Година XII – Брoj 1

08. јануар/сијечањ 2009.
ГОРАЖДЕ

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

1
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 државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 11/07), члана 4. Уредбе о
утврђивању платних разреда и коефицијената за плаће намјештеника у кантоналним органима државне службе
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 11/07)
и члана 4. Уредбе о накнадама и
другим материјалним правима која немају карактер плате («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:8/05), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
6. редовној сједници, одржаној дана
23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец децембар 2008.године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама и
другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, за мјесец ДЕЦЕМБАР 2008.године, у износу од 360,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец ДЕЦЕМБАР 2008.године, у износу од
10,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу да-
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ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

Члан 3.

Број:03–14-2960/08
23.12.2008.године
Горажде

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној
сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
опреме и по пет ПЦ рачунара
за потребе Министарства за
финансије Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком се даје сагласност Министарству за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде да
изврши набавку опреме и то пет ПЦ
рачунара за потребе Министарства за
финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За набавку предметне опреме
потребна су средства у износу од
5.470,00 КМ, а иста ће се обезбиједити
у Буџету Министарства за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 821 300–Набавка опреме.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2948/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручис.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде, број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Рачуна број:35/08 од 19.11.2008.године
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству
за привреду – Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде, да
изврши плаћање Рачуна број: 35/08 од

19.11.2008.године, на износ од 9.750,00
КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Медиксон» д.о.о. Сарајево по Уговору број:04-14-4441-7/08 од
21.10.2008.године, а односи се на пружање услуга надзора на извођењу радова
на модернизацији (асфалтирање) путног правца Р-448 Хреновица-Горажде,
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дионица Крива Драга-Баре.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду – Дирекција за
цесте Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.

Број 1 – страна 3

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
«производња расадничког материјала
(јабука, крушка)»
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства ЗЗ «Агродрина» из Цвилина-Устиколина за исплату подстицаја у пољопривреди - «производња расадничког материјала (јабука, крушка)» у
износу од 10.934,00 КМ.
Члан 2.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2944/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-142054/08 од 22.09.2008.године о давању
сагласности на Програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле «Субвенције за пољопривреду», утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6.
редовној сједници, одржаној дана 23.
12.2008.године, д о н о с и:

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ са висином износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду са економског кода 614 414
– Субвенције за пољопривреду.
Средства уплатити на жиро-рачун З.З. «Агродрине» отворен у НЛБ
д.д. Тузла филијала Горажде, број:13273104102077-94, трансакцијски број банке је: 1327310010000150.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2943/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Број 1 – страна 4

08. јануар/сијечањ 2009.

5

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање Окончане ситуације
број: 519-10-08 од 19.11.2008.године
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање Окончане ситуације број:519-10-08 од 19.11.2008.године, на износ од 499.960,00 КМ, испостављене од стране привредног друштва «Еуро-асфалт» д.о.о. Сарајево по
уговору број:03-14-2308/08 од 20.10.
2008.године, а односи се на извођење
радова на медрнизацији (асфалтирање) путног правца Р-448 Хреновица Горажде, дионица Крива Драга-Баре.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду – Дирекција за
цесте Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 821612-Реконструкција цеста и мостова.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2942/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Одлуке Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, број:03-14-2054/08 од
22.09.2008.године, о давању сагласности
на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле «Субвенције за пољопривреду», утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЗЗ «Агродрина» Цвилин Устиколина
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства ЗЗ «Агродрина» Цвилин - Устиколина у у износу од 2.500,00
КМ, за суфинансирање пројекта под
називом «Вишегодишњи насад јабуке».
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-

08. јануар/сијечањ 2009.

ужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614414 - Субвенција за пољопривреду - Суфинансирање пројеката.
Средства уплатити на жирорачун ЗЗ «Агродрина» отворен код
НЛБ д.д. Тузла филијала Горажде
број:132-73104102077-94, трансакцијски број банке: 132-7310010000-150.
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства ЗЗ «Агроподриње» за
исплату подстицаја у пољопривреди пр-оизводња сјеменског кромпира у износу од 15.180,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ са висином износа.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2941/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-142054/08 од 22.09.2008.године о давању
сагласности на Програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле «Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за
2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједнци, одржаној дана 23.12.2008.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди производња сјеменског кромпира

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду са економског кода 614414 Субвенције за пољопривреду.
Средства уплатити на жиро-рачун ЗЗ «Агроподриње» отворен у ПБС
филијала Горажде,број:101-140000004468-5.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2940/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 27. и 61. Закона
о шумама («Службене новине Федерације БиХ», број:20/02, 29/03 и 37/04) и
члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског ка-
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нтона Горажде за 2008. годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:18/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм о утрошку намјенских
средстава из Буџета Министарства
за привреду-Кантоналне управе
за шумарство за 2008.годину
са економског кода 821 600 Реконструкција и инвестиционо
одржавање
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о утрошку намјенских средстава из Буџета Министарства
за привреду - Кантоналне управе за
шумарство за 2008.годину са економског кода 821 600 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду –
Кантонална управа за шумарство 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 објави
у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2939/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Одлуке Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, број:03-14-2054/08 од
22.09.2008.године о давању сагласности
на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле «Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2008.годину, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 6. редовној сједници, одржаној
дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Салковић Халиду
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ Салковић Халиду у износу од 2.525,64 КМ, за помоћ у
отплати кредита у сврху набавке музних крава и стеоних јуница.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подр-
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ињског кантона Горажде, економски
код 614414 - Субвенције за пољопривреду-резервна средства.
Средства уплатити на жирорачун Салковић Халида отворен код
Раифаизен банке д.д. филијала Горажде, број:13-30-020544, трансакцијски рачун банке:16103000000000-93.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2938/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

10
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о
именовању овлаштених заступника
по Уговору са Инвестицијском
банком Федерације БиХ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена и допуна Одлуке о именовању овлаштених заступника по Уговору са
Инвест-ицијском банком Федерације
БиХ, број: 03-14-2112/08 од 22.09.2008.

године, на начин да се у члану 1. тачка
1. иза рије-чи «Министар за привреду»
додаје «Мустафа Крутовић», проф.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2934/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

11
На основу члана 62. Закона о
шумама («Службене новине Федерације БиХ», број:20/02, 29/03 и 37/04) и члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана
23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка намјенских средстава
Министарства за привреду Кантоналне управе за шумарство
Босанско-подрињског кантона
Горажде економски код 614 100Грантови другим нивоима власти
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
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на Програм утрошка намјенских средстава Министарства за привреду –
Кантоналне управе за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614 100 – Грантови дрим нивоима власти.

Члан 1.

Члан 2.

Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу од 4.500,00 КМ
УГ «Фармер» Горажде, за трошкове обављања текућих активности Удружења,
у складу са Програмом о утрошку средстава «Грантови непрофитним организацијама» за 2008.годину.

Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду –
Кантонална управа за шумарство и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2933/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614 300 – Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1011400000621156 код ПБС, филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се УГ «Фармер» Горажде да Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку додијељених
средстава.

12
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
УГ «Фармер» Горажде

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2932/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној
сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу послодаваца БПК
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу од 3.000,00 КМ
Удружењу послодаваца БПК Горажде,
за трошкове обављања текућих активности Удружења, у складу са Програмом о утрошку средстава «Грантови
непрофитним организацијама» за 2008.
годину.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун број:1011400000659180 код ПБС
банке, филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се Удружење послодаваца БПК Горажде да Министарству
за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде достави извјештај о
утрошку додијељених средстава.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2931/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Оквирног споразума у сукцесивном
одржавању зграда у власништву Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-1813/08 од 15.08.2008.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање Уговора о замјени
успонских водова и разводних ормара
у објекту Министарства унутрашњих
послова Босанско–подрињског
кантона Горажде
I
Овом Одлуком даје се сагласност
министру Министарства унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона
Горажде, да потпише Уговор о замјени
успонских водова и разводних ормара
у објекту Министарства унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона
Горажде са одабраним извођачем.
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II
Уговорне стране у предметном
поступку су:
1. Министарство унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде, кога заступа Министар Нусрет Сиповић, као инвеститор и
2. «Гораждестан» д.о.о. Горажде, кога
заступа директор Бећир Делић, као
извођач.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона Горажде.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2930/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

подрињског кантона Горажде, на својој
6. редовној сједнци, одржаној дана 23.
12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
анекса 1. на Уговор број: 07-01-149379/08 од 12.11.2008.године
I
Овом Одлуком даје се сагласност
министру Министарства унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона
Горажде да потпише анекс 1. на Уговор
о испоруци регистарских таблица и образаца саобраћајних дозвола број:07-0114-9379/08 од 12.11.2008.године, који је
закључен са Федерланим министарством унутрашњих послова Сарајево.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије,
свако из своје надлежности.
III

15
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности за потписивање Уговора са
Федералним Министарством унутрашњих послова Сарајево о испоруци
регистарских таблица и образаца саобраћајних дозвола, број:03-13-2571/08
од 10.11.2008.године, Влада Босанско–

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2929/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

16
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Го-

08. јануар/сијечањ 2009.

ражде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са чланом 16. став 3.
Закона о извршењу Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2008.
годину («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 436-20/08 предузећу
УСЛУЖНОСТ д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства унутрашњих послова Боснаско–подрињског
кантона Горажде да изврши плаћање
рачуна број:436-20/08 од 16.12.2008.године у износу од 46.416,40 КМ предузећу «Услужност» д.о.о. Сарајево, на
име набавке дијела полицијских униформи (јакна кратка полицијска, панталоне љетне и зимске, шапка, кравата, џемпер и кишни мантил), а у складу са Уговором о набавци број:07-0114-8710/08 од 22.10.2008.године.
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Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа «УСЛУЖНОСТ»
д.о.о. Сарајево, број:1610000007000016,
отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2927/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

99
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 економског кода 614200 – Грантови појединцима и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство унутрашњих
послова и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности. Средства су обезбијеђена у Буџету Министарства унутрашњих послова, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи припадницима
борачких популација
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 6.400,00 (ше-

08. јануар/сијечањ 2009.
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стхиљадачетиристотине) КМ на име
финансирања једнократних новчаних
помоћи припадницима борачких популација.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на појединачне жиро-рачуне припадницима борачких популација у складу са рјешењима која је
донио Министар за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2961/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

99
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сј-

едници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Програм утрошка средстава
са кода «Капитални грантови
појединцима и непрофитним
организацијама» утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава са кода 615200 – Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама, утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће се са
позиције «Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама», утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину
у износу 273.000,00 КМ (у даљем тексту:
Програм).
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде, економски код 615200 – Капитални грантови
појединцима и непрофитним организацијама.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке зад-

08. јануар/сијечањ 2009.
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ужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новина Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2962/08
ПРЕМИЈЕР
23.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

18а)
1)

НАЗИВ ПРОГРАМА:

Програм утрошка средстава
са кода 61520 - «Капитални грантови
појединцима и непрофитним
организацијама»
2)

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

- На програм дата сагласност на 6. редовној сједници Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, одржаној 23.12.2008.године.
- Период реализације Програма:
01.01.–31.12.2008.године
- Трајање реализације:

12 мјесеци

- Крај рока реализације: 31.12.2008.год.
- Укупна вриједност Програма:
273.000,00 КМ
Одговорно лице:

Џевад Аџем

I

ОПИС ПРОГРАМА:

Циљ Програма је да се планирана буџетска средства у 2008.години са
економског кода 615200– Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама у износу од 273.000,00 КМ
плански и транспарентно утроше у складу са Законом о извршавању Буџета
за 2008.годину.
На бази досадашњих искустава,
а у складу са активном политиком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарство за борачка питања
је, као основни проблем са којим се сусрећу борци и чланови њихових породица, лоцирало питање њиховог запошљавања.
Демобилисани борци су још увијек највиталнији дио популације и желе
живјети од свог рада. Уз малу помоћ друштва у сегментима који су ван њихових објективних могућноти, многи од
њих ће самостално ријешити питање свог запошљавања, што је од интереса за
ширу друштвену заједницу, јер се на тај
начин скида терет са државних органа
и ублажава њихов осјећај да су заборављени.
Реализацијом овог Програма би
се вршило:
- Подстицање и одржавање више стопе
запослености припадника борачких популација уз побољшање структуре запослених на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде;
- Стимулисање приватног подузетништва припадника борачких популација
суфинансирањем (подстакнути незапослена лица да отварају - региструју
фирме производно и извозно оријентисане, формирају мини фарме у производњи меса, млијека и здраве храхе),
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као и отварање обрта у производнозанатској дјелатности.
Циљна скупина:
Незапослени припадници борачких
популација који својом стручном квалификацијом (степеном и врстом образовања) имају све предуслове за самостално вођење посла и који могу
бити потенцијални подузетници и на
тај начин ријешити свој проблем незапослености, а до сада нису користили никаква подсицајна средства од стране државних органа.
II

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА

На основу јавног позива Министарство за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде ће извршити одабир корисника средстава а
право учешћа ће имати сви незапослени припадници борачких популација који имају мјесто пребивалишта/боравишта на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, а на евиденцији су ЈУ “Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона Горажде” дуже од 12 мјесеци преко које актвно траже посао.
Одабир корисника извршиће се
у складу са Правилником о условима
и начину одобравања бесповратних
новчаних средстава за стимулисање
запошљавања и самозапошљавања демобилисаних бораца, ратних војних
инвалида и чланова породица погинулих бораца.
Након окончања поступка одабира корисника, с циљем додјеле средстава, Министарство ће:
- на основу захтјева и приложене документације донијети одлуку о суфинансирању;
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- потписати уговор са корисником средстава у којем су дефинисана права
и обавезе уговорних страна;
- пратити и контролисати извршења
уговорених обавеза од стране корисника средстава, за што ће се формирати посебна комисија.
Уговором ће се посебно дефинисати:
1. одјављивање са евиденције незапослених од дана одобравања средстава
и потписивања уговора;
2. пријава на ПИО и Завод здравственог осигурања;
3. достављање доказа о исплаћеним платама и уплаћеним доприносима и
порезима на плату, истеком сваког мјесеца за период субвенције;
4. достављање доказа о намјенском утрошку средстава одобрених на име
трошкова регистрације и набавке опреме по извршеној набавци, а након
извршеног плаћања (фактуре, отпремнице и друго) добављачу, односно
надлежном органу.
По потпису уговора о суфинансирању, средства се исплаћују:
1. На име субвенције дијела трошкова
регистрације фирме, односно самосталне дјелатности у износу од 1.000
КМ, у року од 15 дана од дана потписивања уговора, а по достављању доказа о покретању поступка регистрације на суду, рјешења о испуњавању
минималних техничких услова, те документације о извршеном плаћању
обавеза везано за регистрацију правног, односно физичког лица;
2. На име субвенције доприноса и пореза на плату и из плата износ од 200
КМ мјесечно у трајању од 12 мјесеци,
а у укупном износу од 2.400 КМ, уна-
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пријед за први мјесец, а затим по
истеку сваког мјесеца уз обавезу корисника средстава да достави доказ о исплаћеним платама за претходни мјесец;
3. На име субвенције трошкова опремања радног мјеста и набавке опреме најмање у износу од 6.600 КМ,
давалац средстава ће у року од 15
дана од дана достављања доказа о
извршеном плаћању опреме набављене од добављача за обављање
регистроване дјелатности, те након
сачињавања записника о утврђеном чињеничном стању од стране
стручне комисије, а на основу доказа о посједовању властитог или закупу пословног простора са употребном дозволом, дозначити средства на рачун корисника;
4. Мање утрошена средства везана за
трошкове регистрације правног, односно физичког лица подносиоца
захтјева којем је пројект прихваћен,
преусмјериће се на име трошкова
субвенције набавке опреме.
Контрола утрошка средстава:
Контролу по уговорима о суфинансирању амозапошљавања обављаће овлаштена лица даваоца средстава и стручна комисија и то на сљедећи начин:
1. Провјером идентитета суфинансираног лица код надлежног савјетодавца Службе за запошљавање, а на
основу увјерења са евиденције незапослених;
2. Контролом проведбе уговора на мјесту извршења, односно код корисника средстава односно у пословним просторијама корисника субвенције;
3. Провјером у бази ПИО-а и Завода
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здравственог осигурања излиставањем запосленика, чиме се прати и обавеза редовности и висина уплата
доприноса;
4. Сачињавање извјештаја о реализацији Програма самозапошљавања, економске оправданости истог, мјера које би требало подузети у току програма самофинансирања, као и приједлог мјера на начин како то одреди
руководилац.
III

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

У складу са утврђеним Буџетом
Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2008.годину, планирана су средства у
износу од 273.000,00 КМ.
Од ових средстава по појединачним пројектима, суфинансира се запошљавање 27 лица у износу од 10.000 КМ
по пројекту и то:
a) На име субвенције дијела трошкова
регистрације фирме, односно самосталне дјелатности-износ од 1.000 КМ;
b) На име субвенције доприноса и пореза на плату и из плата - износ од 200
КМ мјесечно у трајању од 12 мјесеци,
а у укупном износу од 2.400 КМ;
c) На име субвенције трошкова опремања радног мјеста, набавке опреме износ од 6.600 КМ.
IV

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

На реализацији Програма, праћењу динамике утрошка средства и контроли намјенског трошења, биће ангажовани упосленици Министарства за
борачка питања:
1. Неџад Топаловић
2. Вахид Думањић
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3. Елведина Џамбеговић
V

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Посредно или непосредно Министарство за борачка питања води
бригу о припадницима борачких популација којима по вежећим законским прописима припадају основна или
допунска права.
Реализацијом овог Програма процјењује се да би се запослило минимално 27 лица, чиме ће се постићи значајни ефекти у запошљавању и саозапошљавању припадника борчких
популација, ублажило би се њихово
оправдано незадовољство и постигла
равноправност са осталим становништвом, а самим тим учинио напредак
у њиховој психолошкој сигурности и
осјећају да нису заборављени.
VI

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИДЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

Активном улогом Министарства за борачка питања цијенимо да је
могућност непредвиђених расхода и
ризика веома мала. Креирањем квалитетних одлука и критерија, омогућиће се рационалан утрошак буџетских средстава уз задовољавање потреба
оптималног броја припадника борачке популације који су у стању потребе.
Број:11-14-4648-2/08
31.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма утрошка средстава

„Остали грантови појединцима“, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 6. редовној сједници, одржаној
дана 23.12.2008 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна д.о.о. «Мермер»
Горажде за изградњу и уградњу
шехидских нишана
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 18.125,00 КМ на име израде
и уградње 25 пари шехидских нишана
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и Републике Српске, а по
Уговору закљученом између Министарства за борачка питања и д.о.о. «МЕРМЕР» Горажде број:11-14-2277-8/08 од
04.11.2007.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Остали
грантови појединцима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подињског кантона Горажде, а
средства уплатити на жирорачун д.о.о.
«МЕРМЕР» Горажде број: 1610300001490013
отворен код Раифаизен банке филијала
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2963/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

20
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
одрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 34. Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање вањског уређења
новоизграђене пословноадминистративне зграде Општине
Фоча-Устиколина
Члан 1.
Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско–подрињског кантона Горажде се одобрава трошење новчаних средстава за суфинансирање вањског уређења новоизграђене пословно-административне зграде у Општини ФочаУстиколина у износу од 10.000,00 КМ.

жује се Министарство за финансије.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине са економског кода 614100
– Грантови општинама на рачун Општине Фоча-Устиколина, број:1011400
000220255 отворен код ПБС Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–2995/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економски код 614200
– Помоћ за реконструкцију и повратак
и издаци за алтернативни смјештај за
2008.годину («Службене новине Босанско–подрињско кантона Горажде», број:3/08), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године,
доноси:

Члан 2.
ОДЛУКУ

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околие, а за финансијску реализацију заду-

о одобравању финансијсих средства
за набавку ПВЦ-цијеви за воду
у сврху рјешавања питања
водоснабдијевања у мјестима повратка
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се финансијска средства у износу од 8.212,00
КМ за набавку ПВЦ-цијеви за воду у
сврху рјешавања питања водоснабдијевања у мјестима повратка на простору Горњедринске регије за 20 корисника са листе која је саставни дио ове
Одлуке.

Члан 2.
Корисници из члана 1. ове Одлуке закључиће појединачне уговоре
са Министарством за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде, којим ће се трајно ријешити
њихово питање водоснабдијевања.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке ће се реализовати из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде
са економског кода 614200 – Помоћ за
реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.
годину.
Након потписаног уговора, средства ће се дозначити најповољнијем
понуђачу, «НОВОГРАДЊА» д.о.о. Горажде, изабраном у поступку јавне
набавке, на жиро-рачун број:10200700
00010059 код Унион банке д.д. Сарајево – пословница Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
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политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2959/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 – Остали
грантови појединцима (Здравствена
заштита)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
на Програм утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економски код
614200–Остали грантови појединцима
(Здравствена заштита) за 2008.годину.
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Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке је саставни дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2956/08
ПРЕМИЈЕР
23.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

22а)
ПРОГРАМ
утрошка средстава са економског
кода 614200 –Остали грантови
појединцима (Здравствена заштита)
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љу реализације Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-37-1109/08 од 01.12.2008.године и
Уговора број:03-37-2954-1/08 потписаног
25.12.2008.године између Владе Босанско–подрињског кантона Горажде и Завода за здравствено осигурање Босанско
–подрињског кантона Горажде, а у складу са Законом о извршењу Буџета за
2008. годину.
4. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Критерији за расподјелу средстава са економског кода 614200 – Остали
грантови појединцима (Здравствена заштита) утврђени су чланом 1. Одлуке
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број:01-37-1109/08 од 01.
12.2008.године, о накнади за здравствено осигурање радника који то право не
остварују по другом основу за 2008.г.
У складу са наведеном Одлуком,
права на накнаду за здравствено осигурање из овог Програма остварују радници који су били упослени у привредним друштвима на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде и чији радно – правни статус није ријешен.

Период реализације програма:
01.01.–31.12.2008.године
Укупна вриједност:
36.000,00 КМ
Одговорно лице: Демир Имамовић,
дипл.оец.-Министар

Спискове лица која користе права на здравствено осигурање утврђује
Савез самосталних синдиката Босанскоподрињског кантона Горажде уз провјеру од стране Министарства за правосуђе, управу и радне односе и Завода за
здравствено осигурање Босанско–подрињског кантона Горажде.

2. ЦИЉ ПРОГРАМА

4. НАЧИН УТРОШКА СРЕДСТАВА

Циљ Програма је плански и транспарентан утрошак средстава у ци-

Средства са економског кода
614200 – Остали грантови појединцима

1. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
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(Здравствена заштита) у износу од
36.000,00 КМ биће утрошена у складу
са чланом 2. скупштинске одлуке и
одредбама Уговора закљученог између Владе и Завода за здравствено осигурање Босанско-подрињског кантона Горажде.
5. НАДЗОР РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Надзор реализације утрошка
буџетских средстава из овог Програма вршиће Уред за ревизију Босанско
–подрињског кантона Горажде и Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице.
Број:08-37-3598-1/08
МИНИСТАР
18.12.2008.године Демир Имамовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско- подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде број:0137-1109/08 од 01.12.2008.године, те Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности
на Програм утрошка средстава са економског кода 614200 - Остали грантови појединцима (Здравствена заштита), број:03-14-2956/08 од 23.12.2008.године, Влада Босанско-подрињског каРачун број: 21/2008
Рачун број: 22/2008
Рачун број: 23/2008
Рачун број: 24/2008
Рачун број: 60/2008
Рачун број: 61/2008
Рачун број: 62/2008

од 15.05.08
од 15.05.08
од 15.05.08
од 15.05.08
од 02.06.08
од 23.07.08
Од 20.10.08

нтона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Кантоналном заводу здравственог
осигурања по Уговору о утврђивању
накнаде за обавезно здравствено
осигурање радника који су били
запослени у привредним
друштвима на подручју Босанскоподрињског кантона, а чији статус
није ријешен
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 33.978,00
КМ у корист Завода за здравствено осигурање Босанско-подрињског кантона Горажде, на име финансирања накнаде за здравствено осигурање радника који то право не остварују по другом основу за 2008.годину.
Члан 2.
Средства у укупном износу
33.978,00 КМ исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Остали грантови појединцима (Здравствена заштита), по фактурама:
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ

3.066,00
2.954,00
2.898,00
2.856,00
2.828,00
2.800,00
2.730,00

за јануар
за фебруар
за март
за април
за мај
за јуни
за јули
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Рачун број: 63/008
Рачун број: 64/008
Рачун број: 65/008
Рачун број: 66/008
Рачун број: 67/008
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од 20.10.08.
од 20.20.08.
од 05.11.08.
од 12.12.08.
од 17.12.08-

На депозитни рачун Завода број:1610
300004960188 код Раифаизен банке ДД
БиХ филијала Горажде

у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ
у износу КМ

2.730,00
2.730,00
2.730,00
2.716,00
2.940,00

за август
за септембар
за октобар
за новембар
за децембар

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2967/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
са економског кода 614400 за 2008.годину – Субвенције јавним установама
(Дом за стара и изнемогла лица) усвојеног Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 03-14280/08 од 11.02.2008.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава у износу од 20.000,00 КМ ЈУ «Дом
за стара и изнемогла лица» Горажде, у
циљу побољшања рада Установе.

Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614400 – Субвенције јавним установама (Дом за стара
и изнемогла лица) за 2008.годину, а у
корист ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, на жирорачун број:101140
0000040417 код Привредне банке Сарајево филијала Горажде.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ «Дом за стара и
изнемогла лица» Горажде да Министарству за социјалну политику, здравство,
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расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде достави
извјештај о утрошку одобрених средстава.

Члан 1.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2957/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

25
На основу члана 18. њ. Закона
о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите
породица са дјецом («Службене новине Федерације БиХ», број:36/99, 54/04
и 39/06), члана 11. Уредбе о поступку
медицинског вјештачења и оснивања
Института за медицинско вјештачење
(«Службене новине Федерације БиХ»,
број:17/06), члана 11. Уговора о обављању послова медицинског вјештачења у поступку за остваривање права из
области социјалне заштите, број:0814-706-4/08 од 10.03.2008.године, те члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде», број:5/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана
23.12.2008.године, д о н о с и:

У складу са чланом 11. Уговора о
обављању послова медицинског вјештачења у поступку за остваривање права
из области социјалне заштите број: 0814-706-4/08 од 10.03.2008.године, одобрава се исплата новчаних средстава Институту за медицинско вјештачење Сарајево у износу од 34.538,40 КМ на име
урађених 362 медицинска вјештачења
за остваривање права из области социјалне заштите са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец
НОВЕМБАР 2008. године, а на основу
испостављеног рачуна број: 288/08 од
30.11.2008.године.
Члан 2.
Средства у износу од 34.538,40 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, Центар за
социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину, економски код 614200 – Бенефиције за социјалну заштиту, на рачун Института за медицинско вјештачење Сарајево т.р. број:
1020500000078568 код Унион банке Сарајево, идентификациони број:420114
1000004.

Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужује
се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Институту за медицинско
вјештачење Сарајево

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подр-
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ињског кантона Горажде».
Број:03-14-2958/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Босанско-подрињског кантона Горажде,
са економског кода 821 300 - Набавка опреме.
Члан 4.

26
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2966/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

27
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Министарству за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–
подрињског кантона Горажде
за набавку рачунара /лап-топ
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде за набавку рачунара/лап-топ.
Члан 2.
Набавка рачунара/лап-топ из
члана 1. Одлуке извршиће се од испоручиоца опреме ОНИПРОМ д.о.о. Горажде, у складу са потписаним споразумом.
Члан 3.
За набавку рачунара/лап-топ
средсва у износу од 1.568,00 КМ ће се
обезбиједити из Буџета Министарства
за правосуђе, управу и радне односе

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједнци, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за уређење просторија за смјештај
дијела Архива Владе
Босанско–подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за уређење просторија за смјештај дијела Архива Владе Босанско–подрињског кантона Горажде бира се фирма «Гораждестан» д.о.о. Горажде са укупном понудом од износу од 11.757,31 КМ.
Члан 2.
Даје се сагласност премијеру Бо-
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санско–подрињског кантона Горажде
да по правснажности ове Одлуке са
најповољнијим понуђачем закључи
Уговор за уређење дијела просторија
под условима из прихваћене понуде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2968/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједнци, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о накнади Комисији за одабир
најповољнијег понуђача
за уређење просторија за смјештај
дијела Архива Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде Комисији за одабир најповољнијег понуђача за уређење просторија за смјештај дијела Архива Босанско-подрињског кантона Горажде,
како слиједи:
1.Емир Сијерчић,предсједник 100,00 КМ
2.Ферид Мујезиновић,члан 100,00 КМ

3.Азиз Хаџовић, члан .
4.Адалета Ђозо, секретар

100,00 КМ
80,00 КМ

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 612200 – Накнаде трошкова запослених.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-2968/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

29
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници,
одржаној дана 23.12.2008.г., д о н о с и,

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
Због истека мандата разрјешавају се чланства предсједник и чланови
Управног одбора ЈУ Служба за запош-
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љавање Босанско–подрињског кантона Горажде, како слиједи:

вање Босанско–подрињског кантона Горажде именују се:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Самир Канлић, предсједник,
Менсур Турковић, члан,
Асим Плакало, члан,
Фадил Калкан, члан.

Самир Канлић, Предсједник,
Асим Плакало, члан
Менсур Турковић, члан,
Фадил Калкан, члан,
Мирсад Жуга, члан.

Члан 2.
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-2972/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

30
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 10. Одлуке о оснивању
ЈУ Службе за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:20/01), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
За предсједника и чланове Управног одбора ЈУ Служба за запошља-

Рјешење ступа на снагу даном доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског
кантона Горажде».
Број:03–05-2973/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

31
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУ ОШ «Хасан Турчало Брзи»
Иловача за плаћање рачуна
број:148/08 Јавном предузећу
«Босанско-подрињске шуме» д.о.о.
Горажде
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ «Хасан
Турчало Брзи» Иловача на име плаћања рачуна број:148/08 у износу од 5.750,00
КМ Јавном предузећу «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде, за набавку
огрјевног дрвета за загријавање просто-
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рија подручних шлола у Осаници, Решетници и Брзачи те матичне школе
у Иловачи.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Центру за стручну обуку Горажде за
мјесеце НОВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР 2008.г.

II
I
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ
ОШ «Хасан Турчало Брзи» Иловача
са економског кода 613 200 – Издаци
за енергију.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун ЈП «Босанско-подрињске
шуме» д.о.о. Горажде број:1610300000
300017 који је отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2978/08
23.12.2008.године
Горажде

Одобравају се новчана средства
Центру за стручну обуку Горажде у износу од 18.000,00 КМ на име редовне транше за мјесеце новембар и децембар
2008.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 – Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку).
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Центра за стручну обуку
Горажде број:1011400000103079 отворен
код ПБС банке филијала Горажде, ИД
број: 4245022440028.
III

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

32
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2977/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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33
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300 Грантови непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Карате клубу «Мааи» Прача
I
Одобравају се новчана средства у износу од 1.000,00 КМ Карате клубу «Мааи» Прача на име суфинасирања Пројекта под називом «Набавка
опреме».
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 - Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Карате клуба «Мааи» Прача број: 1020070000024512 отворен код
Унион банке филијала Горажде, ИД
4245052510004.

III
Корисник средстава дужан је
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да Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2980/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

34
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 - Грантови непрофитним организацијама, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој
6. редовној сједници, одржаној дана 23.
12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
на име обављања другог дијела
љекарских прегледа спортиста из
Босанско-подрињског кантона
Горажде
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 4.000,00 КМ Спортском савезу Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде на име обављања другог дијела
љекарских прегледа спортиста из Босанско-подрињског кантона Горажде,
а по основу Уговора о обављању здравствених прегледа спортиста број:20/08
од 31.12.2007.године и број:04-05-52754/07 од 31.12.2007.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 - Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортскг савеза Босанско-подрињског кантона Горажде број:
1990540006336521 код АБС банке филијала Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2981/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

35
На основу члана 24. Закона о Б

Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 - Грантови непрофитним организацијама, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана
23.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Малоногометном клубу «Дрина»
Горажде
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.000,00 КМ Малоногометном клубу «Дрина» Горажде на име финансирања пројекта под називом Зимска лига Малоногометног клуба «Дрина» Горажде.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 300 Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун број:1990540006338967 код
АБС банке Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245055020008.
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 утрошак.

основу Пројекта под називом «План и
програм рада МРК «Горажде» за 2008.
годину».
II

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2982/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300- Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун број:1020070000025191 отворен код УНИОН банке филијала Горажде, ИД број: 4245039680006.

36
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300 - Грантови непрофитним организацијама,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Мушком рукометном клубу
„Горажде“ Горажде
I
Одобравају се новчана средства у износу од 13.000,00 КМ Мушком
рукометном клубу «Горажде» Горажде на име уплате V (пете) рате од укупно предвиђених V (пет) рата, а по

III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2983/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са еко-
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номског кода 614 300 – Грантови непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Бициклистичком клубу „Горажде“
I
Одобравају се новчана средства у износу од 500,00 КМ бициклистичком клубу «Горажде» Горажде на име
суфинансирања пројекта под називом «Међународна бициклистичка трка Горажде – Фоча и набавка бициклистичке опреме» у дијелу који се односи на Међународну бициклистичку трку Горажде – Фоча.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 – Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Бициклистичког клуба
«Горажде» број: 1011400000567612 код
ПБС банке филијала Горажде, ИД
4245037120003.
II
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2984/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/04), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6.
редовној сједници, одржаној дана 23.12.
2008.године, д о н о с и:
РЈЕШЕНЈЕ
о разрјешењу предсједника
Школског одбора ЈУ ОШ
«Мехмедалија Мак Диздар»
Витковићи
I
Разрјешава се дужности предсједник Школског одбора Јавне установе
Основна школа «Мехмедалија Мак Диздар» Витковићи како слиједи:
1. Муратспахић Вехбија, предсједник
из реда оснивача.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подри-
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подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-2975/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

39
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у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05–2976/08
23.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу члана 87. Закона о
основном одгоју и образовању («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде» број:5/04), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној дана 23.12.2008.год., д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског канатона
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде» број:5/03)
и чланова 68, 69. и 70. Правилника о
књиговодству Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 6. редовној сједници, одржаној 23.
12.2008.године, д о н о с и:

РЈЕШЕНЈЕ
о именовању Предсједника
Школског одбора ЈУ ОШ
«Мехмедалија Мак Диздар»
Витковићи

ОДЛУКУ
о редовном годишњем попису
имовине, обавеза и потраживања
Босанско-подрињског кантона
на дан 31.12.2008.године

I

Члан 1.

Именује се Махмутовић Асим
за Предсједника Школског одбора Јавне установе Основна школа «Мехмедалија Мак Диздар» Витковићи.

Са стањем на дан 31.12.2008.године обавиће се редовни годишњи попис:

II
Именовање из члана I овог Рјешења је привременог карактера и врши се на период од шездесет (60) дана, односно до именовања предсједника у складу са Законом.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави

1. Сталних средстава у облику ствари,
права и разграничења
2. Новчаних средстава, донаторских средстава, племенитих метала и вриједносних папира
3. Потраживања и пласмана, краткорочних и дугорочних обавеза, разграничења и капитала
4. Залиха материјала, робе и ситног инвентара
Члан 2.
Организацијом пописа руково-
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ди Главна централна пописна комисија Босанско-подрињског кантона.

Члан 4.

Члан 3.
За провођење пописа именују
се, поред Главне централне пописне
комисије Босанско-подрињског кантона и сљедеће пописне комисије:
1. Централна пописна комисија Министарства унутрашњих послова,
2. Централна пописна комисија Министарства за правосуђе и управу,
3. Централна пописна комисија Министарства за образовање, науку, културу и спорт,
4. Централна пописна комисија Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
5. Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења и залиха материјала, робе
и ситног инвентара, код кантоналних министарстава и управа,
6. Комисија за попис новчаних средстава, донаторских средстава, племенитих метала и вриједносних папира, потраживања и пласмана, краткорочних и дугорочних обавеза,
разграничења и капитала Босанско
-подрињског кантона,
7. Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења, залиха материјала, робе и ситног инвентара код буџетских корисника, Министарства за
правосуђе и управу, Министарства
за образовање, науку, културу и
спорт и Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и избјеглице.

Главна централна пописна комисија Босанско-подрињског кантона координира рад пописних комисија под
редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5. и 6. из
члана 3. ове Одлуке, а комисијама за попис под редним бројем 7. координирају
Централна пописна комисија Министарства за правосуђе и управу, Централна пописна комисија Министарства за
образовање, науку, културу и спорт и
Централна пописна комисија за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице.
Централне пописне комисије из
става 1. овог члана провјеравају да ли су
сачињени планови рада са роковима за
обављање појединих фаза пописа, те
подузимају потребне мјере да се попис
заврши у року и квалитетно.
По завршеном попису Централне пописне комисије преузимају извјештаје, пописне листе и друге прилоге
од пописних комисија буџетских корисника, приликом преузимања са руководиоцима буџетских корисника и предсједницима појединачних комисија врше поновну провјеру да ли је извршено
усклађивање стварног стања са књиговодственим и донесене одговарајуће одлуке и тек након тога сачињавају извјештај о попису са рекапитулацијом и достављају га Главној централној пописној комисији Босанско-подрињског кантона, која сачињава елаборат о попису,
који се доставља Влади Босанско-подрињског кантона на усвајање.
Члан 5.
Конкретни задаци комисија из
члана 3. ове одлуке са роковима почетка и завршетка пописа одредиће се
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рјешењима о именовању комисија које доноси Влада Кантона, односно буџетски корисници.
Члан 6.
Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења те залиха материјала, робе
и ситног инвентара, код кантоналних
министарстава и управа, именује својим рјешењем министар, односно директор управе.
Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења те залиха материјала, робе
и ситног инвентара код буџетских корисника именује својим рјешењем руководилац буџетског корисника.
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жбеним новинама Босанско-подрињског кантона».
Број:03–14-2950/08
23.12.2008.године
Горажде

41
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Одлуке Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, број:03-05-2845/08 од
12.12.2008.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању представника
Босанско–подрињског кантона
Горажде у Надзорни одбор ЈП
«Дирекција за цесте» Ф БиХ

Члан 7.
Висину накнаде за рад пописних комисија које су формиране Рјешењима руководилаца буџетских корисника одредиће Рјешењем исти руководиоци, а висину накнаде за рад
комисија које именује Влада (Главна
централна поисна комисија и Комисија за попис новчаних средстава, потраживања и обавеза...) одредиће Влада у складу са одобреним средствима
у Буџету за наредну фискалну годину.
Члан 8.
Књиговодствене пописне листе
и потребну стручну помоћ за рад комисија обезбједиће Министарство за
финансије.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Слу-

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 1.
Овим Рјешењем у Надзорни одбор у ЈП «Дирекција за цесте Ф БиХ» испред Босанско–подрињског кантона Горажде, именује се дипл.ецц. Рашчић Ријад.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Број:03–05-2992/08
26.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–по-
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дрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 7. редовној сједнци,
одржаној дана 26.12.2008.г., д о н о с и:

Члан 3.

ОДЛУКУ
о утврђивању амндмана I Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде на Измјене и допуне
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утвђује се амандман I Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде на Измјене и допуне
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, како слиједи:
«У приходовној страни на економском коду 732 112-1–Примљени грантови од Федерације, износ од 8.019.951
увећава се на износ 8.679.951.»
У расходовној страни код буџетског корисника Влада Кантона мијењају се сљедећи економски кодови:
- 614 100 – Грант Општини Горажде
са 1.080.000, мијења се на 1.300.000
- 614 100 – Грант Општини Фоча-Устиколина са 1.080.000, мијења се на
1.300.000
- 614 100 – Грант Општини Пале/Прача са 1.080.000, мијења се на 1.300.000.

Члан 2.
Приједлог Амандмана I постаје саставни дио приједлога Измјена и
допуна Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2008.годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2987/08
26.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

43
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 7. редовној сједнци, одржаној дана 26.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању aмндмана II Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде на Измјене и допуне Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину
Члан 1.
Овом Одлуком утвђује се aмандман II Владе Босанско–подрињског кантона Горажде на Измјене и допуне Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, како слиједи:
СКУПШТИНА КАНТОНА:
Са економског кода 611100 - Бруто плате и накнаде преусмјерити средства у износу од 1.500,00 КМ на економски код 613300 – Издаци за комуналне услуге.
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ВЛАДА КАНТОНА:
Са економског кода 611200 –
Накнаде трошкова запослених преусмјерити средства у укупном износу
од 14.700,00 КМ на економски код
613400 – Издаци за материјал и услуге у износу од 8.000,00 КМ и износ од
6.700,00 КМ на ЈУ ОШ «Хасан Турчало
Брзи».
-

Број 1 – страна 35

тни трошкови преусмјерити средства у
износу од 1.000 КМ на економски код
613300 – Издаци за комуналне услуге.
ОШ «ХАСАН ТУРЧАЛО БРЗИ»:

Са економског кода 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање преусмјерити средства у износу
од 70.000 КМ на економски код 821300
– Набавка опреме.

На економски код 613500 – Издаци
за услуге превоза износ од 6.000,00 КМ

- На економски код 821300 – Набавка
опреме износ од 700,00 КМ
МИНИСТАРСТВО ЗА
ФИНАНСИЈЕ:
Са економског кода 613700 Издаци за текуће одржавање преусмјерити средства у износу од 5.000 КМ
на економски код 821300 – Набавка
опреме
МИНИСТАРСТВО ЗА
ПРИВРЕДУ:
Са економског кода 611100 –
Бруто плате и накнаде преусмјерити
средства у износу од 1.000 КМ на економски код 613100 – Путни трошкови.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ:
Са економског кода 613900 –
Уговорене и друге посебне услуге преусмјерити средства у износу од 9.800
КМ на економски код 821600 – Реконструкција цеста и мостова.
МИНИСТАРСТВО ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ:
Са економског кода 613100 – Пу-

Процјена недостајућих средстава за исплату Јубиларних награда у
школама
Са економског кода 600000 -Текућа буџетска резерва преусмјерити средства у износу од 12.000,00 КМ на економски код 611200 – Накнаде трошкова запослених.
ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић»
ЈУ ОШ «Хасан Турчало Брзи»
ЈУ ССШ «Џемал Биједић»
ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић»
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић»

1.000,00 КМ
1.500,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ

Члан 2.
Приједлог Амандмана II постаје
саставни дио приједлога Измјена и допуна Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2988/08
26.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

08.јануар/сијечањ 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), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 7. редовној сједнци, одржаној дана 26.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана на
приједлог Одлуке о измјенама
и допунама Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2008.годину
Члан 1.
Овом Одлуком не прихватају
се амандмани I, II, III и IV посланика
Жуга Дамира на приједлог Одлуке о
измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за
2008.годину.

се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3114/08
26.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање трошкова рада Стручне
комисије за извршен технички
преглед изведених радова на
изградњи обалоутврде десне обале
ријеке Дрине, дионица «Ада Баћански мост»
Члан 1.

Саставни дио ове Одлуке су
приједлози амандмана из члана 1. ове
Одлуке.

Даје се сагласност Министру за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање трошкова рада Стручне комисије за извршен
технички преглед изведених радова на
изградњи обалоутврде десне обале
ријеке Дрине, дионица «Ада - Баћански
мост», у висини од 4.241,25 КМ.
Средства уплатити у корист Буџета Општине Горажде, на број:101140
0000041290.

Члан 3.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду Босанско–

Такођер, не прихвата се амандман I посланика Салка Подруга на
приједлог Одлуке о измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2008.годину.
Члан 2.
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подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
821613 - Инвестиције у водопривредне објекте.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3007/08
29.12.2008.године
Горажде

ма Програма утрошка средстава «Подстицај индустријској производњи» број:
04-14-3376-1/08 од 07.07.2008.године, утвђених измјенама и допунама Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008.годину, предложен од стране Министарства за привреду.
Члан 2.
Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке о измјени и допуни
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 26.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм о
измјенама и допунама Програма
утрошка средстава «Подстицај
индустријској производњи» број:
04-14-3376-1/08 од 07.07.2008. године
утвђених измјенама и допунама
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008. годину

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

46а)
1) НАЗИВ:
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
утрошка средстава “Подстицај
индустријској производњи”
утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2008. годину.
2) ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о измјенама и допуна-

Овим Програмом врши се измјена Програма утрошка средстава “Подстицај у индустријској производњи” утв-
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рђених Буџетом Босанско-подрињјског кантона Горажде за 2008.годину број:04-14-3376-1/08 од 07.07.2008.године
гдје се у тачки 3. Потребна средства за
провођење програма, износ од 700.000,00
КМ, замјењује износом од 400.000,00 КМ.
Изузетно, због превазилажења
надолазеће економске кризе средства
по овом Програму могу се додјељивати и привредним друштвима која се
баве услужном дјелатношћу.

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава «Трансфер за подстицај развоја, подузетништва
и обрта» број:04-14-3375-1/08 од 07.07.2008.
године утвђених измјенама и допунама
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, предложен од
стране Министарства за привреду.

II

Члан 2.

Остале одредбе Програма утрошка средстава “Подстицај индустријској производњи” утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину не мијењају се, и
остају на снази.

Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.

Број:04-14-3376-2/08
25.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке о измјени и допуни
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава «Трансфер за
подстицај развоја, подузетништва
и обрта» број: 04-14-3375-1/08 од
07.07.2008.г. утвђених измјенама
и допунама Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2008.г.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3008/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

47а)
1) НАЗИВ:
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА
утрошка средстава “Трансфер за
подстицај развоја, подузетништва и
обрта” утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде за
2008.годину.
2) ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
Овим Програмом врши се измјена Програма утрошка средстава “Тран-

08.јануар/сијечањ 2009.

сфер за подстицај развоја, подузетништва и обрта” утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008.годину број:04-14-3375-1/08 од
07.07.2008.године, гдје се у тачки 3. Потребна средства за провођење програма, износ од 150.000,00 КМ, замјењује износом од 50.000,00 КМ.
II
Остале одредбе Програма утрошка средстава “Подстицај индустријској производњи” утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008. годину не мијењају се и
остају на снази.
Број:04-14-3375-2/08

25.12.2008.године

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.

Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке о измјени и допуни
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
«Субвенције јавним предузећима»
број: 04-14-417-1/08 од 19.02.2008.
године утвђених измјенама и
допунама Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава «Субвенције јавним предузећима» број: 04-14417-1/08 од 19.02.2008. године утвђених
измјенама и допунама Буџета Босанско
-подрињског кантона Горажде за 2008.
годину, предложен од стране Министарства за привреду.
Члан 2.
Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3009/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

48а)
1) НАЗИВ:
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА
утрошка средстава “Субвенције јавним
предузећима” утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008.годину.
2) ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
Овим Програмом врши се измјена Програма утрошка средстава “Субв-

08.јануар/сијечањ 2009.
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енције јавним предузећима” утврђених Буџетом Босанско-подрињјског кантона Горажде за 2008.годину број:0414-417-1/08 од 19.02.2008.године, гдје се
у тачки 3. Потребна средства за провођење програма, износ од 150.000,00 КМ,
замјењује износом од 81.000,00 КМ.

ма Програма утрошка средстава «Исплате појединцима» број:04-14-417-2/08 од
19.02.2008.године утвђених измјенама и
допунама Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008.год., предложен
од стране Министарства за привреду.
Члан 2.

II
Остале одредбе Програма утрошка средстава “Субвенције јавним
предузећима” утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008. годину не мијењају се и остају
на снази.
Број:04-14-417-8/08
25.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке о измјени и допуни
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава „Исплате
појединцима“ број:04-14-417-2/08
од 19.02.2008.г. утвђених измјенама и
допунама Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008.годину

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о измјенама и допуна-

Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3010/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

49а)
1) НАЗИВ:
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА
утрошка средстава “Исплате
појединцима” утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину.
2) ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
Овим Програмом врши се измјена Програма утрошка средстава “Исплате појединцима” утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008. годину број: 04-14-417-2/08 од

08.јануар/сијечањ 2009.

19.02.2008.године, гдје се у тачки 3. Потребна средства за провођење програма, износ од 3.000,00 КМ, замјењује
износом од 1.000,00 КМ.
II
Остале одредбе Програма утрошка средстава “Подстицај индустријској производњи” утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину не мијењају се и
остају на снази.
Број:04-14-417-7/08
25.12.2008.године
Горажде
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ма Програма утрошка средстава «Грантови непрофитним организацијама» број:04-14-3310/08 од 26.06.2008.године утврђених измјенама и допунама Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008.годину, предложен од стране
Министарства за привреду.
Члан 2.
Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.

50
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке о измјени и допуни Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
„Грантови непрофитним
организацијама“ број: 04-14-3310/08
од 26.06.2008. године утвђених
измјенама и допунама Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о измјенама и допуна-

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3012/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008. године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

50а)
1) НАЗИВ:
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА
утрошка средстава “Грантови
непрофитним организацијама”
утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2008.годину.
2) ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
Овим Програмом врши се измјена Програма утрошка средстава “Грантови непрофитним организацијама”
утврђених Буџетом Босанско-подрињс-
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ког кантона Горажде за 2008.годину
број:04-14-3310/08 од 26.06.2008.године,
гдје се у тачки 3. Потребна средства за
провођење програма, износ од 40.000,00
КМ, замјењује износом од 32.000,00 КМ.

питални грантови нижим нивоима власти» број:04-14-4314-1/08 од 25.09.2008.
године утвђених измјенама и допунама
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, предложен од
стране Министарства за привреду.

II
Члан 2.
Остале одредбе Програма утрошка средстава “Грантови непрофитним организацијама” утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину не мијењају се и
остају на снази.
Број:04-14-3310-1/08
25.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке о измјени и допуни
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава «Капитални
грантови нижим нивоима власти» број:
04-14-4314-1/08 од 25.09.2008.године
утвђених измјенама и допунама Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2008.годину

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о измјенама и допунама Програма утрошка средстава «Ка-

Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3011/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

51а)
ПРОГРАМ
измјенама и допунама Програма
о утрошку средстава “Капитални
грантови нижим нивоима власти”
број:04-14-4314-1/08 од 25.09.2008.
године утврђених измјенама
и допунама Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2008. годину
Подаци о програму:
- Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде је дала сагласност на Програм о измјенама и допунама Програма о утрошку средстава “Капитални
грантови нижим нивоима власти”
број:04-14-4314-1/08 од 25.09.2008.го-
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и то како слиједи:

дине, утврђених измјенама и допунама Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008.годину, на
својој 8. редовној сједници, одржаној 29.12.2008.године.
- Период реализације Програма:
2008.година
- Крај рока реализације:
31.12.2008.године
- Укупна вриједност програма:
203.000,00 КМ
Одговорно лице:
Мустафа Куртовић, проф.
1. НАЗИВ:
ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА
“КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ НИЖИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ”
БРОЈ: 04-14-4314-1/08 ОД 25.09.2008.
ГОДИНЕ УТВРЂЕНИХ ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА БУЏЕТА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2008.ГОДИНУ

2.ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
Овим програмом врше се измјене и допуне Програма утрошка средстава “Капитални грантови нижим
нивоима власти” из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину
број:04-14-4314-1/08 од 25.09.2008. године у складу са утврђеним измјенама
и допунама Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.годину

- у насловима “Подаци о програму –
укупна вриједност Програма”, “Потребна средства”, “Извори средстава”
и “Надзор” износ од 100.000 КМ замјењује се износом од 203.000 КМ,
- У наслову “Пројекти за реализацију”
допуњује се текст испод првог пасуса
како слиједи: Средства утврђена у овом Програму користиће се као подршка за реализацију сљедећих пројеката:
1. Пројекат “Регулација корита ријеке
Праче у насељу Хреновица, дионица
од моста у насељу Турковићи према
насељу Луње”
50.000,00 КМ
2. Пројекат “Снабдијевање водом Општине Фоча-Устиколина”
100.000,00 КМ
3. Подршка за набавку ровокопачаутоваривача ICB 3 CX за ЈКП “Прача”,
Општина Пале-Прача 20.000,00 КМ
4. Оспособљавање и регистрација специјалног возила за одвоз смећа за ЈКП
“Ушће” д.о.о. Општина Фоча-Устиколина
20.000,00 КМ
II
Остале одредбе наведеног Програма се не мијењају и остају на снази.
Број:04-14-4314-2/08
29.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са критеријима
расподјеле „Субвенције за
пољопривреду“ утвђених измјенама и
допунама Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008.годину
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2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Програм усвојен на 8. редовној сједници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, одржаној 29.12.2008.год.
Период реализације Програма
до 31.12.2008.године

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду на Програм о измјенама и допунама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле «Субвенције за пољопривреду» утвђених Одлуком о измјенама и допунама Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008.год.
Члан 2.
Измјене и допуне програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио
ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3013/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

52а)
1. НАЗИВ
ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ
„СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ“
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ЗА 2008. ГОДИНУ

Трајање реализације 31.12.2008.године
Крајњи рок реализације
31.12.2008.године
Укупна вриједност Програма
650.000,00 КМ
Одговорно лице:
Мусафа Куртовић,проф.
1.НАЗИВ
ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ
„СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ“
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ЗА 2008. ГОДИНУ

2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
Овим Програмом врши се измјена и допуна Програма утрошка средстава «Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2008.годину број:
04-14-4237-1/08 од 17.09.2008.године, тако што:
У тачки 2.2. »Узгој приплодних
јуница» се износ од 18000,00КМ мијења
и гласи: узгој приплодних јуница чисте
пасмине 27000,00КМ и нови став узгој
приплодних јуница крижанаца 2.2., а
износ од 9000,00КМ мијења се и гласи
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900,00КМ.
У тачки 2.3. «Држање основног стада оваца и коза износ од 65000,00 КМ
мијења се и гласи 85000,00 КМ.
У тачки 2.6. «Држање матичног стада крава (млијечна грла) износ од
40000,00 КМ мијења се и гласи 50000,00 КМ.

Р/б
2.1
2.1.а
2.2
2.2а
2.3
2.4
2.5
2.6

Подршке анималног
порјекла

КМ по
јед.производње

Производња крављег
млијека за 2007. годину
Производња крављег
млијека у 2008. години
Узгој приплодних јуница
чисте пасмине
Узгој приплодних јуница
крижанаца
Држање основног стада
оваца и коза
Субвенције у облику
приоизводње меда
Тов јунади
Држање матичног стада
крава (млиј.грла)
УКУПНО

0,8-010

Укупан
обим
подршке

Укупан износ
подршке у КМ
1730,00

0,10

282700

28.270,00

200,00

135

27.000,00

150,00

6

900,00

6,00

14167

85.000,00

10,00

3000

30.000,00

100,00
100,00

10
500

1.000,00
50.000,00
223.900,00

У тачки 2.7. »Производња расадничког материјала» износ од 8000,00КМ мијења се
и гласи 11000,00КМ.
У тачки 2.12. »Пластеничка производња» износ од 45000,00КМ мијења се и гласи
50000,00КМ.

Р/б
2.7

2.8.

2.9

Подршка у биљној
производњи
Производња расадничког
материјала високостаблаши
(јабука и крушка)
Заснивање нових засада
воћњака континенталног
типа
Заснивање нових засада
јагодичастог воћа

КМ
по јединици
производње
0,25

Укупан
обим
подршке
44000

1500,00

18,33

27.500,00

1500,00

3

4.500,00

Укпни износ
у КМ
11.000,00

Број 1 – страна 46

2.10.
2.10.а

2.11.
2.12
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Подршка за произведену
конзумну јабуку
Подршка за произведену
индустриску јабуку
Подршка за произведену
органску јагоду
Пластеничка производња
УКУПНО

90,00

55

5.000,00

60,00

166,6

10.000,00

100,00

20

2.000,00

2,00

25000

50.000,00
110.000,00

У тачки 2.13. «Производња сјеменског кромпира» износ од 2000,00КМ мијења се и
гласи 16000,00КМ.
У тачки 2.14. »Подршка производњи стрних жита (пшеница, јечам, раж и зоб) и
хељде износ од 23000,00КМ мијења се и гласи 27000,00КМ.

Р/б
2.13.
2.14.

Подршке у ратарству
(сјем. кромпир, жита
и хељда)
Сјеменски кромпир
Производња жита
УКУПНО

КМ
по јединици
мјере
1000,00
300,00

Укупан обим
подршке

Укупан износ
у КМ

16
90

16.000,00
27.000,00
43.000,00

У тачки 2.15. „Подршке за вјештачкоосјемењавање“, износ од 7.000,00 КМ мијења и
гласи 8.000,00 КМ.
У тачки 2.17. «Подршка по партиципацијама (сајмови, смотре, едукације)», износ
од 10 000,00 КМ мијења се и гласи 15 000,00 КМ.
У тачки 2.19. »Набавка механизације и опреме» износ од 126000,00КМ мијења се и
гласи 150000,00КМ.
У тачки 2.21. »Резервна средства» износ од 10 000,00 КМ мијења се и гаси
73100,00 КМ.

Р/б

Остале подршке

2.15.
2.16.
2.17
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Подршка за ВО
Дијагностичка испитивања
Подршке по партиципацијама (сајмови, смотре и едукације)
Подршке у сврху Програма пољопривредне производње
Набавка опреме и механизације
Набавка стеоних јуница (30 ком. x 300КМ)
Резервна средства
УКУПНО

Укупни износ
у КМ
8.000,00
8.000,00
15.000,00
10.000,00
150.000,00
9.000,00
73.100,00
273.100,00

08.јануар/сијечањ 2009.

Остале одредбе Програма утрошка средстава „Субвенције за пољопривреду“ утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за
2008.годину се не мијењају и остају на
снази.
Број:04-14-5619-1/08
29.12.2008.године
Горажде
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–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски
код 615100 – Капитални грантови
нижим нивоима власти.

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава «Капитални грантови нижим нивоима власти» број:04-14-4314-1/08 од 25.09.2008.
године, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Фоча-Устиколина за
оспособљавање и регистрацију
возила за одвоз смећа
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Општини Фоча-Устиколина у износу од 20.000,00 КМ, на
име подршке за оспособљавање и регистрацију специјалног возила за одвоз
смећа, «Сметљаре», које ће користити
ЈКП «Ушће» д.о.о. Фоча-Устиколина.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско

Члан 3.
Задужује се Општина Фоча-Устиколина да, путем Министарства за
привреду, достави Извјештај о утрошеним средствима Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3014/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

54
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
«Капитални грантови нижим нивоима власти» број:04-14-4314-1/08 од 25.
09.2008.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8.
редовној сједници, одржаној дана 29.
12.2008. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача за
суфинансирање набавке грађевинске
машине ровокопач-утоваривач
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Општини Пале-Прача у износу од 20.000,00 КМ на име
суфинансирања змирења преосталог
дијела дуга за набавку намјенске грађевинске машине ровокопач – утоваривач ICB 3 CX, коју ће користити
ЈКП «Прача» Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
615100 – Капитални грантови нижим нивоима власти.
Члан 3.
Задужују се ЈКП «Прача» д.о.о.
Прача и Општина Пале-Прача да, путем Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доставе извјештај о утрошеним
средствима.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3096/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

55
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2008.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:18/07) и Програма о измјенама и
допунама Програма «Трансфер за подстицај развоја, подузетништва и обрта», Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Обртничкој комори Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 50.000,00
КМ Обртничкој комори Босанско–подрињског кантона Горажде, на име подршке «Инвестиционом програму –
Подршка програма рада коморе».
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614900 -Трансфер за подстицај развоја, подузетништва и обрта.
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Члан 3.

Члан 2.

Задужује се Обртничка комора
Босанско–подрињског кантона Горажде да Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
достави извјештај о утрошку средстава.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун број: 1011400000296206.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3015/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

56
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Савезу самосталних синдиката БиХ
Кантонални одбор БПК Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 4.500,00
КМ Савезу самосталних синдиката БиХ
- Кантонални одбор БПК Горажде, која ће послужити за додјелу помоћи радницима Мљекаре «Милгор» д.о.о.
Мравињац.

Члан 3.
Задужује се Савез самосталних
синдиката БиХ - Кантонални одбор
БПК Горажде да Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3016/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

57
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама
и допунама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле »Субвенције за пољопривреду» број: 04-
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14-5619/08 од 29.12.2008.године утврђених измјенама и допунама Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници одржаној дана
29.12.2008.године, д о н о с и:

Члан 4.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава за
подстицај у пољопривреди –
подршка за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди–подршка за производњу свјежег крављег млијека за мјесеце октобар и новембар 2008.године у износу од 6.472,70 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачног
износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, а средства ће да се пласирају са позиције
“Субвенције за пољопривреду“ утврђене Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2008.годину, економски код 614414 - Субвенције за пољопривреду.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној гласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3075/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

58
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама
и допунама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле »Субвенције за пољопривреду» број:0414-5619/08 од 29.12.2008.године утврђених измјенама и допунама Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници одржаној дана
29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подршка за узгој приплодних
јуница
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подршка за узгој приплодних јуница у износу од
2.800,00 КМ.
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Члан 2.

их измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8.
редовној сједници, одржаној 29.12.2008.
године, д о н о с и:

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачног
износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства ће се пласирати са позиције
“Субвенције за пољопривреду“ утврђене Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2008.годину, економски код 614414 -Субвенције за пољопривреду.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3076/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

59
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, о давању сагласности на Програм о измјенама и
допунама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле »Субвенције за пољопривреду» број:04-145619/08 од 29.12.2008.године утврђен-

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подршка за држање матичног стада
крава (млијечна грла)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подршка за држање матичног стада крава (млијечна
грла) у износу од 7.700,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачног
износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, а средства ће се пласирати са позиције “Субвенције за пољопривреду“ утврђене
Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, економски
код 614414 - Субвенције за пољопривреду.
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Члан 4.

Члан 2.

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

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на новчану подршку, са
висином појединачних износа.

Број:03–14-3077/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

60
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде", број:
5/03), и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за
пољопривреду" број:04-14-5619/08 од
29.12.2008.године утврђених измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
,,заснивање воћњака
континенталног типа“
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди за заснивање воћњака континенталног типа у износу
од 8.895,00 КМ.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду – заснивање воћњака континенталног типа.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у "Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3078/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде", број:
5/03), и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број:04-14-5619/08 од 29.12.
2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједни-
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ци, одржаној дана 29.12.2008.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Казагић Аземини
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Казагић Аземини из
села Казагићи, Општина Горажде, у
износу од 2.791,28 КМ, у виду једнократне новчане помоћи за превазилажење тешке ситуације на властитој фарми кока носиља.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614414 – субвенције за пољопривреду – резервна средства.
Средства уплатити на жиро-рачун Казагић Аземине, отворен у Раифаизен банци д.д. Сарајево филијала Горажде број:09-3004608-1; трансакцијски
рачун банке 16-10300000 0000-93.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у "Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3079/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Број 1 – страна 53

62
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде", број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број:04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња у затвореним
просторима, «пластеничка
производња«
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди – производња у
затвореним просторима«, пластеничка производња, у износу од 400,00КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на подстицај, са висином
појединачног износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду, производња у затвореном простору - пластеничка производња.

Члан 1.

Средства уплатити на жиро-рачун Форто Мерсудина, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево филијала
Горажде бр.09-30-0028543, трансакцијски
број банке:1610300000 0000-93.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у "Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3080/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

63
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде" број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број:04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава за
подстицај у пољопривреди ,,заснивање
нових засада јагодичастог воћа“

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди за заснивање нових засада јагодичастог воћа у износу
од 525,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на новчани подстицај, са
висином појединачног износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду – за заснивање нових засада јагодичастог воћа.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у "Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3081/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

64
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде" број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критер-

08.јануар/сијечањ 2009.

ијима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број: 04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
– производња конзумне јабуке
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства ЗЗ ,,Агроподриње"
за исплату подстицаја у пољопривреди – производња конзумне јабуке, у
износу од 2.173,65 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ са висином износа.
Члан 3.
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бли Кантона, а накнадно ће да се објави у "Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3082/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

65
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде" број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број: 04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
– «органска производња
јагодичастог воћа«

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду (производња конзумне јабуке).
Средства уплатити на жирорачун ЗЗ ,,Агроподриње“, отворен у
ПБС филијала Горажде број:101-140
000004468-5.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 735,60 КМ
за исплату подстицаја у пољопривреди – «органска производња јагодичастог воћа«.

Члан 4.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су оств-

Члан 1.
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арили право на подстицај, са висинама појединачних износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду (подршка за органску производњу јагодичастог воћа).

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди,
за подршку вјештачком
осјемењавању, ЈП ,,Ветеринарска
станица“ д.о.о. ГораждеЧлан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава за подстицај у пољопривреди – подршка за вјештачко осјемењавање у износу од 1.480,00 КМ ЈП "Ветеринарска станица" д.о.о. Горажде.

Члан 4.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној гласној табли Кантона а накнадно ће да се објави у "Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3083/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

66
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде" број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број: 04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача код чијих животиња је извршено вјештачко осјемењавање.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614414 - Субвенције за пољопривреду - (подршка за вјештачко осјемењавање).
Средства уплатити на жирорачун Ветеринарске станице Горажде
д.о.о., отворен код ПБС филијала Горажде, број: 1011400000018010.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Боса-

08.јануар/сијечањ 2009.

нско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3084/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

67
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
са критеријима расподјеле „Субвенције за пољопривреду“ број:04-14-5619/08

од 29.12.2008.године, утврђених измјенама и допунама Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2008.
годину, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди производња јарих и озимих жита
(пшеница, раж, јечам, зоб, хељда)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу од 13.845,60 КМ
за исплату подстицаја у пољопривреди – производња јарих и озимих жита
(пшеница, раж, јечам, зоб, хељда).
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ужују се Министарство за привреду и
Министаство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414 – Субвенције за пољопривреду (производња жита).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3087/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

68
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
са критеријима расподјеле „Субвенције за пољопривреду“ број:04-14-5619/08

од 29.12.2008.године, утврђенх измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на подстицај са висинама појединачних износа.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди за подршку вјештачком осјемењавању
„Ветеринарској медицини“ д.о.о.
Филиповићи - Устиколина

Члан 3.

Члан 1.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке зад-

Овом Одлуком одобравају се

08.јануар/сијечањ 2009.
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новчана средства у износу од 1.550,00
КМ за исплату подстицаја у појопривреди – подршка за вјештачко осјемењавање „Ветеринарској медицини“ д.о.о.
Филиповићи – Устиколина.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача код чијих животиња је извршено вјештачко осјемењивање.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министаство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614414 – Субвенције за пољопривреду (подршка за вјештачко осјемењивање).

Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде" број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм о измјенама Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број: 04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Заимовић Мухамеду на име накнаде
штете
Члан 1.

Средства уплатити на жиро-рачун „Ветеринарске медицине“ д.о.о.
Филиповићи–Устиколина, отворен код
УНИОН банке Сарајево, филијала Горажде, број:10200700000128-72, трансакцијски број Унион банке је:102000000
00000-23.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 375,00 КМ
Заимовић Мухамеду из Горажда, на
име накнаде штете настале уништавањем заражених кошница пчела.

Члан 4.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414–субвенције за пољопривреду.
Жиро-рачун Заимовић Мухамеда отворен је код Раифаизен банке Сарајево, филијала Горажде и гласи:09-30-00146-6, а трансакцијски број банке 161030-0000000093.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3091/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

69
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Члан 2.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном

08.јануар/сијечањ 2009.

објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Боса
нско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3073/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

70
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде", број:
5/03), и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број:04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Плакало Самиру на име надокнаде
штете
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.500,00
КМ Плакало Самиру, на име накнаде
штете настале уништавањем заражених кошница пчела.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
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Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду – резервна средства.
Средства уплатити на жиро-рачун Плакало Самира отворен у НЛБ д.д.
Тузланској банци филијала Горажде
број: 13273100120991-33, трансакцијски
број банке је 13273100100001-50.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3074/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде" број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама
Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за пољопривреду" број:04-14-5619/08 од 29.
12.2008.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008. годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
– набавка пољопривредне опреме
и механизације

Број 1 – страна 60

08.јануар/сијечањ 2009.

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди – набавка пољопривредне механизације и опреме у
износу од 5.687,25 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа.
Члан 3.

Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле "Субвенције за
пољопривреду" број:04-14-5619/08 од
29.12.2008.године, утврђених измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Гушо Мирсаду на име надокнаде
штете

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду – набавка пољопривредне механизације и опреме.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ Гушо Мирсаду, на име накнаде
штете настале уништавањем заражених кошница пчела.

Члан 4.

Члан 2.

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

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614414 – субвенције за пољопривреду – резервна средства.
Средства уплатити на жирорачун Гушо Мирсада, отворен у ПБС
банци филијала Горажде, број:101140-40000004-14, трансакцијски број
банке је 1011400000001617.

Број:03–14-3086/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде", број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм о измјенама

Члан 1.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се

08.јануар/сијечањ 2009.

објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског Кантона Горажде“.
Број:03–14-3085/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма утрошка средстава
„Подстицај индустријској производњи“
број:04-14-3376-1/08 од 07.07.2008.године, утврђених Буџетом Босанско-подријског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о расподјели новчаних средстава
привредним друштвима
за подршку индустријској
производњи
Члан 1.
Овом Одлуком врши се расподјела новчаних средстава за подршку
индустријској производњи према Јавном натјечају за одабир корисника
средстава „Подстицај индустријској
производњи“ за 2008.годину од 16.12.
2008.године у укупном износу од
400.000,00 КМ, привредним друштвима предложеним и утврђеним у табели Б Записника комисије број:04-145460-2/08 од 29.12.2008.године за расподјелу новчаних средстава према Програму утрошка средстава „Подстицај индустријској производњи“ за 2008.г.
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Члан 2.
Са утврђеним и предложеним
привредним друштвима из Табеле Б
Записника комисије из члана 1. ове
Одлуке, закључиће се уговори којима
ће се детаљњије регулисати уговорне
обавезе у вези са одобреним средствима, гдје ће се прецизирати начин утрошка према пројектима, односно програмима са којима су привредна друштва аплицирала, начин контроле
утрошка средстава, начин обезбјеђења
добро извршеног посла, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не изврше уговорне обавезе.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је Записник комисије за расподјелу новчаних средстава према Програму утрошка средстава „Подстицај индустријској производњи“ за 2008.годину, број:04-14-5460-2/08 од 29.12.2008.године,
као и табела Б са утврђеним и предложеним привредним друштвима који
испуњавају услове за расподјелу новчаних средстава.
Члан 4.
Овлашћује се Министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, по претходно прибављеном мишљењу Кантоналног правобранилаштва на нацрте уговора, закључи уговоре о кориштењу средстава за
подршку индустријској производњи.
Члан 5.
Као средства обезбјеђења за расподијељена новчана средства привредна друштва из члана 1. ове Одлуке
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дужна су обезбиједити банковне гаранције, што ће се такођер регулисати
уговорима предвиђеним у члану 2.
ове Одлуке.

код 614413 – Подстицај индустријској производњи.

Члан 6.

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

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, економски

Члан 7.

Број:03-14-3040/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Списак привредних друштава којима су одобрена средства по основу
подстицаја по Програму „Подстицај индустријској производњи
за 2008. годину“
Табела Б. привредна друштва регистрована за индустријску производњу
укључујући и производно-услужне и услужне дјелатности

Ред.
бр.

Назив привредног
друштва

1
1.

2
„Емка Босниа“
д.о.о. Горажде

2.

„Биљопромет“
д.о.о. Горажде

3.

„Побједа – спорт“
д.д. Горажде
„АС – компани“
д.о.о. Горажде

4.

5.

6.

„Емпек“ д.о.о.
Горажде

„Окац“ д.о.о
Горажде

Пројекат

Тражена
средства у
КМ

Предло
жена
Средства
у КМ
5

3
Субвенција камата по кредиту за
проширење и модернизацију производних капацитета
Проширење производних капацитета и завршетак започетих инвестиција

4
Износ
камата
500.000,00

50.000,00

10.000,00

Субвенционирање камата
Субвенција камата за Пројекат
Производња бризганих и вакумираних производа и амбалаже
Увођење нових линија у производњу, инвестиције у опрему проширења капацитета и одржавање
постојећег стања

29.875,03

20.000,00

26.125,00

15.000,00

20.000,00

8.000,00

35.272,92

15.000,00

Субвенционирање камата

35.000,00
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1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

2
„Каја – компани“
д.о.о.Горажде
„Бралиг“ д.о.о.
„Сабикс“ д.о.о.
Горажде
МПИ „Млин“
Устиколина
„Мермер“ д.о.о.
Горажде
„Фрескс“ д.о.о.
Горажде
„Побједа – рудет“
д.д. Горажде
ГП „Дрина“
„Гинекс“ д.д.
Горажде
„Бијела вода“
д.о.о.Горажде
„ТАГ“ д.д. Горажде

18.

„Златна нит“

19.

„Домус“ д.о.о.
Горажде

20.

„ИН ШЕХ
круг“д.о.о. Горажде
„Дамир – турс“
д.о.о. Горажде
„ДЦ“ д.д. Горажде

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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3

4

5

Субвенционирање камата
Набавка алата и репроматеријала и
запошљавање једног радника

84.955,56

15.000,00

10.000,00

10.000,00

Субвенционирање камата
Набавка лабораторијског млина
за пшеницу
Набавка опреме за одржавање постојеће производње
Одржавање садашњег стања производње и задржавање уполених
Санација пода у производним халама, набавка и уградња машине
резалице и набавка и уградња алата
Модернизација производње свјежег бетона набавком нове опреме
Израда специјалних машина и
уређаја

97.958,74

15.000,00

21.593,20

15.000,00

30.000,00

5.000,00

8.772,03

3.000,00

71.663,00

20.000,00

88.780,00

20.000,00

142.725,00

30.000,00

38.256,26

10.000,00

71.400,00

20.000,00

46.405,79

30.000,00

30.000,00

10.000,00

70.000,00

10.000,00

18.741,63
51.060,80

5.000,00
15.000,00

7.246,17

5.000,00

50.000,00

5.000,00

30.000,00

5.000,00

60.000,00

22.000,00

41.520,73

7.000,00

Субвенционирање камата
Технолошка линија за израду алата одношења-ерозијом- ерозимат
Изградња и опремање модне конфекције
Изградње фарме музних крава и
одржавања постојећег стања производње
Одржавање радних мјеста у постојећим капацитетима
Субвенционирање камата за постојеће кредите
Опремање пословног објекта

„Лепеница – компСубвенционирање камата за проани“д.о.о. Горажде
ширење капацитета
Х-ЕКСТРА“ д.о.о.
Субвенционирање камата за проГоражде
ширење капацитета
„КГ 1“ д.о.о.
Горажде
Увођење кабловског интернета
„Онипром“ д.о.о.
Горажде
Субвенционирање камата
„Браћа Каровић“
Мини индустријска воденица и
д.о.о.Горажде
откупна станица
„Центропревоз“
д.о.о.Горажде
Субвенционирање камата
У К У П Н О:

171.221,46
20.000,00
400.000,00
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На основу члана 62. Закона о
шумама («Службене новине Федерације БиХ», број: 20/02, 29/03 и 37/04)
и члана 24. Закона о Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/03) и Програма о утрошку намјенских средстава
утврђених у Буџету Министарства за
привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Фоча-Устиколина
Члан 1.

08.јануар/сијечањ 2009.

Средства уплатити на жирорачун број:1011400000220255, Привредна банка Сарајево.
Члан 3.
Задужује се Општина Фоча-Устиколина да Министарству за привреду-Кантоналној управи за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3068/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

75
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.450,54
КМ, Општини Фоча-Устиколина за
суфинансирање програма «Санација
локалног пута за село Јамиће», а у складу са измјеном и допуном Програма о утрошку намјенских средстава
за 2008.годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, економски код 614100 – Грантови другим
нивоима власти.

На основу члана 62. Закона о
шумама («Службене новине Федерације БиХ», број: 20/02, 29/03 и 37/04) и
члана 24. Закона о Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/03) и Програма о утрошку намјенских средстава
утврђених у Буџету Министарства за
привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача

08.јануар/сијечањ 2009.

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 2.338,93
КМ, Општини Пале-Прача, за суфинансирање програма «Реконструкција
путне комуникације Прача – Брдарићи», а у складу са измјеном и допуном
Програма о утрошку намјенских средстава за 2008.годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, економски код 614100 – Грантови другим
нивоима власти.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1020070000001426 код УНИОН
банке Срајево, филијала Горажде.

Члан 3.
Задужује се Општина Пале-Прача да Министарству за привреду Кантоналној управи за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде
достави извјештај о утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3069/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 62. Закона о
шумама («Службене новине Федерације БиХ», број: 20/02, 29/03 и 37/04)
и члана 24. Закона о Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/03) и Програма о утрошку намјенских средстава
утврђених у Буџету Министарства за
привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.210,53
КМ Општини Горажде, за суфинансирање програма «Санација локалних
путева у МЗ Берич, Садба и Крабориш», а у складу са измјеном и допуном Програма о утрошку намјенских
средстава за 2008.годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, економски код 614100 – Грантови другим
нивоима власти.
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Средства уплатити на жирорачун број:1011400000041290, Привр-

Члан 1.

една банка Сарајево, филијала Горажде.

Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу од 26.368,51 КМ
ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о.
Горажде, за суфинансирање програма «Њега културе-чишћење од непожељне вегетације», а у складу са Програмом о утрошку намјенских средстава за 2008.годину.

Члан 3.
Задужује се Општина Горажде
да Министарству за привреду - Кантоналној управи за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку додијељених средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3067/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 27. и 61. Закона о шумама («Службене новине Федерације БиХ», број:20/02, 29/03 и 37/04)
и члана 24. Закона о Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/03) и Програма о утрошку намјенских средстава
утврђених у Буџету Министарства за
привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈП »Босанско-подрињске шуме»
д.о.о. Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантоналне управе за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, економски код 821600 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање.
Средства уплатити на жирорачун број:1020070000001814, отворен
код УНИОН банке, филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се ЈП »Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде да Министарству за привреду - Кантоналној
управи за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку додијељених средстава.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3071/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

08.јануар/сијечањ 2009.

78
На основу члана 62. Закона о
шумама («Службене новине Федерације БиХ», број:20/02, 29/03 и 37/04) и
члана 24. Закона о Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Број 1 – страна 67

ужују се Министарство за привреду Кантонална управа за шумарство и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3070/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјену
и допуну Програма о утрошку
9.000,00 КМ намјенских средстава
утврђених на економском коду
614100 - Грантови другим нивоима
власти Буџета Министарства за
привреду - Кантоналне управе за
шумарство Босанско-подрињског
кантона Горажде

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Члан 1.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 85/08

Овом Одлуком даје се сагласност на измјену и допуну Програма о
утрошку 9.000,00 КМ намјенских средстава утврђених на економском коду
614100 - Грантови другим нивоима
власти Буџета Министарства за привреду - Кантоналне управе за шумарство за 2008.годину.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

Члан 1.
Даје се сагланост Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
85/08 од 31.12.2008.године, на износ
од 16.713,75 КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Гораждепутеви» д.д. Горажде по Уговору број:
04-14-5181/08 од 01.12.2008.године, а
односи се на 1,5 траншу зимског одржавања уговорених путних праваца у
периоду од 15.11.2008. до 31.12.2008.г.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде - Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3128/08
29.12.2008.године
Горажде

ране привредног друштва «Каја-компани» д.о.о. Горажде по Уговору број:
04-14-5182/08 од 01.12.2008.године, а
односи се на 1,5 траншу зимског одржавања уговорених путних праваца
у периоду од 15.11.2008.године до 31.
12.2008.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде-Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

80
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број:446-4/08
Члан 1.
Даје се сагланост Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
446-4/08 од 31.12.2008.године на износ
од 13.875,00 КМ, испостављеног од ст-

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3127/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

81
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број:392/08

08.јануар/сијечањ 2009.
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Члан 1.

едници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Даје се сагланост Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
392/08 од 31.12.2008.године на износ
од 16.818,75 КМ, испостављеног од стране привредног друштва ЈКП «Прача»
д.о.о. Прача по Уговору број:04-145183/08 од 01.12.2008.године, а односи
се на 1,5 траншу зимског одржавања
уговорених путних праваца у периоду од 15.11.2008. до 31.12.2008.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде– Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3126/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сј-

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 220/08
Члан 1.
Даје се сагланост Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
220/08 од 31.12.2008.године на износ
од 46.856,25 КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Окац»
д.о.о. Горажде по Уговору број: 03-142801/08 од 04.12.2008.године, а односи
се на 1,5 траншу зимског одржавања
уговорених путних праваца у периоду од 15.11.2008. до 31.12.2008.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700
– Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3125/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број:24/08
Члан 1.
Даје се сагланост Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
24/08 од 30.12.2008.године на износ од
6.847,50 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва д.о.о. «Гребак»
Горажде по Уговору број:04-14-5184/08
од 01.12.2008.године, а односи се на 1,5
траншу зимског одржавања уговорених путних праваца у периоду од 15.
11.2008.године до 31.12.2008.године.

08.јануар/сијечањ 2009.

објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3124/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Одлуке о давању сагласносту
на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Остали
грантови појединцима, број:03-14-859/08
од 29.04.2008.године те Програма утрошка средстава број:08-14-1327/08, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи за лијечење Шерифа
Ковачевића

Члан 2.
Члан 1.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном

Одобрава се исплата средстава
у износу 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за лијечење Шерифа Ковачевића из Горажда.
Члан 2.
Средства у износу 200,00 КМ
исплатити на рачун број:132731001150
1807 код НЛБ Тузланска банка, филијала Горажде, на терет средстава Бу-
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џета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614200 – Остали грантови појединцима, а у складу са одобреним Програмом утрошка
средстава.
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Члан 1.
Одобрава се исплата средстава
у износу 310,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за лијечење (доплата слушног апарата) Ходо Тиме, рођ.
1937.године, из Горажда.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3017/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Одлуке о давању сагласносту
на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614200 – Остали грантови појединцима, број:03-14-859/08
од 29.04.2008.године те Програма утрошка средстава број:08-14-1327/08, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи за лијечење Ходо Тиме

Члан 2.
Средства у износу 310,00 КМ
исплатити на рачун НЛБ Тузланска
банка филијала Горажде, на терет средстава Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економски код
614200 – Остали грантови појединцима, а у складу са одобреним Програмом утрошка средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3018/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

86
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
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5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614200 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:3/08), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 1.600,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз
надокнаду кирије за мјесец ДЕЦЕМБАР 2008.године за 16 /шеснаест/ корисника (100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским законима
и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени
смјештај, а према приложеном списку, са правом продужетка до трајног
рјешавања статуса.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избје-

глице, економски код 614200 – Помоћ
за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.
годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3019/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-142345/08 од 17.10.2008.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о висини потребних прихода
за задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина мјесечних прихода које треба да
остварује породица да сама за себе
обезбиједи смјештај и то како слиједи:
- породица са 1 чланом,
приход од…....................…..380,00 КМ,
- породица са 2 члана,
приход од …......................... 561,00 КМ,
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- породица са 3 члана,
приход од…...…….............. 741,50 КМ,
- породица са 4 члана,
приход од ..….…..................920,00 КМ.
За сваког наредног члана породице износ се увећава за 180,00 КМ.
Члан 2.
Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени орган по службеној дужности.
Члан 3.
Ова Одлука ће се усклађивати
сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од
висине просјечне плате на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђене од стране надлежносг органа за статистику.
Члан 4.
Одлука важи за временски
период од 01.01. до 30.06.2009.године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3020/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
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-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, економски код 614200 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:3/08), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели финансијских средстава
за изградњу шталског објекта
Члан 1.
Одобравају се финансијска средства у износу од 1.500,00 КМ повратници Иковић Расеми, ЈМБ:040595113
6530, лична карта број: 08АУЦ8747 издата у МУП-у БПК Горажде, из Филиповића у Општини Фоча/Устиколина, за потребе изградње шталског објекта у мјесту повратка у циљу постизања одрживости повратка.
Члан 2.
Средства у износу 1.500,00 КМ
исплатити на рачун број:101-140-4000
0004-14 на име Иковић Расеме код Привредне банке Сарајево–Филијала Горажде, на терет Буџета Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.годину
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3021/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

1. Компјутер
2. Принтер
Члан 2.

Средства за набавку опреме из
члана 1. Одлуке обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2008.годину, на економском коду 821300 – Набавка опреме.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.

89
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку информатичке опреме
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде за набавку информатичке опреме од одабраног понудиоца ОНИПРОМ Горажде:

ком. 1
ком. 1

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3022/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, економски код 614200 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.годину («Слу-
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жбене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:3/08), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и :

ОДЛУКУ
о додјели финансијских средстава
за обнову и реконструкцију
Мир Мухамедове џамије у Чајничу
Члан 1.
Одобравају се финансијска средства у износу од 15.000,00 КМ Муфтијству горажданском за суфинансирање обнове Мир Мухамедове џамије у
Чајничу.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
и Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде, са економског кода 614200 –
Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008. годину.
Средства ће се дозначити на
жирорачун Муфтијства горажданског
број: 1011400000082612 код Привредне
банке Сарајево - филијала Горажде, са
назнаком за обнову Мир Мухамедове
џамије у Чајничу.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3023/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

91
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, економски код 614200 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2008.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:3/08), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Бунда Алену
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.720,00
КМ Бунда Алену (1992.) из Шадића,
Фоча (РС), на име обезбјеђивања смјештаја за вријеме школовања у Горажду, за мјесеце септембар, октобар,
новембар и децембар 2008.године.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из

Број 1 – страна 76

08.јануар/сијечањ 2009.

члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, 614200 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци
за алтернативни смјештај за 2008. годину, а у корист ЈУ «Дом за стара и
изнемогла лица» Горажде, на жирорачун број:1011400000040417 код Привредне банке Сарајево – филијала
Горажде, са назнаком за смјештај Бунда Алена.

број:03-14-280/08 од 11.02.2008.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 8. сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Члан 3.

Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средства, у износу
110.000,00 КМ Заводу здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, на име обавеза Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
за мјесец децембар 2008.године, по
Споразуму о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства (Закључак
Владе БПК Горажде, број:03-14-2056/07).

За проведбу ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3024/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

92
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 Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614400 - Субвенције
јавним предузећима и установама,

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
БПК Горажде
Члан 1.

Члан 2.
Исплату средстава, у корист Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде извршити из средстава Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за
2008.годину, економски код 614400 –
субвенције јавним предузећима (Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финан-
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сије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ињског кантона Горажде, на име финансирања трошкова реализације пројеката од интереса за Кантон, усвојених Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-484/08

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3026/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

93
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице, са економског кода 614400
- Субвенције јавним предузећима и
установама, број:03-14-280/08 од 11.02.
2008.године, Влада Босанско-подрињс
ког кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подр-

од 05.03.2008.године.
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК
Горажде, економски код 614400 – Субвенције јавним установама (ЗЗЈЗ).
Уплату средстава извршити на жирорачун Завода за јавно здравство број:
1011400000178254 код Привредне банке Сарајево – филијала Горажде. Матични број установе је 4245023920007, а
порезни број: 13001370.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3066/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:18/07), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
децембар 2008. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец децембар 2008.године, и то:
- Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде
- Организација ПШиПБ
БПК Горажде
- Савез добитника највећих
ратних признања БПК
Горажде
-Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
- Удружење ”Свјетлост Дрине”
- Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ

1.720,00

Грантови непрофитних организација.

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке исплаћују се у складу са утврђеним
мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
БПК Горажде, а средства уплатити на
жирорачуне организација:
- СРВИ »СиновиДрине» Горажде:
1990540005249733
- Организација ПШиПБ БПК Горажде:
1990540005249539
- Савез ДНРП «Златни Љиљани»:
1990540005884792
који се воде код АБС банке д.д. Сарајево, агенција Горажде;
- Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021
који се воде код Раифаизен банке
Горажде;
- Удружење «Свјетлост Дрине» број:
1990540006546332
отворен код АБС банке Горажде;
- Удружење Ветрана рата,
ЗБ, ПЛ број:
1610300005410074
отворен код Раифаизен банке Горажде.

1.720,00

840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објавиу «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3025/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

Број 1 – страна 79

08.јануар/сијечањ 2009.

Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма утрошка стедстава
614300 – Грантови непрофитних организација и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:18/07),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација
за мјесец децембар 2008. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 2.800,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког
Пројекта побољшања статуса борачке
популације у 2008. години за мјесец
децембар који је аплициран од стране удружења борачких популацја Босанско–подрињског кантона Горажде.

јекта Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде на жиро-рачун број:1990540005
249733, отворен код АБС банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3028/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

96
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода 614200- «Грантови појединцима» и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.
године, д о н о с и:

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 -

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број:1324/08
РРЦ «Фојница« Фојница

Грантови непрофитних организација.

Члан 1.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Про-

Даје се сагласност Министру за
борачка питања,да изврши плаћање
рачуна број:1324/08 од 05.11.2008.године у износу од 5.880,00 КМ испостављен од стране РРЦ «Фојница» Фојница.
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Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614200 – Грантови појединцима.

Овом Одлуком одобравају се новчана средства у укупном износу од
3.989,25 (словима:трихиљадедевет стотинаосамдесетдевет и 25/100) КМ на
име накнаде трошкова легализације
бесправно изграђених стамбених објеката припадника борачких популација на простору Босанско–подрињског канотна Горажде.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског канотна Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3029/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

97
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 - Грантови појединцима, а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде трошкова за
легализацију бесправно изграђених
стамбених објеката припадника
борачких популација

Члан 2.
Дио средства из члана 1. ове Одлуке у висини 1.800,00 (словима: хиљадуосамстотина) КМ уплатити на жиро-рачун Општине Горажде број:1011
400000043812 отворен код ПБС филијала Горажде.
Дио средства из члана 1. ове Одлуке у висини 2.189,25 (словима: двије хиљаде стотину осамдесет девет и
25/100) КМ уплатити на жирорачун
Општине Пале-Прача број:1020070000
001462, отворен код Унион банке, филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
и Министарство за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Боса-

08.јануар/сијечањ 2009.

Број 1 – страна 81

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
бесповратне помоћи
за рјешавање стамбених потреба
бораца и чланова њихових
породица Босанско -подрињског
кантона Горажде

нско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3030/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма утрошка средстава
614200 – Грантови појединцима и Закона о извршењу Буџета («Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

р/б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име и презиме
корисника
Топуз Хамдија
Хаџовић Ферид
Ковач Нурко
Хубанић Енвер
Каркеља Суљо
Ковачевић Ибро
Чоло Јусуф
Чутук Мемсуд
Куленовић Абдулах
Мирвић Енвер
Јамаковић Едхем
Јамаковић Изет
Туруља Сеад
УКУПНО

Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 48.207,00 КМ на име једникратних бесповратних помоћи за
рјешавање стамбених потреба бораца
и чланова њихових породица са простора Босанско–подрибњског кантона
Горажде и то:

Број чланова Износ потреб.
Домаћинства средстава КМ
Демобилисани борац
4
2.868,30
Демобилисани борац
4
3.444,70
Демобилисани борац
4
5.930,10
Демобилисани борац
4
5.712,00
Демобилисани борац
4
4.883,10
Демобилисани борац
5
4.991,00
Демобилисани борац
4
1.932,80
Демобилисани борац
4
2.381,00
Демобилисани борац
3
2.068,00
РВИ-50%
4
3.367,70
Демобилисани борац
4
3.234,20
Демобилисани борац
3
1.701,80
Демобилисани борац
6
4.692,30
48.207,00
Припадност

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке намијењена су као једнократне бесповратне
помоћи за рјешавање стамбених потреба бораца и чланова њихових породица.

08.јануар/сијечањ 2009.
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Члан 3.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200
- Грантови појединцима.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

ви Дрине» БПК Горажде у износу од
563,00 КМ на име набавке мрежице поводом операције киле Чакал Елведину, РВИ 100% I групе, из Горажда.
Члан 2.
Одобрена средства уплатити Савезу РВИ «Синови Дрине» БПК Горажде на жиро-рачун број:199054000524
9733 који се води код АБС банке филијала Горажде.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3032/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 3.
За реализацију Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања БПК
Горажде, економски код 614300 – «Грантови непрофитних организација».
Члан 4.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3065/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи на име набавке мрежице
поводом операције киле Чакал
Елведину
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Савезу РВИ «Сино-

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

08.јануар/сијечањ 2009.

жде», број:18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
8. редовној сједници, одржаној дана
29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новачних средстава
на име накнаде трошкова за
прикључење стамбених објеката
на електроенергетски систем
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.820,70
КМ (словима:петхиљадаосам стотин
адвадесет и 70/100 КМ) на име накнаде трошкова за прикључење стамбених објеката на електроенергетски систем припадника борачких популација са простора Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жиро-рачун Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцегвоине д.д. – Сарајево, Подружница «Електродистрибуција», Сарајево
ПЈ Горажде, број:1610300001260026 отворен код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3064/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи припадницима
борачких популација
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 2.100,00
КМ, на име финансирања једнократних новчаних помоћи припадницима
борачких популација.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима.
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Члан 2.

Члан 1.

Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на појединачне жиро-рачуне припадницима борачких популација у складу са рјешењима која је
донио Министар за борачка питања

Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:1515/08 од 03.12.2008.године у износу од 5.418,00 КМ испостављеног од стране РРЦ «Фојница» Фојница.

Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 3.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима.

Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3048/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 - Грантови појединцима и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
18/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање рачуна
број: 1515/08 РРЦ «Фојница» Фојница

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3093/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи на име израде протезе доње и
горње вилице Лигата Хусеину, РВИ 60%

08.јануар/сијечањ 2009.
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Члан 1.

5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Овом Одлуком одобравају се новчана средства Савезу РВИ «Синови
Дрине» БПК Горажде у износу од 993,00
КМ, на име израде и уградње протезе
доње и горње вилице Лигата Хусеину, РВИ 60%, из Горажда.
Члан 2.
Одобрена средства уплатити
Савезу РВИ «Синови Дрине» БПК Горажде на жиро-рачун број:1990540005
249733 који се води код АБС банке
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3094/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање Уговора о јавној
набавци аутодијелова за потребе
Министарства унутрашњих послова
Босанско–подрињског кантона
Горажде
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства унутрашњих послова Босанско–подрињског
кантона Горажде да потпише Уговор
о јавној набавци роба – аутодијелова
са одабраним понуђачем.
II
Уговорене стране у предметном поступку су:
1. Министарство унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде, кога заступа Министар Нусрет Сиповић, као купац, и
2. «МАП АУТО» д.о.о. Горажде, кога
заступа директор Омер Пролаз, као
продавац.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона Горажде.
IV
Одлука ступа на снагу даном

08.јануар/сијечањ 2009.
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3033/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона Горажде.
IV

105
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3034/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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II

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 18. Уредбе о канцеларијском пословању органа управе и служби за управу у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације БиХ», број:
20/98) и поглавља III тачке 5. Упутства о начину вршења канцеларијског
пословања у органима управе и службама за управу у Федерацији Босне и
Херцеговине («Службене новине Федерације БиХ», број:30/98), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 8. редовној сједници, одржаној
дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

За набавку ручних сатова и гравирање потребна су средства у износу од 1.000,00 КМ, а иста ће се обезбиједити у Буџету Министарства унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613900 – Уговорене и друге посебне
услуге.

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању ознака за органе
Босанско-подрињског кантона
Горажде за вођење основних и
помоћних књига евиденције
о предметима и актима
у 2009.години

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
пет ручних сатова за потребе
Министарства унутрашњих послова
Босанско–подрињског кантона
Горажде
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши набавку пет (5) ручних сатова у циљу додјеле упосленицима Министарства који су остварили
право на пензионисање у 2008.год.

08.јануар/сијечањ 2009.

I
Овим Рјешењем утврђују се ознаке за органе Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон) и то: Скупштину Кантона, Премијера Кантона, Владу Кантона, кантонална министарства, кантоналне управе, кантоналне управне установе и
агенције, као и начин утврђивања ознака за органе и организационе јединице у саставу кантоналних органа
управе.
II
Ознаке из предходне тачке утврђују се ради вођења основних и помоћних књига евиденција о предметима и актима, из надлежности органа
Кантона у 2009.години.
III
Ознаке за органе из тачке I овог Рјешења су:
01 – Скупштина Кантона и радна
тијела Скупштине Кантона;
02 – Премијер Босанско-подрињског
кантона Горажде;
02/I – Кабнинет Премијера Босанскоподрињског кантона Горажде;
03 – Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде;
03/I – Секретар Владе Босанскоподрињског кантона Горажде;
04 – Министарство за привреду;
04/I – Дирекција за цесте;
04/II – Кантонална управа за
шумарство;
05 – Министарство за правосуђе,
управу и радне односе;
05/I – Кантонална управна
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инспекција;
06 – Министарство за финансије;
07 – Министарство унутрашњих
послова;
08 – Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена
лица и избјеглице;
09 – Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту
околине;
09/I – Кантонални стамбени фонд;
10 – Министарство за образовање,
науку, културу и спорт;
10/I – Педагошки завод Босанскоподрињског кантона Горажде;
11 – Министарство за борачка
питања;
12 – Кантонална управа за
инспекцијске послове Босанскоподрињског кантона Горажде;
13 – Агенција за приватизацију у
Босанско-подрињском кантону
Горажде;
14 – Дирекција робних резерви
Босанско-подрињског кантона
Горажде;
15 - Служба за заједничке послове
кантоналних органа;
16 – Архив Босанско-подрињског
кантона Горажде;
17 – Кантонална управа цивилне
заштите;
17/I – Кантонални штаб цивилне
заштите;
18 – Уред интерне ревизије Босанскоподрињског кантона Горажде;
19 – Служба за односе са јавношћу.
IV
Организацијске јединице кантоналних органа управе и самосталних кантоналних установа образоване
актом о унутрашњој организацији, по-

Број 1 – страна 88

08.јануар/сијечањ 2009.

ред бројчане ознаке органа у чијем
саставу имају и ознаке писане римским бројевима.
Руководилац кантоналних органа управе и самосталне кантоналне
управе, Рјешењем утврђују ознаке за
организацијске јединице из предходног става, у складу са овим Рјешењем.
V
Ознаке за органе и организацијске јединице из тачке III и IV овог
Рјешења могу се у току године мијењати, ако дође до измјена организационих јединица или радних мјеста којима се пошта доставља у рад.
VI
Овим Рјешењем ставља се ван
снаге Рјешење Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-053287/07 од 28.12.2007.године.

културу и спорт са екномског кода
614 200–Остали грантови појединцима
(Исплата стипендија), Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских
кредита студентима са подручја
Босанско – подрињског кантона
Горажде за студијску 2008/2009.годину
за мјесец ДЕЦЕМБАР 2008.године
I
Одобравају се новчана средства у износу од 30.149,00 КМ на име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског
кантона Горажде за студијску 2008/2009-

годину за мјесец децембар 2008.год.
II

VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-3038/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
финанцијских средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 200 –
Остали грантови поједницима (Исплата стипендија).
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3000/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 – Трансфер за високо школство, Влада Босанко
-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате III (треће) и IV
(четврте) рате од укупно
предвиђених XИ (једанаест) рата
по Уговору о извођењу дислоциране
наставе у Горажду Економског
факултета Универзитета у Сарајеву
у школској 2008/2009
I
Одобравају се новчана средства у износу од 30.000,00 КМ на име уплате III (треће) и IV (четврте) рате од
укупно предвиђених XI (једанаест) рата Економском факултету Универзитета у Сарајеву по основу Уговора о
извођењу дислоциране наставе у Горажду Економског факултета Универзитета у Сарајеву у школској 2008/09.
години број: 02-05-304/08 и број:03-141840/08 од 20.08.2008.године.
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истарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
100 - Трансфер за високо школство.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун број:1610000047480056
код Раифаизен банке Сарајево.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3001/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 - Трансфер за
спорт, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
за мјесец ДЕЦЕМБАР 2008.године
I

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Мин-

Одобравају се новчана средства у износу од 22.000,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име редовне
транше за мјесец децембар 2008.год.
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II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100 Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК
Горажде број: 1990540006336521, ИД
број:4245007300007 код АБС банке филијала Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3003/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Остали трансфери (информисање, Цент-

ар за стручну обуку), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана
29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец ДЕЦЕМБАР 2008. године
I
Одобравају се новчана средства у износу од 22.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде на име редовне транше за мјесец децембар 2008.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100 Остали трансфери (информисање,
Центар за стручну обуку).
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
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ави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3002/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку средстава са економског кода
614 100 - Трансфер за културу, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ Центар за културу Горажде
на име суфинансирања пројеката и
програма манифестација из области
културе
I
Одобравају се новчана средства у износу од 11.500,00 КМ ЈУ Центар
за културу Горажде на име суфинансирања пројеката и програма манифестација из области културе за 2008.годину, а према утврђеном Програму:
1. Пројекат - манифестација
“Златна нота”–забавене музике

1.000,00 КМ
2. Пројекат - Заживљавање
позоришне умјетности
у нашем граду
7.000,00 КМ
3. Програм - манифестације
посвећене обиљежавањ
у државних празника 1.500,00 КМ
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- 1. март – Дан независности,
- 18. септембар - Дан БПК Горажде и Општине Горажде
- 15. новембар – Дан државности
БиХ
4. Програм - кориштење
капацитета дома
младих и подршка
2.000,00 КМ
активизму младих 2008.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
100 - Трансфер за културу.
Новчана средства дозначити
на жирорачун број: 1011400000065152,
ПБС д.д. Сарајево филијала Горажде,
ИД број: 4245029610000.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3004/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава ЈУ ОШ „Фахрудин Фахро
Башчелија“ Горажде за уплату прве
привремене ситуације по рачуну
бр. 059-08 фирми ТРЕНД д.о.о.
Горажде
I
Одобравају се новчана средства ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија» Горажде у износу од 45.780,24 КМ,
за уплату прве привремене ситуације
по рачуну број:059-08 од 16.12.2008.године, а која се односи на име извођења
радова на санацији – замјени столарије на објекту ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро
Башчелија» са фирмом ТРЕНД д.о.о.
Горажде, по Уговору о извођењу радова на санацији – замјени столарије на
објекту ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија» Горажде број: 03-14-279/08 од
24.11.2008. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета
ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија»
Горажде, економски код 821 600–Реконструкција и инвестиционо одржавање.

Новчана средства уплатити на
жирорачун фирме ТРЕНД д.о.о. Горажде број: 1011400000343251 отворен
код ПБС банке филијала Горажде,
ИД 425011750009.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3006/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:18/07),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Програма утрошка
финансијских средстава из Буџета
Министарства за образовање,науку,
културу и спорт за 2008. годину са
економског кода 614 300 – Грантови
непрофитним организацијама
I
Овом Одлуком даје се сагласн-
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ост Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 300 – Грантови
непрофитним организацијама.
II
Измјене и допуне Програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио
Одлуке
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3050/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

113а)
1. НАЗИВ:
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
Утрошка финансијских средстава
из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 –
Грантови непрофитним
организацијама
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300 –
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Грантови непрофитним организацијама број:10-14-552/08 од 13.02.2008.године, тачка IV КОРИСНИЦИ И ПЛАН
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА мијења се
гласи:
- Мушки рукометни
клуб “Горажде”
62.000,00 КМ
- Женски рукометни
Клуб “Горажде”
35.000,00 КМ
- ФК Горажде
12.000,00 КМ
- Малоногометни
клуб “Дрина”
3.000,00 КМ
- Ногометни клуб
“БКБ” Берич
1.000,00 КМ
- Бициклистички клуб
500,00 КМ
- Клуб специјалних
спортова “Дрина”
1.500,00 КМ
- Ауто–мото клуб
БПК Горажде
5.000,00 КМ
- Карате клуб “Мааи” 1.000,00 КМ
- Шаховски клуб
“Горажде”
1.000,00 КМ
- Шаховски клуб
“Витковићи”
1.000,00 КМ
- Меморијални турнири
– Спортски савез БПК 5.500,00 КМ
- Остали програми
11.500,00 КМ
УКУПНО: 140.000,00 КМ
Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код
614 300 - Грантови непрофитним организацијама не мијењају се и остају
на снази.
Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-552-1/08
29.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.
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114
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 38. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008. годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 18/07),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Измјене и допуне Програма
утрошка финансијских средстава
из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
за 2008. годину са економског кода
614 200 – Остали грантови
појединцима
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 200 – Остали
грантови појединцима.
II
Програм из члана 1. Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3051/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

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

114а)
1. НАЗИВ:
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
утрошка финансијских средстава из
Буџета министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 200 – Остали грантови
појединцима (награде)
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 200 – Остали грантови појединцима (награде)
број:10-14-551/08 од 13.02.2008 и Измјена и допуна Програма о Програму
утрошка финансијских средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 200 – Остали грантови појединцима (награде) број:10-14-551-1/08
од 01.09.2008. године године, тачка IV
План расподјеле финансијских средстава под ставом 6. мијења се и гласи:
IV План расподјеле финансијских
средстава
6. Трошкови превоза студената који у
Горажду похађају дислоцирану наставу Економског и Правног факу-

08.јануар/сијечањ 2009.

лтета Универзитета у Сарајеву
16.000,00 КМ
(Износ утврђен Уговором о превозу студената број:10-14-54/08 до
08.01.2008. године)
Укупан износ од 135.000,00 КМ
замјењује се износом од 137.000,00 КМ.
Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код
614 200 – Остали грантови појединцима (награде) не мијењају се и остају
на снази.
Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-551-2/08
29.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008. годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:18/07), Влада Босанко-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Програма утрошка
финансијских средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2008. годину са
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економског кода 614 100 – Трансфер
за високо школство

I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање,
науку, културу и спорт на Измјене и
допуне Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт, економски код 614 100 – Трансфер за високо школство.
II
Измјене и допуне Програма из
члана 1. Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3052/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

115а)
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
Утрошка финансијских средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 – Трансфер за високо
школство

2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министар-

Број 1 – страна 96

ства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за високо школство број:10-14546/08 од 13.02.2008. године, тачка III
КОРИСНИЦИ И ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА мијења се и гласи:

Корисници средстава са економског
кода 614 100 – Трансфер за високо школство су:
1. Економски факултет Универзитета
у Сарајеву
(реализација дислоциране наставе
у Босанско–подрињском кантону
Горажде)
a) За студијску
2007/2008.годину
(7 рата од по 15 000, 00 КМ)
105.000,00 КМ
b) За студијску
2008/2009.годину 106.000,00 КМ
2. Правни факултет Универзитета
у Сарајеву
(раелизација дислоциране наставе
у Босанско-подрињском кантону
Горажде)
a) За студијску
2007/2008.годину
(3 рате до 50.000 КМ)
150.000,00 КМ
b) За студијску
2008/2009.годину 50.000,00 КМ
Укупно = 411.000,00 КМ
Укупан износ од 420.000,00 КМ
замјењује се износом од 411.000,00 КМ.
Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код

08.јануар/сијечањ 2009.

614 100 – Трансфер за високо школство не мијењају се и остају на снази.
Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-546 –1/08
МИНИСТAР
29.12.2008.године
Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:18/07),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Измјене и допуне Програма
утрошка финансијских средстава
из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
за 2008. годину са економског кода
614 100 – Трансфер за културу
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт,
кономски код 614 100 – Трансфер за
културу.

08.јануар/сијечањ 2009.
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II

Износ (КМ)

Измјене и допуне Програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио
Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3053/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

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

116а)
1.НАЗИВ:
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
Утрошка финансијских средстава
из Буџета министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 – Трансфер за културу

2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за културу број: 10-14-547/08
од 13.02.2008.године, тачка IV КОРИСНИЦИ И ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА мијења се гласи:

IV КОРИСНИЦИ И ПЛАН
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

- Дани Исака Самоковлије
„Сунце над Дрином“
„Априлски дани културе
- Горажде 2008.“
- Хитови забавне музике
„Златна нота“,
двије категорије
- Интернационални
дјечији фестивал
„Шта се пјесмом сања
- Горажде 2008.“
- Народна библиотека
и Дринске вечери
дјечије поезије“
- Манифестације посвећене
обиљежавању државних
празника (1. март – Даннезависности БиХ,
18. септембар – дан
БПК Горажде и Општине
Горажде и 25. новембар
– Дан државности БиХ.
- Програм позоришне
умјетности у нашем граду
- Програм Ансамбла
народних игара и пјесама
Центра за културу Горажде
у његовању културне
баштине 2008.
- Програм кориштења
капацитета Дома младих
и подршка активизму
младих 2008.

2.000,00
4.000,00

1.000,00

3.000,00

3.500,00

1.500,00
7.000,00

4.000,00

2.000,00
28.000,00

1.2. Културне манифестације
- XI „Фестивал пријатељства
Горажде 2008“
10.000,00

1.ОПШТИНА ГОРАЖДЕ
1.1. Установе културе
ЈУ Центар за културу Горажде
за сљедеће културне манифестације:

1.3. Удружења грађана, културна и
културно-умјетничка друштва
- БЗК „Препород“ Горажде

3.500,00

08.јануар/сијечањ 2009.
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- Удружење„Yildiz“
БПК Горажде
- Удружење „Фортуна“
- Удружење „Центар
за културу дијалога“
- Удружење техничке
културе БПК Горажде
- Удружење жена
„Горажданке“ Горажде
- КУД „Азот“ – Витковићи

3.500,00
2.000,00
1.000,00
2.400,00

Укупан износ од 100.000,00 КМ
замјењује се износом од 80.000,00 КМ.

1.500,00
3.000,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00

2. ОПШТИНА ФОЧА-УСТИКОЛИНА
2.1. Културне манифестације
- Дани културе, спорта
и туризма –
„Устикољанско љето 2008.“
- Обиљежавање Дана Општине

4.000,00
1.500,00

2.2. Удружења грађана, културна
и културно-умјетничка друштва
- КУД „Полет“ Устиколина

2.000,00

3.ОПШТИНА ПАЛЕ - ПРАЧА
3.1. Културне манифестације
- „Прачанско љето 2008.“
- Дани реинтеграције
Општине Пале–Прача

4.000,00
1.500,00

3.2. Појединци, умјетници
и културни стваратељи
- Фуад Црнчало
– аутор публикације

- Остали програми

4.600,00
80.000,00

1.4. Појединци, умјетници и
културни стваратељи
- Заим Жуга – радиоаматер
- Јасенко Достовић
– слободни умјетник
- Хреља Леила – солистица
- Белкиса Вехабовић
– аутор пјесама

4. ФИНАНСИРАЊЕ ОСТАЛИХ
ПРОГРАМА

1.500,00

Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код
614 100 – Трансфер за културу не мијењају се и остају на снази.
Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-547-1/08
29.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008. годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:18/07),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене и
допуне Програма утрошка
финансијских средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2008.годину
са економског кода 614 100- Остали
трансфери (информисање,
Центар за стручну обуку)

08.јануар/сијечањ 2009.

I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100 - Остали
трансфери (информисање, Центар за
стручну обуку).
II
Измјене и допуне Програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио
Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3054/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

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

117а)
1. НАЗИВ:
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
Утрошка финансијских средстава
из Буџета министарства за
образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 – Остали
трансфери (информисање, Центар
за стручну обуку)
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
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спорт са економског кода 614 100 – Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку) број:10-14-548/08
од 13.02.2008.године, тачка 3. КОРИСНИЦИ И ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА мијења се и гласи:

3. КОРИСНИЦИ И ПЛАН
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
1. ЈП РТВ Босанско-подрињског
кантона Горажде:
a) Финансирање редовних
мјесечних транши 264.000,00 КМ
b) Финансирање
неизмирених
обавеза са
82.419,00 КМ
30.11.2008.године.
2. Центар за стручну
обуку Горажде
108.000,00 КМ
3. Финансирање
заједничких програма
информативног,
културног и спортског

садржаја (РТВ БПК
19.000,00 КМ
УКУПНО 473.419,00 КМ

Горажде, КИЦ Прача)

Укупан износ од 420.000,00 КМ
замјењује се износом од 473.419,00 КМ
Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код
614 100–Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку) не
мијењају се и остају на снази.
Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-548-1/08
29.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

08.јануар/сијечањ 2009.
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118
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:18/07), Влада Босанко-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Програма утрошка
финансијских средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2008. годину са
економског кода 614 300 – Трансфер
за област науке
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 300 – Трансфер
за област науке.
II
Измјене и допуне Програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио
Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној оглас-

ној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3055/08
ПРЕМИЈЕР
29.12.2008.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

118а)
1. НАЗИВ ПРОГЕРАМА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
Утрошка финансијских средстава
из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 –
Трансфер за област науке
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100–Трансфер за област науке број:10-14-553/08
од 13.02.2008.године, тачка I ОПИС ПРОГРАМА став три брише се док се тачка III КОРИСНИЦИ И ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА мијења и гласи:
1. Суфинансирање дијела
трошкова техничке
обраде магистарских
радова и докторских
дисертација
16.000,00 КМ
Укупан износ од 20.000,00 КМ
замјењује се износом од 16.000,00 КМ.
Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код
614 300–Трансфер за област науке, не
мијењају се и остају на снази.
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Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-553-1/08
29.12.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

119
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300 –
Грантови непрофитним организацијама и Измјена и допуна Програма о
утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 300 –
Грантови непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Фудбалском клубу „Горажде”
I
Одобравају се новчана средства у износу од 2.500,00 КМ Фудбалском клубу «Горажде» на име уплате V
(пете) рате од укупно предвиђених V
(пет) рата на име суфинансирања дијела Пројекта под називом «Једно дијете на фудбалском терену – једно дијете мање на улици».
II
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 – Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Фудбалског клуба «Горажде» број:1020070000004918 код Унион банка Горажде, ИД број:4245034
530006.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3056/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300 –
Грантови непрофитним организацијама и Измјена и допуна Програма о
утрошку средстава из Буџета Минис-
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тарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 300 –
Грантови непрофитним организацијама, Влада Босанко–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Женском рукометном клубу
«Горажде»
I
Одобравају се новчана средства у износу од 11.000,00 КМ Женском
рукометном клубу “Горажде” Горажде на име уплате V (пете) рате од укупно предвиђених V (пет) рата, а по основу Пројекта под називом «Програм
рада у 2008.години Женског рукометног клуба «Горажде».
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 – Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Женског рукометног клуба «Горажде» број: 1011400000305130
код ПБС банке филијала Горажде.

ет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3057/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

121
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 - Грантови
непрофитним организацијама и Измјена и допуна Програма о утрошку
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 – Грантови
непрофитним организацијама, Влада
Босанко-подрињског кантона Горажде,
на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Мушком рукометном клубу
«Горажде» Горажде

III
I
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (дес-

Одобравају се новчана средства у износу од 7.000,00 КМ Мушком ру-

08.јануар/сијечањ 2009.

кометном клубу «Горажде» Горажде
на име учешћа у Кадетској лиги БиХ,
а према Плану и програму рада Мушког рукометног клуба «Горажде» Горажде за 2008. годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 - Грантови непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун број:1020070000025191 отворен код УНИОН банке филијала
Горажде, ИД број: 4245039680006.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3058/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
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-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 - Остали
трансфери (информисање, Центар за
стручну обуку) и Измјена и допуна
Програма о утошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
по основу неизмирених обавеза
закључно са 30.11.2008.године
I
Одобравају се новчана средства у износу од 82.419,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде по основу неизмирених обавеза закључно са 30.11.2008.г.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100 Остали трансфери (информисање,
Центар за стручну обуку).
III
Корисник средстава дужан је
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да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3059/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанко-подрињског кантона Горажде број:03-14-1094/08
од 08.05.2008.године те Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 300 –
Трансфер за област науке и Измјена и
допуна Програма о утошку средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 – Трансфер за област науке, Влада Босанко-подрињског
кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име суфинансирања дијела
трошкова обраде магистарског рада

I
Одобравају се новчана средства у износу три просјечне плате на
нивоу Босанско–подрињског кантона
Горажде, што укупно износи 13.019,58
КМ, на име суфинансирања дијела трошкова обраде магистарског рада за
сљедеће постдипломце:
1. Мухамед (Асим) Рамовић 2. Нермин (Мухамед)
Мркаљевић 3. Нусрет (Абид) Сиповић 4. Емина (Ахмет) Хаџић 5. Фуад (Шабан) Џака 6. Митхат (Адем)
Хаџиомеровић -

2.169,93КМ
2.169,93КМ
2.169,93КМ
2.169,93КМ
2.169,93КМ
2.169,93КМ

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
300 – Трансфер за област науке.
Новчана средства уплатити на
појединачне речуне који ће се доставити Министарству за финансије.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
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се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3061/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 18/07),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 29.12.2008.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Програма утрошка
финансијских средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2008. годину
са економског кода 614 100 –
Трансфер за спорт
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт,
економски код 614 100 – Трансфер за
спорт.

Број 1 – страна 105

III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3097/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

----------

124а)
1. НАЗИВ:
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА
утрошка финансијских средстава
из Буџета министарства
за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100 –
Трансфер за спорт
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за спорт број:10-14-549/08 од
13.02.2008.године, тачка IV КОРИСНИЦИ И ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА мијења се гласи:

1. Спортски савез БПК
Горажде (клубови,
спортска друштва) 191.000,00 КМ
Трошкови режије
и плата секретара
Савеза
15.000,00 КМ
ЈУ Културно-спортски

II
Измјене и допуне Програма из
тачке 1. ове Одлуке саставни су дио
Одлуке.

центар Градска
дворана „Мирсад Хурић“

Горажде Горажде

50.000,00 КМ
256.000,00КМ
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2. МОСИ игре

5.000,00 КМ

3. Санџачке игре

8.000,00 КМ

4. Основне и средње
школе за организовање
и учествовање у
спортским такмичењима

3.000,00 КМ

6. Избор спортисте
године– Спортски савез

4 000,00 КМ

7. Савез за спорт и
5.000,00 КМ

8. Финансирање осталих

програма
УКУПНО

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско–
подрињског кантона Горажде
I

рекреацију инвалида

БПК Горажде

културу и спорт са економског кода
614 100 - Трансфер за спорт, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.год., д о н о с и:

19.000,00 КМ
300 000,00 КМ

Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код
614 100 – Трансфер за спорт не мијењају се и остају на снази.
Измјене и допуне Програма ступају на снагу даном давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-549-1/08
МИНИСТАР
29.12.2008.године
Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 – Трансфер за спорт и Измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,

Одобравају се новчана средста
у износу од 13.000,00 КМ Спортском
савезу Босанско–подрињског кантона
Горажде на име планираних активности Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде за 2008.год.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100 Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза БПК Горажде број:1990540006336521, ИД број:4245007300007 код АБС банке филијала Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

08.јануар/сијечањ 2009.
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у просторије ЈУ ССШ „Џемал
Биједић“ Горажде
и ЈУ СТШ „Хасиб Хаџовић“
Горажде број: 03-14-2523/08
од 10.11.2008. године

бли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3060/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

I
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Одлуке о давању сагласности
ЈУ ССШ „Џемал Биједић“
Горажде за плаћање обавеза
проистеклих на име извршених
услуга измјештања опреме Центра
за стручну обуку Горажде

У Одлуци о давању сагласности ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде
за плаћање обавеза проистеклих на име
извршених услуга измјештања опреме
Центра за стручну обуку Горажде у
просторије ЈУ ССШ «Џемал Биједић»
Горажде и просторије ЈУ СТШ «Хасиб
Хаџовић» Горажде број: 03-14-2523/08
од 10.11.2008.године тачка I мијења се
и гласи:
Даје се сагласност ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде за плаћање обавеза проистеклих на име извршених
услуга измјештања опреме Центра за
стручну обуку Горажде у просторије
ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде и
просторије ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић»
Горажде, у износу од 21.622,28 КМ, а
који се односи на сљедеће:

- д.о.о. “Каја-компани”
износ од 2.005,70 КМ – Рачун број: 277-1 /08
- Гораждестан д.о.о.
износ од 4.537,06 КМ – Рачун број: 60/08
- Гораждестан д.о.о.
износ од 809,77 КМ – Рачун број: 62/08
- Превозник Есо Ушановић
износ од 1.600,00 КМ – Уговор број:509/08 од 30.06.2008. г.
- Хакија Калкан, заступник МАЛОТОНАЖНЕ ХЕМИЈЕ д.д. Горажде (Витковићи) износ од
3.600,00 КМ – Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.

- ангажовани радници на измјештању опреме:
1. Осман Беговић
2. Ахмо Ћуровац
3. Азиз Лепеница
4. Џемаил Хоџић
5. Сабит Драковац
6. Вахид Тањо
7. Сејо Хошо

-

Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.
Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.
Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.
Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.
Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.
Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.
Уговор број: 509/08 од 30.06.2008. г.

1200 + 360 + 6
1200 + 360 + 6
1200 + 360 + 6
1200 + 360 + 6
1200 + 360 + 6
250 + 75 + 1
700 + 210 +3,
Бруто износ

=
=
=
=
=
=
=

1.566,00 КМ
1.566,00 КМ
1.566,00 КМ
1.566,00 КМ
1.566,00 КМ
326,25 КМ
913,50 КМ
9.069,75 КМ
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II

II

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

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде, економски код 821200 – Набавка
грађевина.
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа за грађење, трговину и услуге «ОКАЦ» д.о.о. Горажде, број:1820000000072349 отворен код
БОР БАНКЕ д.д. Сарајево, ИД:4245036
400002.

Број:03–14-3129/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић»
Горажде за плаћање аванса
по рачуну број: 221/08 предузећу
за грађење, трговину и услуге
«ОКАЦ» д.о.о. Горажде
I
Одобравају се новчана средства ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде у износу од 226.217,40 КМ, на име
уплате 40% аванса по рачуну број:
221/08 на име реализације пројекта I
фазе надоградње другог спрата на објекту ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде, предузећу за грађење, трговину и услуге «ОКАЦ» д.о.о. Горажде, а
по основу Уговора број:03-14-2998/08
и број 196/08 од 29.12.2008.године.

III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3117/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Удружењу жена Кућна
радиност «Мотив» Горажде

08.јануар/сијечањ 2009.

Број 1 – страна 109

Члан 1.

подрињског кантона Горажде за 2008.
годину, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
600,00 КМ Удружењу жена Кућна радиност «Мотив» Горажде, за набавку
непходног материјала за израду производа кућне радиности.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 Трансфер удружењима грађана.
Средства уплатити на жирорачун број: 190540006180157 отворен
код АБС Банке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3042/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 30. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/07), те у складу са Одлуком о измјенама и допунама Буџета Босанско-

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
грантови општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде за
мјесец ДЕЦЕМБАР 2008. године, како
слиједи:
1. Општина Горажде.....310.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 6141161 - Грант Општини Горажде;
2. Општина Фоча–Устиколина 310.000,00
КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант Општини
Фоча – Устиколина;
3. Општина Пале–Прача 310.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 6141163 – Грант Општини Пале – Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, корисници средстава дужни су
прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава одобрених у члану 1.
ове Одлуке.

Број 1 – страна 110

08.јануар/сијечањ 2009.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3027/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Средства уплатити на жирорачун Женског рукометног клуба
„Горажде“ Горажде број:10114000003
05130 отворен код Привредне банке
Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде на својој 8. редовној сједници одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава ЖРК „Горажде“
Горажде за наставак такмичења
у Премијер лиги БиХ
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 10.000,00
КМ Женском рукометном клубу „Горажде“ Горажде за наставак такмичења у Премијер лиги Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће исплаћена из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде

са позиције 614300 – Трансфери удружењима грађана.

Члан 4.
Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука број:02-14-596/08 од 26.
11.2008.године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3043/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу пензионера Општине
Горажде

08.јануар/сијечањ 2009.
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Члан 1.

Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 10.000,00
КМ Удружењу пензионера општине
Горажде за реализацију пројекта топлификације просторија удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће исплаћена из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде

са позиције 614300 – Трансфери удружењима грађана.
Средства уплатити на жирорачун број 1011400000052930, отворен
код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука број:02-14-595/08 од 26.
11.2008. године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-3044/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
МНК „Дрина“ Горажде
за организацију IV Меморијалног
турнира «Алија Изетбеговић»
Горажде 2008.године
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 8.000,00
КМ МНК «Дрина» Горажде за организацију IV Меморијалног турнира «Алија Изетбеговић» 2008.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће исплаћена из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде

са позиције 614300 – Трансфери удружењима грађана.
Средства уплатити на жирорачун малоногометног клуба „Дрина“ Горажде број: 1990540006638967
отворен код АБС банке, филијала
Го-ражде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Овом Одлуком ставља се ван
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снаге Одлука број:02-14-594/08 од 26.
11.2008. године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3045/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

133
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Српском грађаном
вијећуБиХ Покрет за равноправност
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
1.000,00 КМ Српском грађанском вијећу у БиХ - Покрет за равноправност,
за обиљежавање вјерског празника Божића.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Вл-

аде Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –Трансфер удружењима грађана.
Средства уплатити на жирорачун број: 1327310410142804 отворен
код НЛБ Тузланске банке филијала
Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3046/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање рачуна број:35003620 и
35200383 у укупном износу од 2.050,00
КМ «Š-BOOK» д.о.о. Сарајево, за набавку 5 (пет) комплета књига «Изабрана
дјела Алије Изетбеговића».
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Средства уплатити на жирорачун број:132731-0010065625 НЛБ Тузланска банка.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3041/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
књиге «Са браниоцима Сарајева и
Горажда»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за набавку 40 комада књиге «Са
браниоцима Сарајева и Горажда» аутора Хамида Бахта, по цијени 50,00
КМ x 40 комада, што укупно износи
2.000,00 КМ, и исте ће се додијелити
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школским библиотекама на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Средства уплатити на рачун
Volks банке -140 101 0099999 952, на
текући рачун корисника Бахто Хамид 6006110-01754.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3063/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

136
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна 540-12/08 д.о.о. Казабланка
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласн-
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ост за плаћање рачуна број:540-12/08
д.о.о. Казабланка Горажде у износу од
1.643,10 КМ, за трошкове ручка у вријеме посјете Подпредсједника Федерације и чланова Владе Федерације.

Члан 1.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Средства уплатити на жирорачун: 1610300004050037, отворен код
Раифаизен банке, филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3049/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна на име комуналних
трошкова Канцеларије за тражење
несталих

Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање рачуна у укупном износу од 281,99 КМ Служби за запошљавање Босанско–подрињског кантона Горажде, на име комуналних трошкова Канцеларије за тражење несталих.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Средства уплатити на жирорачун: 1011400000487781 отворен код
ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3062/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
књига
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Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком даје се сагласност за набавку књига књижевника
Исмета Хаџиахметовића у укупној вриједности од 600,00 КМ и то:

Овом Одлуком се даје сагласност Министарству за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде изврши набавку опреме и то WELLTEC
OFFICEMATE KUVERTIRKA, HP SCANJET 63010 L1985#B1N SLEMER Up to
4800x9600 dpi,48 bit и ФОТОКОПИР
УРЕЂАЈ KZOCERA КМ-1650 за потребе Министарства за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.

- «Мртва кост» 20 КМ x15
- «Хроникум Вјесила Острошког»
20 КМ x 15
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3092/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласностиза набавку
опреме за потребе Министарства
за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде

Члан 2.
За набавку предметне опреме потребна су средства у износу од 12.915,78
КМ, а иста ће се обезбиједити у Буџе-

ту Министарства за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 821 300–Набавка опреме.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује 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 Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3047/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

140
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној
сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за плаћање Отпремнице-рачуна бр.
08-3ЦВ-001295 од 24.12.2008.године
фирми «ОНИПРОМ» д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
средства за плаћање Отпремнице-рачуна број: 08-3ЦВ-001295 у износу од
5.470,00 КМ, фирми «ОНИПРОМ» д.о.о.
Горажде за набавку рачунарске опреме у Министарству за финансије.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Министарства за финансије, економски
код 821300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на жирорачун број: 1610300004220078 отворен
код Раифаизен банке Горажде.
Члан 3.

нтона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласностиДирекцији
робних резерви да изврши
испоруку 10.000 литара лож-уља
у котловницу ЈУ «Центар
за културу» Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши испоруку 10.000 литара лож-уља у котловницу ЈУ «Центар за културу» Горажде.
Испоруку извршити из набавке одобрене по Одлуци Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 03-14-2877/08 од 12.12.2008.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3072/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03, Влада Босанско–подрињског ка-

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3088/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
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 60.000 литара по цијени 1,65 КМ/л
у вриједности 99.000,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши набавку лож-уља од одобраног добављача
«ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде у количини од 60.000,00 литара, по цијени 1,65
КМ/л у вриједности 99.000,00 КМ за
потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника.
Члан 2.
Финансијска средства за набавку лож-уља за потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника обезбјеђена су у складу са Одлуком о привременом финансирању
у Буџету Дирекције робних резерви
на економском коду 613200 – Издаци
за енергију.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
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Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3121/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

143
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанско –
подрињског кантона Горажде
да изврши плаћање рачуна
РН бр. 4547/08 од 16.12.2008.године
у вриједности 18.161,54 КМ
на име набавке лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање РН број:4547/08 од 16.12.2008.године фирми «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде
у вриједности од 18.161,54 КМ на име
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литара по цијени 1,81 КМ/л за потребе загријавања пословних просторија
буџетских корисника.

рачуна РН бр. 4584/08 од 26.12.2008.
године у вриједности 26.400,00 КМ
на име набавке лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613200 – Издаци за енергију.
Средства уплатити на жирорачун број: 1990540005250412 отворен

Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање РН број:4584/08 од 26.12.2008.године фирми «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде
у вриједности од 26.400,00 КМ на име
набављеног лож-уља у количини 16.000
литара по цијени 1,65 КМ/л за потребе загријавања пословних просторија
буџетских корисника.

набављеног лож-уља у количини 10.034

код АБС банке на име «ШЕХ-ИН» д.о.о.
Горажде.

Члан 2.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3122/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског
кантона Горажде да изврши плаћање

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,

а средства обезбиједити из Буџета Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613200 – Издаци за енергију.
Средства уплатити на жирорачун број: 1990540005250412 отворен
код АБС банке на име «ШЕХ-ИН» д.о.о.
Горажде.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3123/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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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 кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 29.12.2008. године, д о н о с и:
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Овом Одлуком даје се сагласност Кантоналном министарству унутрашњих послова да одобри употребу
моторног возила комби-буса, да дана
11.01.2009.године изврши превоз пионира Кошаркашког клуба Горажде на
утакмицу која се одиграва на Илиџи Сарајево.

25/03), члана 3. Уредбе о поступку и
увјетима легализације грађевина изграђених без одобрења за грађење («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број:11/05), члан 2.
Одлуке о утврђивању накнаде за неизграђено грађевинско земљиште у државној својини («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде«
број:8/06) и члана 19. Статута Општине Фоча-Устиколина («Сужбене новине Босанско-подрињског кантона Горажде«, број:8/08), рјешавајући о захтјеву Меџлиса Исламске заједнице Устиколина, за утврђивање права власништва на грађевинском земљишту, на
којем је изграђен Месџид, без права
кориштења земљишта ради грађења,
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 3. (трећој) редовној сједници, која је одржана 30.12.2008.године, д о н и ј е л о ј е:

Члан 2.

РЈ ЕШЕЊЕ

За реализацију ове Одлуке задужује се Кантонално министарство унутрашњих послова.

1. На дијелу грађевинског земљишта
означеном као дио к.ч. 2605/1, по
култури - остало неплодно земљиште, површине 9 м2, уписаном у
посједовном листу бр. 109 КО Њухе на име државна својина, корисник Општина Фоча-Устиколина 1/1,
утврђује се право власништва у корист Меџлиса Исламске заједнице Устиколина, као градитеља Месџида на том земљишту.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за употребу
моторног возила
Члан 1.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-3118/08
29.12.2008.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 61. став 1. Закона о грађевинском земљишту (“Службене новине Федерације БиХ”, број:

2. Меџлис Исламске заједнице Устиколина обавезан је уплатити: а)
накнаду за додијељено неизграђено грађевинско земљиште на
трајно кориштење и то у износу
од 9 м2 x 4,50 = 40,50 КМ (словима:
четрдесет, 50/100 КМ) и б) накнаду
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по основу погодности (ренту) - у
износу од 119,91м2 x 3,00 КМ =
359,70 КМ (словима:тристотинепедесетдевет, 70/100 КМ), све у року од
15 дана од дана правоснажности
овог Рјешења.
3. Накнаде означене у тачки 2. овог
Рјешења уплаћују се на жиро-рачун Општине Фоча-Устиколина
бр.101 140 0000 509897, с тим што се
уплата врши одвојено тј. на двије
уплатнице.
Образложење
Меџлис Исламске заједнице
Устиколина поднио је захтјев надлежној служби Општине Фоча-Устиколина да се на основу члана 61. Закона
о грађевинском земљишту утврди право власништва у његову корист, на
грађевинском земљишту у државној
својини из тачке 1. овог Рјешења, на
коме је изградио Месџид без права
кориштења земљишта ради грађења.
У захтјеву је наведено да се за изградњу Месџида на предметном земљишту може накнадно издати одобрење
за грађење, према просторно-планској документацији.
На основу прибављеног мишљења Општинске службе за просторно уређење број: 04-2-23-118-1/08 од
28.11.2008. године, утврђено је да се за
извршену изградњу дијела објекта на
наведеном земљишту може накнадно
издати одобрење за грађење, према
просторнопланској документацији, тј.
извршити легализација предметног
објекта у складу са Уредбом о поступку и увјетима за легализацију грађевина изграђених без одобрења за грађење (“Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
11/05), с обзиром да се предметни објекат уклапа у изграђени дио насеља
Мрђелићи.
Такођер, на лицу мјеста, уз присуство подносиоца захтјева, извршено је обиљежавање предметне грађевинске парцеле од стране вјештака
урбанистичке струке и стручног лица
Службе за геодетске и катастарске
послове Општине Фоча-Устиколина.
Од стране стручног лица Службе за
геодетске и катастарске послове достављена је скица снимања са потребним подацима. На поменуто показивање граница предметне парцеле и скицу снимања именовани нису имали
примједби.
Обавеза подносиоца захтјева
да плати накнаду за грађевинско земљиште утврђена је у складу са Одлуком Општинског вијећа Општине Фоча–Устиколина о утврђивању накнаде за грађевинско земљиште државне
својине (“Службебе новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/08) и члана 63. Закона о грађевинском земљишту Ф БиХ. Наиме, предметно земљиште се налази у трећој
зони грађевинског земљишта за коју
накнада за додијељено земљиште износи 4,50 КМ по 1 м2, што помножено
са површином земљишта од 9 м2,
износи 40,50 КМ. Накнада по основу
погодности (рента) износи 3,00 КМ по
1м2, што помножено са корисном површином од 119,91м2, износи 359,70 КМ.
Како су у конкретном случају
испуњени услови прописани чланом
61. Закона о грађевинском земљишту,
примјеном одредби цитираних у уводу, ријешено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против ов-
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ог Рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни
спор подношењем тужбе Кантоналном суду у Горажду у року од 30 дана
након достављања Рјешења. Тужба се
подноси непосредно Суду у два примјерка.
Број:01-31-13/09
30.12.2008.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Един Џомба, с.р.

147
На основу члана 61. Став 1. Закона о грађевинском земљишту (“Службене новине Федерације БиХ”, број:25/03), члана 3. Уредбе о поступку
и увјетима легализације грађевина изграђених без одобрења за грађење
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 11/05),
члана 2. Одлуке о утврђивању накнаде за неизграђено грађевинско земљиште у државној својини («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 8/06) и члана 19.
Статута Општине Фоча-Устиколина
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:8/08), рјешавајући по захтјеву Садике Хоџић,
Мерсе Авдић и Муамера Хоџић, за
утврђивање права власништва на грађевинском земљишту, на којем је изграђена зграда без права кориштења
земљишта ради грађења, Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на
другој редовној сједници, одржаној
11.12.2008.године, д о н и ј е л о ј е :

РЈ ЕШЕЊЕ
1. На дијелу грађевинског земљишта означеном као дио к.ч. 1054/1,
по култури остало неплодно земљ-
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иште, површине 24 м2, уписаном у
посједовном листу број:126 КО Устиколина, на име - државна својина,
корисник Општина Фоча-Устиколина 1/1, утврђује се право власништва у корист Садике Хоџић,
Мерсе Авдић и Муамера Хоџић са
идеалним дијеловима од по 1/3,
као градитеља породичностамбене зграде на том земљишту.
2. Садика Хоџић, Мерса Авдић и
Муамер Хоџић обавезни су уплатити: а) накнаду за додијељено неизграђено грађевинско земљиште
на трајно кориштење у износу од
252,00 КМ (словима: двије стотинепедесетдвије КМ, тј. 24 м2 x10,50
=252,00) и б) накнаду по основу погодности (рента) у износу од
2.558,25 КМ (словима: двијехиљаде
петстотинапедесетосам, 25/100 КМ,
тј. 284,25 м2 x 9,00 КМ), све у року
од 15 дана од дана правоснажности овог Рјешења.
3. Накнаде означене у тачки 2. овог
Рјешења уплаћују се на жиро-рачун Општине Фоча-Устиколина
број:101 140 0000 509897, с тим што
се уплата врши одвојено (на двије уплатнице).
Образложење
Садика Хоџић, Мерса Авдић
и Муамер Хоџић поднијели су захтјев
надлежној служби Општине Фоча-Устиколина да се на основу члана 61.
Закона о грађевинском земљишту утврди право власништва у њихову корист, на грађевинском земљишту у
државној својини из тачке 1. овог Рјешења, на коме су изградили породичностамбени објекат без права кориш-
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тења земљишта ради грађења. У захтјеву су навели да се за изградњу породичностамбеног објекта на предметном земљишту може накнадно издати
одобрење за грађење, према просторно-планској документацији.
На основу прибављеног Мишљења општинске Службе за просторно уређење број: 04-2-23-148-3/05 од
13.11.2008. године, утврђено је да се за
извршену изградњу дијела објекта на
наведеном земљишту може накнадно
издати одобрење за грађење према
просторнопланској документацији.
Наиме, према мишљењу поменуте службе може се извршити легализација предметног објекта према
Уредби о поступку и увјетима за легализацију грађевина изграђених без
одобрења за грађење (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:11/05), обзиром да се предметни објекат уклапа у изграђени
дио насеља Устиколина.
Такођер, на лицу мјеста уз присуство подносиоца захтјева, извршено је обиљежавање предметне грађевинске парцеле од стране вјештака урбанистичке струке и стручног лица
Службе за геодетске и катастарске послове Општине Фоча-Устиколина. Од
стране стручног лица Службе за геодетске и катастарске послове достављена је скица снимања са потребним подацима. На поменуто показивање граница предметне парцеле и скицу снимања, именовани нису имали примједби.
Како су у конкретном случају
испуњени услови прописани чланом
61. Закона о грађевинском земљишту,
примјеном одредби цитираних у уводу, ријешено је као у изреци.
Обавезе подносиоца захтјева
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на плаћање накнада означених у тачки 2. изреке овог Рјешења одређене су
у складу са Одлуком Општинског вијећа Општине Фоча – Устиколина о
утврђивању накнаде за грађевинско
земљиште државне својине (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:8/08) и чланом
63. Закона о грађевинском земљишту
ФБиХ. Наиме, предметно земљиште
се налази у првој зони грађевинског
земљишта за које накнада за додијељено земљиште износи 10,50 КМ по
1 м2, што помножено са површином
земљишта од 24 м2 износи 252,00 КМ.
Накнада по основу погодности (рента) износи 9,00 КМ по 1м2, што помножено са корисном површином од
284,25м2, износи 2.558,25 КМ.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог, Рјешења не може изјавити
жалба али се може покренути управни спор подношењем тужбе Кантоналном суду у Горажду, у року од 30 дана након достављања Рјешења. Тужба
се подноси непосредно суду у два примјерка.
Број: 01-31-2664/08
11.12.2008.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Един Џомба,с.р.

148
На основу члана 13.став 2. тачка 13. Закона о принципима локалне
самоуправе у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
49/06), члана 19. став 1. тачка 16. и члан 23. Статута Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/08), а у складу са чланом 15. став 3.
Пословника о раду Општинског вије-
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ћа Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:11/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 1. редовној (конституирајућој)
сједници, одржаној 28.11.2008.године,
донијело је:

ОДЛУКУ
о избору Џомба Едина
за предсједавајућег
Општинског вијећа Општине
Фоча-Устиколина
I
Џомба Един из Устиколине, већином гласова укупног броја вијећника (тајним гласањем), изабран је за
предсједавајућег Општинског вијећа
Општине Фоча-Устиколина.
Гласачки листићи и Извјештај
Комисије за избор и именовања саставни су дио ове Одлуке (у документацији Вијећа).
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављена у „Службеним новинама

колина (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/08), а у складу са чланом 15. став 3.
Пословника о раду Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:11/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 1. редовној (конституирајућој)
сједници, одржаној 28.11.2008.године,
донијело је:

ОДЛУКУ
о избору Муслић Шемса
за замјеника предсједавајућег
Општинског вијећа Општине
Фоча-Устиколина
I
Муслић Шемсо из Устиколине,
већином гласова укупног броја вијећника (тајним гласањем), изабран је за
замјеника предсједавајућег Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина.
Гласачки листићи и Извјештај
Комисије за избор и именовања, саставни су дио ове Одлуке (у документацији Вијећа).
II

Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-2589-1/08
28.11.2008.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 13. став 2. тачка 13. Закона о принципима локалне
самоуправе у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
49/06), члана 19. став 1. тачка 16. и члана 23. Статута Општине Фоча-Усти-

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављена у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-2589-2/08
28.11.2008.год.
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
буџетима Федерације Босне и Херцег-
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овине („Службене новине Ф БиХ“, број:19/06) и члана 19. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 3.
(трећој) редовној сједници, одржаној
дана 30.12.2008.године, д о н о с и :

О Д Л У КУ
о измјенама и допунама Буџета
Општине Фоча-Устиколина
за 2008. годину

Члан 2.
I. ОПШТИ ДИО
У Буџету Општине Фоча-Устиколина за 2008. годину, („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/08), члан 1. мијења се и гласи:
Буџет Општине Фоча-Устиколина за 2008. годину састоји се од:
I ПРИХОДИ
II РАСХОДИ

2.266.800,00 КМ
2.266.800,00 КМ

Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком усвајају се измјене и допуне Буџета Општине ФочаУстиколина за 2008. годину како слиједи.

Члан 2. мијења се и гласи:
Приходи и издаци по групама
утврђују се у билансу прихода и издатака за 2008. годину како слиједи:

I
II
III
IV
V
VI
VII

Укупни приходи и грантови + капитални примици
Укупни приходи (III + VI)
Текући приходи (IV + V)
Порески приходи
Непорески приходи
Потпоре – грантови
Капитални примици

2.266.800,00
2.266.800,00
305.190
212.390
92.800
1.961.610,00

ПРИХОДИ
КОД
710000
711000
711111
711113
711115

ПОЗИЦИЈА
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порез на добит појединаца
и предузећа
Порез на добит од привредних
и профитабилних дјелатности
Порез по основу ауторских права
Порез на приход од имовине
и имовинских права

Буџет за
2008. год.
186.000

Ребаланс
буцета
212.390

Индекс
1,14

4.200

5.740

1,37

2.000

0,67

2500

12,50

550

0,55

3.000
200
1000

08.јануар/сијечањ 2009.

711211
713100
713111
713113
714000
714111
714131
715000
715100
715131
715132
715137
715141
715211
717000
717131
717141
719114
720000
721122
721211
722131
722321
722431
722515
722531
722532
723129
730000
732114
732116

Порез на добит
Порези на плате
Порез на плате
Порез на додатна примања
Порези на имовину
Порез на имовину
Порез на промет непокретности
од физичких лица
Домаћи порез на добра и услуге
Порез на укупни промет и додану
вриједност
Порез на промет- тарифа I
Порез на промет -тарифа II
Казнена камата
Порез на промет услуга
Порез на добитке од игара на срећу
Приходи од индиректног опорезивања са јединственог рачуна
Приходи од индиректних пореза
који припадају дирекцији за путеве
Приходи од неизравних пореза
Посебан порез на заштиту од
природних и других несрећа
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од изнајмљивања
пословних простора
Приходи од камате на депозите
у банци
Општинске административне таксе
Општинске комуналне таксе
Општинске накнаде
Накнада за кориштење података
катастра
Накнада за употребу цеста за
возила правних лица
Накнада за употребу цеста за
возила грађана
Остали приходи
ПОТПОРЕ-ГРАНТОВИ
Примљени грантови од Босанско-подрињског кантона и Федерације БиХ
Примљени грантови од градова
УКУПНО
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690
36.000
21.000
15.000
11.000
1000

1,09
1,17
1,00
1,10
1,00

9.000
1300
200

10000
450

111
0,35

200
200
200
500

100

0,50

50

0,25

33.000
18.000
15.000
10.000
1.000

300
135.000
15.000
120.000
2.500

156.500
11.000
145.500
2700

11
0,73
1,21
1,08
0,99

94.000

92.800

2.000

1800
500

0,90

10.000
9.000
15.000
15.000

0,59
0,90
1,50

500
17.000
10.000
10.000
15.000

500
1.000
4.000

1,00

1,00
0,50
0,80

5.000
33.500
37.000
1.820.000
1.961.610,00

1,10
1,08

1.770.000
50.000
2.100.000

1,08
0,89
1,08

1.916.797,50
44.812,50
2.266.800,00
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РАСХОДИ
Конто
611100
611111
611131
611121
611200
611211
611220
611221
611222
611224
611225
611227
611242
611243
611246
611281
612000
612111
613000
613100
613111
613113
613115
613200
613211
613212
613214
613215
613300
613320
613321
613322
613329

Позиција
Бруто плате и накнаде
Нето плате
Доприноси на терет запослених
Порез на плате
Накнаде трошкова запослених и
општинских вијећника
Накнада за превоз са посла и
на посао
Остале накнаде (комсије-тендери)
Накнада за топли оброк током рада
Теренски рад
Регрес за годишњи одмор
Отпремнина за одлазак у пензију
и јубиларне награде
Помоћ у случају смрти и инвалидности

Накнада за вијећнички паушал
Накнада вијећничким комисијама
са порезом
Порез на вијећнички паушал
Стипендије студентима
Доприноси послодавца
Доприноси на терет послодавца
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Трошкови превоза јавним средствима
Путовања-лична возила
Трошкови дневница
Издаци за енергију
Издаци за електричну енергију
Издаци за уличну расвјету
Издаци за угаљ и плин
Издаци за дрво
Издаци за комуналне услуге
Издаци за комуналне услуге и
комуникације
Издаци за воду и канализацију
Издаци за ПТТ-услуге
Остале комуналне услуге и чишћење
снијега

Буџет за
2008.год.
382.500
250.000
120.000
12.500

Ребаланс
буџета
359.524
236.437
111.265
11.822

Индекс
0,94
0,95
0,93
0,95

130.500

128.495

0,98

12.000
5.000
45.000
3.000
10.000

10.467
7.000
47.000
1.200
10.121

0,87
1,40
1,04
0,40
1,01

4.000
3.000
33.000

2.362
3.000
32.650

0,59
1,00
0,99

3.000
10.000
2.500
43.000
43.000
217.000
7.500
300
200
7.000
35.000
10.000
20.000
3.000
2.000
35.500

2.500
9.795
2.400
39.986
39.986
215.236
5.700

0,83
0,98
0,96
0,93
0,93
0,99
0,76

200
5.500
43.600
10.000
29.000
3.500
1.100
33.800

1,00
0,79
1,25
1,00
1,45
1,17
0,55
0,95

12.500
5.000
8.000

12.500
5.000
11.300

1,00
1,00
1,41

10.000

5.000

0,50
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613400
613411
613412
613413
613482
613484
613500
613511
613520
613523
613700
613711
613712
613713
613714
613800
613811
613813
613822
613900
613911
613912
613913
613914
613915
613919
613934
613962
613972
613982
613983
613991

Набавка материјала
Издаци за канцеларијски материјал
Издаци за комјутерски материјал
Издаци за образовање кадрова
Издаци за кафе-кухињу
Издаци за одржавање хигијене
просторија
Издаци за услуге превоза и горива
Трошкови набавке горива и мазива
Услуге превоза ("Синови Дрине")
Регистрација моторних возила
Издаци за текуће одржавање
Материјал за оправку и услуге
одржавања зграде
Материјал за оправку и услуге
одржавања опреме
Материјал за оправку и услуге
одржавања возила
Материјал за оправку и услуге
одржавања путева
Издаци осигурања и банкарске
услуге
Осигурање имовине
Осигурање возила
Услуге банкарства
Уговорене услуге
Услуге медија
Штампарске услуге
Услуге јавног информисања и односа
са јавношћу
Услуге репрезентације
Остале стручне услуге
Службене новине и стручна
литература
Компјутерске услуге
Трошкови судских спорова
Издаци за услуге привремених и
повремених послова
Порез по основу привремених и
повремених послова
Порез за заштиту од непогода
Остале непоменуте услуге
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16.000
7.000
4.000
2.000
2.000

15.136
6.258
3.178
2.500
2.200

0,95
0,89
0,79
1,25
1,10

1.000
13.000
8.000
3.000
2.000
32.000

1.000
14.030
10.000
3.000
1.030
23.300

1,00
1,08
1,25
1,00
0,52
0,73

5.000

3.000

0,60

2.000

300

0,15

5.000

2.000

0,40

20.000

18.000

0,90

11.000
3.000
5.000
3.000
67.000
3.000
2.000

5.894

0,54

2.794
3.100
73.776
3.500
1.500

0,56
1,03
1,10
1,17
0,75

5.000
7.000
5.000

7.00
12.500
5.000

1,40
1,79
1,00

3.000
1.000
15.000

3.000
1.000
15.000

1,00
1,00
1,00

15.000

16.000

1,07

8.000
2.000
1.000

6.500
1.800
976

0,81
0,90
0,98
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614112
614117
614121
614122
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ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ
Грантови другим нивоима власти
Обиљежавање значајних датума
Општине
Грантови мјесним заједницама
Трансфер за манифестацију
"Устикољанско љето"
Трансфер за спорт, културу и аутотрку на брдским стазама "Устиколина 08."

614124
614132
614200
614232
614233
614300
614321
614400
614413
614414
688111
821000
821311
821312
821321
821521
821600

531100

Трансфер за Општинску изборну
комисију
Трансфер за насеља погођена
непогодама
Грантови појединцима
Издаци за инвалиде, рањене борце и
породице погинулих бораца
Издаци за расељена лица
Грантови удружењима
Издаци за удружења
демобилисаних бораца АРБиХ
Субвенције и подстицаји
Субвенције Јавном комуналном
предузећу и установама
Подстицај за пољопривреду
Набавка земљишта
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Набавка намјештаја за Општину
Набавка опреме за општинске службе

Набавка службеног возила
Студија изводљивости и пројектовања

Реконструкција и инвестицијско
одржавање-учешће у пројектима
(ИФАД,СЕРДА,ОДРАЗ,УНДП идр.)
Буџетска резерва Општине
УКУПНО

210.000
67.000

226.944
77.813

1,08
1,16

5.000
10.000

4.748
10.000

0,95
1,00

30.000

40.505

1,35

11.000

10.460

0,95

10.000

12.100

1,21

1.000
20.000

30.263

0,00
1,51

10.000
10.000
40.000

3.000
27.263
43.751

0,30
2,73
1,09

10.000
73.000

10.117
65.000

1,01
0,89

33.000
40.000

1,39
0,48

1.117.000
3.000
20.000
10.000
150.000

46.000
19.000
6.516
1.290.099
12.000
5.000
7.033
110.000

914.000

1.136.066

1,24

20.000
2.100.000

20.000
2.266.800,00

1,08

1,15
4,00
0,25
0,70
0,73

Члан 4.
Члан 3.мијења се и гласи:
Издаци буџетских корисника у Измјенама и допунама Буџета у износу од
2.266.800,00 КМ распоређују се по функционалној класификацији како слиједи:
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РАСХОДИ КОРИСНИКА ПО
ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ
1.
Нето плате
2.
Порез на плате
3.
Доприноси на терет запослених
4.
Доприноси на терет послодавца
5.
Остале накнаде (тендери-комисије)
6.
Накнаде за превоз с посла и на посао
7.
Топли оброк
8.
Регрес за годишњи одмор
9.
Отпремнина за пензију
10.
Накнаде за привремене и повремене послове
Порез по основу привремених и повремених
11.
послова
12.
Накнада скупштинским заступницима
13.
Порез на вијећнички паушал
14.
Накнаде за рад комисија Општинског вијећа
15.
Путни трошкови
16
Службене новине и стручна литература
17.
Издаци за електричну енергију
18.
Издаци за дрва и угаљ
19.
Издаци за воду и канализацију
20.
Издаци за телефонске и ПТТ-услуге
Издаци за обрасце и папир (канцеларијски
21.
материјал)
22.
Издаци за образовање кадрова
23.
Издаци за компјутерски материјал
24.
Материјал за чишћење
25.
Набавка материјала за кафе-кухињу
26.
Трошкови набавке горива и мазива
27.
Услуге превоза ("Синови Дрине" идр.)
28.
Регистрација моторних возила
29.
Осигурање имовине
30.
Материјал за оправку и одржавање опреме
31.
Материјал за оправку и одржавање зграда
32.
Материјал за оправку и одржавање возила
33.
Осигурање возила
34.
Услуге банкарства и платног промета
35.
Штампарске услуге
36.
Услуге медија
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РЕБАЛАНС
БУЏЕТА ЗА
2008.ГОД.
236.437
11822
111265
39986
7000
10467
47000
10121
2362
16000
6500
32650
9795
2500
5700
3000
10000
4600
5000
11300
6258
2500
3178
1000
2200
10000
3000
1030
300
3000
2000
2794
3100
1500
3500
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Услуге информисања
Услуге репрезентације
Порез за заштиту од непогода
Остале стручне услуге
Компјутерске услуге
Теренски рад
Трошкови судских спорова
Грант Општинској изборној комисији
Буџетска резерва Општине
УКУПНО
АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА
1.
Стипендије студентима
УКУПНО
АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ
1.
Подстицаји за пољопривреду
УКУПНО
АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Издаци за војне инвалиде, рањене борце и
1.
породице погинулих бораца
2.
Издаци за одрживи повратак
Издаци за Удружење демобилисаних бораца
3.
АРБиХ
4.
Трансфер за насеља погођена непогодама
5.
Новчана помоћ инвалидним лицима
УКУПНО
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТВИНОСТИ
Студије изводљивости, пројектне припреме и
1.
пројектовање
2.
Јавно комунално предузеће
3.
Издаци за уличну расвјету
4.
Набавка службеног возила
5.
Грантови мјесним заједницама
6.
Издаци за комуналне услуге и комуникације
7.
Остале непоменуте услуге
8.
Реконструкција и инвестицијско одржавање
9.
Материјал за оправку и одржавање путева
10.
Набавка земљишта
УКУПНО
КУЛТУРНЕ, РЕКРЕАЦИОНЕ И РЕЛИГИСКЕ АКТИВНОСТИ
1.
Грантови удружењима
Обиљежавање значајних датума у Општини
Фоча
2.

7000
12500
1800
5000
1000
1200
15000
12100
20000
704.465
2400
2400
19000
19000

3000
27263
10117
3000
43380

110000
46000
29000
7033
10000
12500
976
1.136.066
18000
6516
1.376.091
43751
4748
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3.
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Трансфер за "Устикољанско љето"
Трансфер за спорт, културу и аутотрку на
брдским стазама
УКУПНО

4.

40505
10460
99464

РАСХОДИ КОЈИ НИСУ КЛАСИФИКОВАНИ
ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

УКУПНО

22000
2.266.800

СВЕ УКУПНО

Члан 5.
Досадашњи члан 4. постаје члан 5.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примјењује се за фискалну
2008.годину, а биће објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:01-14-22/09
06.01.2009.године
Фоча-Устиколина
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На основу члана 5. Закона о буџетима у Федерацији БиХ („Службене
новине ФБиХ“, број:19/06), а у вези са
чланом 15. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“, број:49/06), Општинско вијеће Фоча-Устиколина, на 3.
(трећој) редовној сједници, одржаној
дана 30.12.2008.године, д о н о с и :
О Д Л У КУ
о измјенама и допунама Одлуке о
извршењу Буџета Општине ФочаУстиколина за 2008.годину
Члан 1.
Овом Одлуком усвајају се изм-

Предсједавајући
Џомба Един,с.р.

јене и допуне Одлуке о извршењу
Буџета Општине Фоча-Устиколина за
2008. годину како слиједи.
Члан 2.
У Одлуци о извршењу Буџета
Општине Фоча-Устиколина за 2008.
годину, („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
4/08), члан 1. мијења се и гласи:
Овом Одлуком утврђује се начин извршења Буџета Општине ФочаУстиколина за 2008. годину у износу
од 2.266.800,00 КМ.
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
ПРИХОДИ.............................2.266.800,00 КМ
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ ........................... 2.266.800,00 КМ
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће накнадно објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-23/09
06.01.2009.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Един Џомба,с.р.
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На основу члана 21. Закона о
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:19/06)
и члана 95. Статута Општине ФочаУстиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 3. (трећој) редовној сједници одржаној дана 30.12.
2008.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о привременом финансирању
Општине Фоча-Устиколина
за период јануар-март 2009. године
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се привремено финансирање Општине Фоча-Устиколина за период од 01.01. до
31.03.2009.године до доношења Буџета Општине Фоча-Устиколина за 2009.
годину.
Члан 2.
Средства за привремено финансирање потреба Општине Фоча-Устиколина у периоду јануар-март 2009.
године утврђују се у износу највише

до ¼ реализованог буџета за претходну фискалну годину.
Члан 3.
За вријеме периода привременог финансирања Општина Фоча-Устиколина не може започети нове или
проширене програме и активности
док се не одобри Буџет, изузев вишегодишњих пројеката, набавки роба и
услуга, односно настављање исплата
средстава у оне сврхе које су одобрене
у претходном прорачуну.
Члан 4.
Општински начелник ће до истека рока за привремено финансирање, утврђеног у члану 1. ове Одлуке,
Општинском вијећу Општине ФочаУстиколина предложити Буџет Општине Фоча-Устиколина за 2009.годину
на усвајање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће да буде
објављена у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-24/09
06.01.2009.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Един Џомба с.р.
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На основу члана 19 став 1. тачка 17. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/08) и члана 28. Пословника о раду
Општинског вијећа Општине Фоча –
Устиколина, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на сједници
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одржаној 30.12.2008.год., донијело је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова сталних
радних тијела Општинског вијећа
ОпштинеФоча-Устиколина
Члан 1.
У складу са одредбама члана
36. тачке 5.1.- 45. Пословника о раду
Општинског вијећа Општине ФочаУстиколина, те на основу Структуре
радних тијела коју је утврдило Општинско вијеће на другој редовној сједници, одржаној 11.12.2008. године и
приједлога кандидата које су дале политичке партије, врше се сљедећа именовања:
I У Комисију за избор и именовања,
представке и заштиту људских права именују се:
1. Џомба Един, предсједник
2. Делић Русмира, члан
3. Хоџић Ешреф, члан
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рата именују се:
1.Каровић Есад Бели, предсједник
2.Брајловић Емир,члан
3. Џомба Един, члан
V У Комисију за праћење примјене
Етичког кодекса именују се:
1. Омербашић Муамера, предсједник
2. Картал Енес, члан
3. Башић Шукрија, члан
4. Муслић Шемсо, члан
5.Башић Изет, члан
VI У Комисију за вјерска питања именују се:
1 .Хоџић, Ешреф, предсједник
2. Омербашић, Дино, члан
3. Јахић, Сафет, члан
4. Каровић, Есад Бели, члан
5. Гаговић, Петко, члан
VII У Комисију за заштиту културног
и природног насљеђа и околине,
образовање и здравство именују се:

II У Комисију за статутарна и мандттноимунитетска питања именују се:

1. Омербашић Дино, предсједник,
2. Каровић Есад Бели, члан
3. Исановић Сакиб, члан

1 Омербашић Муамера, предсједник
2. Михајловић Петар,члан
3. Татарагић Музафер, члан

VIII У Комисију за социјална питања,
повратак избјеглих и расељених
лица именују се:

III У Комисију за буџет и финансије
именују се:
1. Башић Изет, предсједник
2. Омербашић Дино, члан
3. Џомба Един, члан
IV У Комисију за општинска признања и праћење положаја бораца,
ратних војних инвалида и жртава

1.Делић Русмира предсједник,
2.Кљуно Фикрет члан
3.Мулабдић Енвер члан
IX У Комисију за комунална питања
именују се:
1 .Муслић Шемсо, предсједник
2. Делић Русмира, члан
3 . Ченгић Един, члан
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Члан 2.
У складу са одредбама чланова
46 и 47. Пословника, структуре и приједлога означених у члану 1. став 1.
овог Рјешења, именују се чланови одбора Вијећа и то:
I У Одбор за регионалну сарадњу
именују се:
1. Михајловић Петар, предсједник
2. Хоџић Ешреф, члан
3. Кушунџија Хамид, члан
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На основу члана 2. став 1. тачка 1. и 2. и члана 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени лист
СР БиХ“, број 20/90) и члана 100. став
2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08),
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на сједници одржаној дана
11.12.2008.године, д о н о с и :

II У Надзорни одбор именују се :

ОДЛУКУ
О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

1. Ченгић, Един, предсједник
2. Муслић, Шемсо, члан
3. Михајловић, Петар, члан

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 3.
Према одредби члана 36. тачка
5.3. и члана 48. Пословника, а поштујући структуру и приједлоге означене
у члану 1.и 2. Овог Рјешења, у Савјет
за културу, спорт и заштиту здравља
дјеце и омладине именују се:
1. Кљуно Фикрет, предсједник
2. Омербашић Муамера,члан
3. Ахметспахић Муамера, члан
4. Аганспахић Сенада, члан
5. Башић Изет, члан
Члан 4.
Ово Рјешење ће да буде достављено свим именованим члановима и
накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, као и на огласној табли Општине.
Број:01-02-21/09
06.01.2009.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Џомба Един,с.р.

Одлуком о водоводу и канализацији (у даљем тексту Одлука) утврђују се услови за производњу и дистрибуцију воде који обухватају сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију
воде за домаћинства и друге кориснике, водоводном мрежом до мјерног
инструмента корисника укључујући
и мјерни инструмент, као и услови за
пречишћавање и одвођење отпадних
вода из домаћинстава и других корисника на заједничку канализациону мрежу до границе јавне површине, односно првог контролног окна.
Члан 2.
Јавним водоводним уређајима
у смислу ове Одлуке сматрају се сви
објекти за захват воде тј. уређаји за
пречишћавање воде, пумпна постројења са уређајима, резервоари, водна
мрежа којом се распоређује вода потрошачима на подручју Општине Фо-
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ча-Устиколина, прикључци и јавне чесме.
Кућним водоводним инсталацијама сматрају се шахт са водомјером
и све инсталације иза водомјера које
служе за снабдијевање водом из јавног
водовода.
Сопственим уређајима за водоснабдијевање водом сматрају се самостални водоводни уређаји који служе
само за сопствено снабдијевање водом
(властити бунари, каптаже и слично).
Јавним канализационим уређајима у смислу ове Одлуке сматрају
се: канализациона мрежа у улицама,
уређаји за одводњу атмосферских вода, секундарна канализациона мрежа
у блоковској изградњи, силазна окна,
сливници, таложници-уређаји за пречишћавање, пумпна и друга постројења, ревизионо (контролно) окно, каналски прикључак и сабирни канал.
Кућним канализационим инсталацијама сматрају се уређаји код
потрошача од првог ревизионог окна
испред зграде (стамбени и пословни
објекат) без сабирног канала и то: сви
вертикални и хоризонтални водови у
згради, уређаји за одвођење или
таложење отпадне воде у згради и
контролна окна у згради.
Члан 3.
Управљање, одржавање, реконструкцију и изградњу јавних водоводних и јавних канализационих уређаја Општина повјерава Јавном комуналном предузећу "УШЋЕ" д.о.о.
Фоча - Устиколина (у даљем тексту:
Комунално предузеће).
Кућне водоводне и канализационе уређаје одржавају власници, односно корисници објеката и земљиш-
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та у којима се налазе, ако за њихово
одржавање није одређена посебна организација.
Члан 4.
Вода из водоводне мреже мора
одговарати санитарно - хигијенским
прописима и техничким могућностима система водоснабдијевања.
За исправност квалитета воде
одговорно је Комунално предузеће, осим у случајевима када загађење воде настаје у кућним инсталацијама.
Члан 5.
У циљу омогућавања непрекидног и неометаног снабдијевања потрошача довољним количинама исправне воде и несметаног одвода отпадних вода, Комунално предузеће дужно је да:
1. изводи радове на водоводним и
канализационим прикључцима,
2. одржава у исправном стању водоводне и канализационе уређаје и
врши промјене на водоводној мрежи,
3. стално контролише и предузима
све потребне мјере за хигијенску
исправност воде у водоводу,
4. врши све друге послове из своје надлежности.
Члан 6.
Ако дође до прекида водоснабдијевања усљед више силе, усљед
снабдијевања погонском енергијом
или из било којих других разлога, Комунално предузеће је дужно предузети све потребне мјере за што брже отклањање насталих сметњи и о сметњама одмах обавијестити потрошаче
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путем средстава јавног информисања,
а писмено надлежни општински орган (комуналну или санитарну инспекцију).
Када је прекид снабдијевања
водом унапријед предвидив (веће поправке, реконструкција и др.) Комунално предузеће је дужно да најмање
три дана прије прекида на погодан
начин обавијести потрошаче водом и
надлежни општински орган.

и своје кућне водоводне и канализационе уређаје и инсталације одржавати у исправном стању, како би се спријечило расипање воде и настајање
других штета, а у супротном случају,

Члан 7.

Сваки грађевински објекат на
подручју мјесних заједница Устиколина и Цвилин изграђен поред водоводне, односно канализационе мреже,
мора се прије пуштања у употребу
спојити са водоводном, односно канализационом мрежом.
Комунално предузеће је дужно обавијестити корисника објекта
када ће и под којим условима извршити прикључак на јавни водовод
и канализацију.
Корисници објеката не могу се
прикључити на водоводну и канализациону мрежу без претходно прибављеног одобрења Комуналног предузећа.
Забрањено је самовољно прикључивање на јавну водоводну и канализациону мрежу као и спајање на
јавни водовод прије водомјера.
Постојећи стамбени и пословни
објекти који нису прикључени на већ
постојећу водоводну и канализациону мрежу, требају се прикључити, ако
је то технички изводљиво и ако њиховим прикључењем неће доћи до поремећаја несметаног функционисања
водоводне и канализационе мреже.

Све врсте радова на водоводним и канализационим уређајима, инсталацијама и направама до главног
водомјера, односно сабирног окна, изводи Комунално предузеће.
Изузетно, Комунално предузеће може одобрити власнику, односно
кориснику да у властитој режији изведе грађевински дио потребних радова, а да технички преглед и прикључак са пломбирањем водомјера и вентила прије водомјера, изврши Комунално предузеће.
Члан 8.
Кућне, водоводне и канализационе инсталације морају бити изграђене по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.
Члан 9.
Забрањено је кориштење водоводних и канализационих инсталација и уређаја као уземљење за електрична постројења и направе.

све настале штете падају на њихов терет.

II ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА
НА ВОДОВОДНУ И
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
Члан 11.

Члан 10.
Члан 12.
Потрошачи су дужни у свему
се придржавати одредаба ове Одлуке

Грађевински објекти поред ко-
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јих се изгради нова водоводна и канализациона мрежа морају се најкасније у року од шест мјесеци, рачунајући од пуштања у експлоатацију ових
мрежа, спојити са њима.
Забрањено је спајање сопствених уређаја за снабдијевање водом са
јавним водоводним уређајима.
Неизграђене грађевинске парцеле (плацеви) које се налазе покрај
јавних површина (улица, тргова и сл.)
са изграђеном канализационом мрежом, морају се спојити са истом, ако то
захтијевају општи интереси или ако је
то потребно да би се спријечила штета од излијевања атмосферских и других вода са њих на јавне површине
или на сусједна земљишта.
Члан 13.
Прикључак водоводних и канализационих инсталација и уређаја
на водоводну, односно канализациону мрежу, на писмени захтјев потрошача, врши Комунално предузеће.
Уз захтјев треба приложити:
- копију дијела пројектне документације која се односи на водоводну
и канализациону мрежу,
- одобрење за грађење објекта на који се врши прикључак.
Одобрење за прикључење на
водоводну мрежу издаје Комунално
предузеће и истовремено одређује начин, услове и мјесто прикључења, као
и локацију водомјерног окна.
По завршеном прикључку, Комунално предузеће је дужно уцртати
на карту водоводне и канализационе
мреже прикључак, водомјерно окно и
друге податке.
Члан 14.
Прије затрпавања новопостав-
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љене водоводне и канализационе мреже и инсталације, извођач је дужан
обавијестити надлежни орган Општине ради снимања.
Забрањено је самовољно премјештати прикључак на јавни водовод
и канализацију.
Члан 15.
Комунално предузеће може издати и сагласност за прикључак на
водоводну и канализациону мрежу за
оне објекте који се требају градити на
подручју гдје мреже нема, али је
власник, односно корисник објекта,
по изградњи те мреже, дужан прибавити одобрење за прикључак по прописаном поступку.
Одобрење за прикључак на водоводну мрежу не може се издати,
ако се не угради водомјер, не изгради
водомјерно окно и не испуне остали
услови прописани овом Одлуком.
Члан 16.
Директан прикључак на водоводну и канализациону мрежу врши
искључиво Комунално предузеће.
Сваки објекат који се спаја с водоводом и канализацијом, мора имати свој засебан спој који почиње непосредно са главне водоводне односно
канализационе цијеви уз обавезну изградњу водомјерног, односно ревизионог окна.
Ако не постоји главна водоводна односно канализациона цијев, привремено се може дозволити спајање
са сусједном водоводном, односно канализационим цијеви, уз посебан услов који одређује Комунално предузеће, али не дуже од једне године од дана спајања.
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За два или више породичних
стамбених објеката са по једним станом не може се дозволити један заједнички прикључак.
Члан 17.
Не могу се спојити с канализацијом објекти који нису спојени с јавним водоводом, изузев када се објекат
снабдијева из сопствених водоводних
уређаја, а има изграђену водоводну и
канализациону кућну инсталацију.
Члан 18.
Пословно-индустријски субјекти кроз које пролази главни вод јавног водовда морају имати уграђене водомјере у водомјерним окнима непосредно на улазу и излазу из круга субјекта, односно на одвојку са главног
вода, на основу кога ће се вршити очитавање и обрачун утрошка воде.
Пословно-индустријски субјекат који има директан прикључак на
јавни градски водовод мора имати уграђен водомјер у окну непосредно на
улазу у круг субјекта, на основу кога
ће се вршити очитавање и обрачун утрошка воде.
Ако из било којих разлога дође
до статусних промјена у организацији
предузећа из претходних одредби, односно дође до настанка више правних
лица диобом једног предузећа, сви трошкови реконструкције мреже у смислу настанка нових потрошача падају
на терет новонасталих правних лица.
Члан 19.
Прије спајања канализационе
инсталације са уличном канализаци-
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јом, ранији корисник септичке јаме
дужан је извршити њено чишћење и
дезинфекцију, а Комунално предузеће није дужно извршити прикључак
кућне инсталације са уличном док септичка јама не буде очишћена и дезинфицирана.
Члан 20.
Комунално предузеће може дозволити одвођење отпадних вода односно изградњу прикључног вода, који
се одваја од главне водоводне мреже,
односно припаја главној канализационој мрежи, а прелази преко једне или
више сусједних парцела.
Ови доводи односно одводни
водови су дио главне водоводне односно канализационе мреже.
Имовинско-правне односе са власницима сусједних земљишта из претходног става дужан је претходно уредити будући потрошач, односно корисник.
Извођач радова дужан је по завршетку радова да доведе парцеле у
претходно стање.
Члан 21.
Сви прикључци, доводни и одводни као и водомјери на прикљученим водовима, преносе се без наканде
на управљање Комуналном предузећу, без обзира о чијем су трошку изведени, с тим да их је Комунално предузеће дужно одржавати о свом трошку, осим у случајевима када оштећење
или сметње на водоводној, односно
канализационој мрежи настану кривицом, односно непажњом потрошача.
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III ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 22.
Комунално предузеће дужно
је да корисника мреже, односно споја,
обавијести о намјераваним радовима,
најкасније у року од 3 дана прије почетка радова, а у истом року обавјештава и надлежни орган управе и то писмено.
Члан 23.
Потрошач је дужан чим примијети, односно сазна за квар на водоводној и канализационој мрежи-споју,
о томе обавјестити Комунално предузеће, које је дужно најкасније у року
од 24 сата предузети мјере за отклањање кварова.
Члан 24.
Трошкови управљања и поправке водоводне и канализационе мреже-спојева, падају на терет Комуналног предузећа, ако до квара није дошло кривицом, односно непажњом корисника.
Комунално предузеће о свом
трошку управља и одржава водоводну и канализациону мрежу, осим кућних водоводних и канализационих
инсталација, које се одржавају и поправљају на терет корисника.
Мјесечна накнада за одржавање водомјера плаћа се у виду таксе,
чију висину утврђује Надзорни одбор Предузећа својом одлуком, уз сагласност Општинског вијећа.
Члан 25.
Комунално предузеће је дужно
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по завршетку радова, мјесто рада довести у претходно стање.
Ако због неблаговременог отклањања квара или радова на водоводној мрежи буде причињена штета
трећем лицу, Комунално предузеће
је дужно ту штету надокнадити.
Члан 26.
Право отварања и затварања
вентила на улици и испред водомјера има искључиво Комунално предузеће.
Потрошач може затворити вентил иза водомјера у случају квара
или поправке на кућној водоводној инсталацији.
Затварање вентила испред водомјера потрошач може извршити само у случају квара водомјера, али је о
томе дужан обавијестити Комунално
предузеће најкасније у року од 24 сата.
Члан 27.
Потрошач се мора бринути да
се кућне водоводне и канализационе
инсталације заштите од оштећења и
кварова и да увијек буду исправне за
служење њиховој намјени као и да благовремено предузме све потребне мјере да се дио водоводног прикључка
и кућне водоводне и канализационе
инсталације на његовој некретнини
(кући, стану) заштите од замрзавања.
Члан 28.
У канализациону мрежу забрањено је испуштати, односно убацивати, смеће, пепео, гипс, цемент, пијесак, троску, крпе, лед, снијег, угинуле
животиње, перад као и све друге чвр-
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сте и кабасте предмете и материјале,
било преко кућне канализационе мреже или преко уличних сливника и
ревизионих окана - шахтова.
Комунално предузеће може, у
изузетним случајевима на нарочито
припремљеним мјестима, одобрити убацивање снијега и леда у канализацију.
Смеће и други отпадци скупљени чишћењем улица, пијаца и других јавних површина, такођер се не
смију убацивати у сливнике и канализациону мрежу.
У канализациону мрежу забрањено је убацивати и испуштати запаљиве и друге предмете који могу изазвати пожар, експлозију или оштетити канализациону мрежу и њено функционисање.
Члан 29.
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ности из претходних одредби, могу
испуштати у канализациону мрежу.
Члан 31.
Комунално предузеће је дужно
прије прикључења објекта на водоводну мрежу извршити дезинфекцију
водоводних инсталација ради спречавања загађења воде.
IV ВОДОМЈЕР, ПОТРОШЊА
И ПЛАЋАЊЕ ВОДЕ
Члан 32.
Потрошња воде мјери се водомјером.
У случају да је водомјер привремено ван употребе (квар) илије на
контроли исправности-баждарењу, потрошња воде одређује се паушално
на основу просјечне потрошње воде у
претходна три мјесеца.

Вода и све друге течности које
имају температуру већу од 35°Ц или
које садрже шкодљиве киселине, алкалије и слично, као и воде из занатских и индустријских радионица, могу
се испуштати у канализациону мрежу
само по посебним прописима о заштити вода, уз одобрење Комуналног
предузећа.
Течности које садрже предмете
и материјале који се не смију испуштати у канализациону мрежу, могу се
испуштати једино ако се претходно
из њих одстране предмети и шкодљиве материје и уз одобрење Комуналног предузећа.

Водомјер мора бити смјештен
у посебном окну-шахту, изграђеном
по одређеном типу и по упуствима
Комуналног предузећа.
Водомјерно окно мора бити снабдјевено прописаним поклопцем изграђеним од ливеног жељеза или челичног лима, чије димензије морају омогућити улазак радника у окно, а ако
је окно дубље од 1 метра у њему морају бити уграђене и пењалице.

Члан 30.

Члан 34.

Комунално предузеће у одобрењу из претходног члана прописује
услове под којима се воде и друге теч-

У случају да због неодржавања
окна-шахта у исправном стању пријети опасност од загађења воде, Кому-

Члан 33.
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нално предузеће може обуставити снабдијевање водом док се окно-шахт
не оспособи.
Члан 35.
Окно-шахт изграђен прије ступања на снагу ове Одлуке, у коме је
отежан рад око измјене, одржавања и
очитавања водомјера, потрошач је дужан прилагодити одређеном типу најкасније у року од три мјесеца, рачунајући од пријема писменог упозорења
Комуналног предузећа.
Члан 36.
Замјену и постављање водомјера врши Комунално предузеће.
Ако потрошач сам набавља водомјер, дужан је набавити тип и врсту
водомјера какву одреди Комунално
предузеће.
Контролу одржавања и баждарења водомјера, на прописан начин
организује Комунално предузеће.
Трошкове прегледа једног водомјера, његово баждарење и одржавање сноси Комунално предузеће, у складу са чланом 24. став 3. ове Одлуке.
Ако је до оштећења дошло кривицом или непажњом потрошача,
оправка водомјера врши се на његов
рачун у складу са чланом 24. став 3.
ове Одлуке.
Члан 37.
Обрачунавање потрошње воде
неће се вршити на основу резултата
водомјера који није прегледан од службе Комуналног предузећа, одређене за контролу водомјера и који нема
пломбу као доказ баждарења.
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У случају из претходног става,
потрошња воде се мјери паушално, у
прелазном периоду најдуже 180 дана.
На исти начин врши се и обрачун и
задужење домаћинстава која користе
воду с јавне чесме.
Члан 38.
Утрошак воде може се процјењивати на основу тромјесечног просјека потрошње и зими, када је очитавање водомјера немогуће због ниских
температура.
У случају из претходног става,
коначан обрачун утрошене количине
воде извршиће се код наредног редовног очитавања стања водомјера.
Члан 39.
Потрошња воде утврђује се према разлици стања бројила водомјера
на крају и на почетку обрачунског раздобља, с тим да се очитавају само цијели кубни метри утрошене воде.
Члан 40.
Потрошач је увијек дужан омогућити овлаштеним лицима несметан
приступ водомјеру.
Члан 41.
Управитељ објектом, односно
пријављени потрошач, дужан је плаћати накнаду за кориштење воде и канализационе мреже све док Комуналном предузећу не поднесе писмену
одјаву.
Одјава може бити трајна или
привремена. Промјена органа управљања објектом, односно потрошача,
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пријављује се Комуналном предузећу
у писаној форми.
Члан 42.
Трајно се може отказати потрошња воде само за неизграђене парцеле, а привремено само за објекте у
којима нико не станује или се привремено не употребљавају.
У случају привременог отказа
потрошње воде затвара се улични вентил или вентил испред водомјера са
пломбирањем.
Трошкове затварања вентила,
вађења и поновног уграђивања и отварања вентила сноси наручилац.
Члан 43.
Сваку промјену из претходног
члана потрошач је дужан у року од
осам дана, у писаној форми, пријавити Комуналном предузећу.
Члан 44.
У случајевима када се врши прикључивање на јавни водовод мјесног
водовода који већ има изграђену примарну и секундарну водоводну мрежу, обавезна је уградња контролног
водомјера прије прикључка мјесног
водовода на јавни водовод.
Прикључење из претходног става може се извршити само уколико
сви прикључци мјесног водовода уграде водомјере прије прикључења на
јавни водовод и изврше искључење
помоћних зграда (гараже, шупе, стаје
и сл.) које су спојене директно на примарни вод мјесног водовода осим у
случају да ти прикључци помоћних
објеката имају уграђене засебне водо-
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мјере.
Чињенице из претходног става
овог члана утврђује заједничка комисија састављена од два члана Комуналног прдузећа и два представника
корисника мјесног водовода који се
спаја на јавни водовод.
Члан 45.
Одлуке о прикључењу на јавну
водоводну мрежу насеља која се налазе ван подручја Општине Фоча-Устиколина доноси Општинско вијеће
Фоча-Устиколина уз позитивно мишљење овлаштеног вјештака о техничким могућностима и капацитету водовода и о потребама становништва
општине Фоча-Устиколина за снабдијевање водом. Одредбе донесене Одлуке о прикључењу на јавни водовод
насеља ван подручја Општине ФочаУстиколина неће се примјењивати у
периоду ограничења потрошње воде
(редукције).
Испорука воде у случају из претходног става вршиће се на основу
уговора закљученог између Комуналног предузећа и корисника водовода
коме је одобрено прикључење на јавни водовод.
Члан 46.
О прикључењу потрошача на
главни довод прије резервоара, за сваки посебан случај, одлуку доноси
Комунално предузеће уз претходну
сагласност Општинског вијећа ФочаУстиколина.
Члан 47.
Сви потрошачи плаћају накна-
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ду за утрошену воду и кориштење канализационе мреже сваког мјесеца.
Члан 48.
Домаћинства и други потрошачи, који нису обухваћени претходним чланом, накнаду за утрошену воду и кориштење канализационе мреже у току пословне године плаћају сваког мјесеца у виду аконтације, и то у
износу који утврди Комунално предузеће. Основа за утврђивање висине
аконтације је потрошња у претходној
години или кварталу.
На крају пословне године или
тромјесечног периода, Комунално предузеће доставља потрошачима из претходног става годишњи или тромјесечни обрачун потрошње воде и кориштења канализације.
Утврђене мјесечне аконтације
потрошачи су дужни платити најкасније до петнаестог дана у мјесецу за
протекли мјесец, а износ по годишњем или тромјесечном обрачуну најкасније у року од осам дана по пријему
рачуна.
Члан 49.
Потрошачи, односно домаћинства, код којих се потрошња воде не
може мјерити посебним водомјером
за сваког потрошача, плаћају накнаду
за утрошену воду и кориштење канализационе мреже по кубном метру
утрошене воде, а у сразмјерним дијеловима обрачун ће се вршити на основу броја чланова домаћинства по
списку овјереном од стране предсједника кућног савјета.
Члан 50.
Рекламацију на обрачун потр-
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ошње воде и кориштење канализационе мреже потрошачи подносе Комуналном предузећу у року од 15 дана
по пријему рачуна годишњег или тромјесечног обрачуна и утврђеном мјесечном аконтацијом.
Члан 51.
За гашење пожара може се користити вода без накнаде и то:
-из јавних хидраната и
-из кућне водоводне инсталације, ако се такав утрошак воде пријави
Комуналном предузећу у року од 48
сати након пожара.
V ШТЕДЊА ВОДЕ
Члан 52.
У случају суше или других сметњи Комунално предузеће може забранити кориштење воде за поједине
сврхе, односно ограничити потрошњу воде у појединим дијеловима насеља Устиколина и другим насељеним
мјестима која се снабдијевају водом
путем јавног водовода.
У случају ограничења потрошње воде Комунално предузеће је дужно вршити снабдијевање водом искључених дијелова града путем цистерни и других погодних средстава, у
складу са техничким могућностима.
Комунално предузеће дужно је
обавијестити потрошаче, надлежни орган управе и комуналног инспектора,
о ограничењу потрошње воде најмање 3 дана прије ограничења.
Ватрогасна служба у случају
гашења пожара има право узимати
воду и за вријеме ограничења потрошње воде.
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Члан 53.
У случају недостатка воде Комунално предузеће је дужно вршити
контролу потрошње и спријечити
употребу воде за сврхе које нису допуштене, а у случају потребе тражити и добити помоћ надлежне комуналне и санитарне инспекције.
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5. ако потрошач крши одредбе ове Одлуке или не поштује мјере за штедњу
воде у вријеме несташице из члана 53.

Забрањено је употребљавати воду из водоводних објеката за залијевање башти, пластеника, за потребе
градилишта, за прање и полијевање
улица, прање аутомобила и слично.
Вода за потребе из претходног
става може се користити само са посебним писменим одобрењем Комуналног предузећа.

У случајевима из претходног
става, довод воде за снабдијевање потрошача остаје затворен све док се не
уклоне узроци због којих је извршено
затварање, с тим да трошкови затварања и поновног отварања падају на
терет потрошача само у случају ако је
потрошач проузроковао разлоге за затварање воде.
У случајевима става 1. тачка 2.
Комунално предузеће је дужно снабдијевати водом организације и заједнице од посебног друштвеног интереса, као и организације које се баве
пекарском дјелатношћу и обезбјеђују
друштвену исхрану радника, ако уредно измирују своје обавезе.

VI ЗАТВАРАЊЕ ВОДЕ

VII ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 54.

Члан 55.
Комунално предузеће може обуставити испоруку воде појединим потрошачима у сљедећим случајевима:
1. када потрошач откаже потрошњу
воде,
2. када наступе већи кварови на кућним инсталацијама или градској
мрежи док се квар не отколни,
3. када је стање дијелова мреже инсталација и уређаја такво да испорука воде угрожава здравље корисника, односно када квалитет воде у
водоводу не одговара прописаним
санитарним условима,
4. ако је водомјерно окно заграђено,
затрпано, односно неприступачно,
а потрошач и поред опомене комуналног предузећа није ништа подузео да то отклони,

Члан 56.
Средства за производњу и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, те за редовно
одржавање јавне водоводне и канализационе мреже обезбјеђују се из накнада за комуналне услуге и других
доступних извора финансирања.
Члан 57.
Комунално предузеће ће посебном одлуком прописати јединицу
мјере и начин образовања цијене комуналних производа и услуга на коју
Општинско вијеће Фоча-Устиколина
даје сагласност.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Новчаном казном од 500 КМ до
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3000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ималац радње и вршилац
самосталне дјелатности ако:
- не одржава кућне водоводне инсталације па усљед тога настаје загађење воде (члан 4.),
- без одобрења Комуналног предузећа изводи радове на водоводним и
канализационим уређајима, инсталацијама и направама (члан 7.),
- користи водоводну и канализациону инсталацију као уземљење за
електрична постројења и направе
(члан 9.),
- изврши спајање на прикључак испред водомјера (члан 11.),
- изврши спајање сопствених уређаја
за снабдијевање водом са јавним
водоводним уређајима (члан 12),
- врши самовољно премјештање водоводног и канализационог прикључка (члан 14),
- изврши самовољно прикључивање
на водоводну канализациону мрежу (члан 13. и 16.),
- спријечи раднике Комуналног предузећа да изврше преглед, оправку, замјену и очитавање водомјера
(члан 26. и 40.),
- испушта и убацује у канализацију
све оно што може оштетити канализацију или штетно дјеловати на
људе који у њој раде (члан 28.),
- испушта материјале и воду у јавну
канализацију без уграђених уређаја за пречишћавање (члан 29),
- изврши прикључивање на главни
вод прије резервоара, без одлуке
Комуналног предузећа (члан 46.),
- не придржава се правила у вријеме
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Новчаном казном од 200 КМ до
800 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у
правном лицу.
Члан 59.
Новчаном казном од 100 КМ до
300 КМ казниће физичко лице за прекршај из става 1. члана 58. ове Одлуке.

Члан 60.
Новчаном казном од 500 КМ до
3000 КМ казниће се за прекршај Комунално предузеће ако:
- изврши прикључење потрошача на
главни довод прије резервоара без
сагласности надлежног општинског органа (члан 46),
- не одржава и благовремено не поправља јавне водоводне и канализационе уређаје (члан 3),
- не одржава и не контролише хигијенску исправност воде (члан 4),
- врши прикључивање објеката на водоводну мрежу без одобрења за грађење (члан 13),
- не искључи сваког потрошача који
се самовољно прикључио на воду
или канализацију одмах по сазнању о самовољном прикључивању
(члан 11).
Новчаном казном од 300 КМ до
800 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у
Комуналном предузећу.
IX НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ
ОДРЕДАБА ОВЕ ОДЛУКЕ
Члан 61.

ограничења потрошње (члан 52. и 54.),

- воду из јавних хидраната користи
без сагласности Комуналног предузећа.

Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врши општинска служба надлежна за комуналне послове.
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Инспекцијски надзор над провођењем одредаба ове Одлуке врши
надлежна комунална, односно санитарна инспекција.
Комунално предузеће може,
ако претходно утврди да је квар или
оштећење на водоводним односно канализационим уређајима настало као
посљедица неовлаштеног руковања и
располагања истим од стране физичких или правних лица, извршити пријаву надлежној комуналној и санитарној инспекцији ради предузимања
мјера из своје надлежности и затражити надокнаду учињене штете.
Сва правна и физичка лица на
која се односе одредбе ове Одлуке дужна су поступати по налозима општинске службе надлежне за комуналне
послове, односно надлежне комуналне и санитарне инспекције.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Комунално предузеће дужно је
да у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке донесе општи
акт којим ће уредити односе који су
овом Одлуком стављени у надлежност Комуналном предузећу као и проведбене акте везане за односе који су
регулисани овом Одлуком, а који су
важни за несметано функционисање
јавног водовода и канализације на
подручју Општине Фоча-Устиколина.
Општи акт из претходног става
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овог члана доноси Комунално предузеће, а Општинско вијеће даје на њега
сагласност. Комунално преудзеће, прије тражења сагласности Општинског
вијећа, дужно је прибавити позитивно мишљење о општем акту од општинског органа надлежног за комуналне послове.
Члан 63.
Комунално предузеће ће извршити постављање водомјера за све кориснике „Јавног водовода” у року од
180 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, осим у случајевима гдје то
није изводљиво из техничких разлога.
Набавку водомјера извршиће корисник водовода, а постављење или замјену водомјера вршиће Комунално предузеће.
Члан 64.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о водоводу и
канализацији број 01-02-2072/98 од
01.12.1998. године.
Члан 65.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 01-23-2684/08
15.12.2008.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Џомба Един,с.р.

08.јануар/сијечањ 2009.
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Oдлука o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи нa имe нaбaвкe мрeжицe
пoвoдoм oпeрaциje килe Чaкaл Eлвeдину...................................................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвaчних срeдстaвa нa имe нaкнaдe трoшкoвa зa прикључeњe стaмбeних oбjeкaтa нa eлeктрoeнeргeтски систeм...................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa нa имe финaнсирaњa jeднoкрaтних нoвчaних пoмoћи припaдницимa бoрaчких пoпулaциja..............................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe рaчунa брoj: 1515/08 РРЦ «Фojницa» Фojницa....................................................................................................................
Oдлука o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи нa имe изрaдe прoтeзe
дoњe и гoрњe вилицe Лигaтa Хусeину РВИ 60%........................................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти зa пoтписивaњe Угoвoрa o jaвнoj нaбaвци aутo
диjeлoвa зa пoтрeбe Министaрствa унутрaшњих пoслoвa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.......................................................................................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти зa нaбaвку пeт ручних сaтoвa зa пoтрeбe
Министaрствa унутрaшњих пoслoвa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Oдлука o утврђивaњу oзнaкa зa oргaнe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa вoђeњe oснoвних и пoмoћних књигa eвидeнциje o прeдмeтимa и
aктимa у 2009.гoдини........................................................................................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa нa имe исплaтe студeнтских крeдитa студeнтимa сa пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa студиjску 2008/2009 гoдину зa мjeсeц децембар 2008.гoдинe.....................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa нa имe уплaтe III (трeћe) и IV
(чeтвртe) рaтe oд укупнo прeдвиђeних XI (jeдaнaeст) рaтa пo Угoвoру o извoђeњу дислoцирaнe нaстaвe у Гoрaжду Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa
у Сaрajeву у шкoлскoj 2008/2009....................................................................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa Спoртскoм сaвeзу БПК Гoрaждe зa
мjeсeц децембар 2008. гoдинe..........................................................................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa Jaвнoм прeдузeћу РТВ Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa мjeсeц децембар 2008.гoдинe............................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa JУ Цeнтaр зa културу Гoрaждe нa
имe суфинaнсирaњa прojeкaтa и прoгрaмa мaнифeстaциja из oблaсти
културe..................................................................................................................................
Oдлука зa уплaту првe приврeмeнe ситуaциje пo рaчуну бр. 059-08 фирми
ТРEНД д.o.o. Гoрaждe.......................................................................................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe,нaуку, културу
и спoрт зa 2008.гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним
oргaнизaциjaмa...................................................................................................................
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe,нaуку, културу и спoрт зa 2008.гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa..................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008 гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 200 – Oстaли грaнтoви
пojeдинцимa........................................................................................................................
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008 гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 200 – Oстaли грaнтoви пojeдинцимa..............................................
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Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008 гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 – Трaнсфeр зa висoкo
шкoлствo...............................................................................................................................
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008. гoдину сa
eкoнoмскoг...........................................................................................................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу
и спoрт зa 2008. гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 – Трaнсфeр зa културу......
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008. гoдину сa
eкoнoмскoг кoдa 614 100 – Трaнсфeр зa културу........................................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008. гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 - Oстaли трaнсфeри
(Инфoрмисaњe, Цeнтaр зa стручну oбуку)................................................................
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008. гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 - Oстaли трaнсфeри (Инфoрмисaњe, Цeнтaр зa стручну
oбуку)....................................................................................................................................
Oдлука o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку,
културу и спoрт зa 2008. гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 300 – Трaнсфeр зa
oблaст нaукe........................................................................................................................
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из Буджeтa
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2008. гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 300 – Трaнсфeр зa oблaст нaукe.....................................................
Одлука о одобравању новчаних средестава Фудбалском клубу «Горажде»......
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa Фудбaлскoм клубу „Гoрaждe” o
oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa Жeнскoм рукoмeтнoм клубу «Гoрaждe».......
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa Мушкoм рукoмeтнoм клубу «Гoрaждe» Гoрaждe .................................................................................................................
Oдлука o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa Jaвнoм прeдузeћу РТВ Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe пo oснoву нeизмирeних oбaвeзa зaкључнo сa
30.11.2008.гoдинe................................................................................................................
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