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На основу члана 33.а Устава
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број:8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:

З А К О Н
О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ,
НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОН
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ,
НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОН
I
Проглашава се Закон о порезу
на имовину, наслијеђе и поклон, који је донијела Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на сједници одржаној 11. јуна 2009. године.
Број:02-02-444/09
12.јуна 2009.год.
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Овим Законом утврђује се порез на имовину, наслијеђе и поклон (у
даљем тексту: порези), које плаћају правна и физичка лица на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде (у
даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
Утврђују се сљедеће врсте пореза:
1.порез на имовину,
2.порез на наслијеђе и поклон.
Члан 3.
Свака врста пореза посебно се
обрачунава и уплаћује.
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Члан 4.
Приходе од пореза на имовину
и приходе од пореза на наслијеђе и
поклон Кантонални трезор распоређује кантоналном и општинским буџ
-етима у омјеру и на начин утврђен
кантоналним прописима.
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вршити на начин који у највећој мјери
штити личност и достојанство пореског обвезника, као и на начин којим се
пружа могућност обвезнику пореза да
заштити своја на закону заснована права и интересе.
II - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Члан 5.

Члан 9.

Правна и физичка лица порески обвезници) на подручју Кантона имају под једнаким условима, који су одређени законом, једнака права и обавезе у погледу пореских оба
-веза.

Обвезник пореза на имовину је
правно и физичко лице које је власник
и корисник сљедеће имовине:

Члан 6.
Пореска управа и њени радници у оквиру својих овлаштења дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених законима Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), законима Кантона
те прописима које доносе општине
у саставу Кантона.
Члан 7.
Порески обвезници који плаћају порез на подручју Кантона дужни су да се придржавају права
и обавеза утврђених законима Федерације Босне и Херцеговине, законима Кантона те прописима које доносе општине у саставу Кантона.
Члан 8.
Утврђивање пореских обавеза,
плаћање пореских обавеза и све друе
радње везане за наплату морају се

1. зграде или стана за одмор и рекреацију
2. пословних просторија које се не користе
3. пословне просторије, стамбене зграде или стана који се издају под закуп
4. гараже која се издаје под закуп
5. путничког моторног возила преко
2000 цм3 радне запремине мотора
6. мотоцикла преко 50 цм3 радне запремине мотора
7. пловног објекта преко 5м дужине
Обвезник пореза на имовину је
правно и физичко лице које је власник
или корисник аутомата за игре на
срећу и столова у касину уколико се
исти налазе на територији општине у
саставу Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Обвезник пореза на имовину је
правно и физичко лице које је власник
или корисник аутомата, компјутера
или других уређаја који нису искључиво предвиђени за игре на срећу, уколико се користе као уређаји за игре на
срећу, уколико се исти налазе на територији општине у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде.
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Ако је имовина у власништву
више лица, свако од њих је обвезник
пореза сразмјерно дијелу власништва односно корисништва.
Члан 10.
Порез на имовину плаћа се у
годишњем паушалном износу који
не може бити мањи од:
1. за зграду или стан за одмор или
рекреацију 2,00 КМ по 1 м2
2. за пословну просторију која се не
користи 3,00 КМ по 1м2
3. за пословну просторију, стамбену
зграду или стан који се издаје под
закуп 3,00 КМ по 1 м2
4. за гаражу која се издаје под закуп
2,00 КМ по 1 м2
5. за путничко моторно возило преко 2000 цм2 радне запремине мотора и старости до 5 године 150,00
КМ, од 5 до 10 година 100,00 КМ и
од 10 до 15 година 50,00 КМ
6. за мотоцикло преко 50 цм3 радне
запремине 50,00 КМ
7. за пловне објекте дужине преко
5м 150,00 КМ
8. за аутомате за игре на срећу односно аутомате, компјутере и друге
уређаје који се користе за игре на
срећу по једном уређају 1.200.00 КМ
9. за један сто у касину 7.000,00 КМ
Ако у току календарске године дође до промјене власништва над
имовином из тачки 1,2,3. и 4. претходног става, или се иста изда под закуп односно отпочне се са кориштењем исте нови власник, задужиће се
одговарајућом висином паушала која
је сразмјерна, односно одговара времену од стицања власништва над
том имовином.
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Висина пореза утврђује се општинским прописом које ће општине
донијети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Закона.
Општинским прописом из претходног става се може утврдити висина пореза у годишњем паушалном износу највише два пута већем од најмањег износа утврђеног у овом члану.
Обвезници пореза на имовину
која подлијеже обвези регистрације дужни су приликом регистрације приложити доказ о уплати пореза.
Члан 11.
Порез на имовину не плаћају:
1. Босне и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине, кантони и општине,
2. стране државе под условом реципроцитета, са државом Босном и Херцеговином,
3. инвалидна лица на путнички аутомобил који је набављен уз пореске
повластице и ослобађања,
4. вјерске институције за имовину која
се користи за вјерске намјене.
Члан 12.
Обвезници пореза на имовину
дужни су пореску пријаву за разрез
пореза, на обрасцу који прописује Министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, поднијети до
31. јануара текуће године за коју се врши утврђивање пореза.
Обвезници порез на имовину која
подлијеже регистрацији (путнички аутомобил и мотоцикл) плаћају порез годишње у паушалном износу приликом регистрације возила.
Ако обвезник пореза на имо-
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вину у току године стекне имовину
која подлијеже плаћању пореза на
имовину, дужан је о томе поднијети
пријаву Пореској управи у року од
30 дана од дана стицања имовине,
односно почетка кориштења имовине за одмор и рекреацију за објекте
који су били у изградњи, а за имовину која се издаје у закуп даном издавања у закуп.
Правно и физичко лице које
је власник или корисник аутомата за
игре на срећу као и правно или физичко лице које је власник или корисник столова у касину такођер је дужно у року од 30 дана од дана стицања имовине, односно почетка кориштења имовине, поднијети пријаву
Пореској управи, односно пореској
испостави надлежној за општину на
чијој се територији налазе ти аутомати, компјутери, уређаји односно столови.
Порески обвезници који су први пут на основу овог закона постали
обвезници пореза на имовину, дужни су пореску пријаву подњети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Закона.
Члан 13.
Орган управе који издаје одобрење за грађење, адаптацију и употребу зграде дужан је примјерак тог
одобрења доставити Пореској управи.
Члан 14.
Обрачун пореза на имовину
врши обвезник пореза.
Ако Пореска управа у поступку установи да подаци које је обвезник пореза дао у пријави не одгова-
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рају стварном стању, утврдиће основицу пореза на имовину по својим налазима на начин утврђен у Закону о пореској управи Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 15.
Порез на имовину се плаћа у
року од 30 дана по истеку рока за подношење пореске пријаве или 30 дана
од дана доношења рјешења о утврђеној пореској обавези и то:
a) за непокретну имовину према мјесту гдје се имовина налази,
b) за покретну имовину обухваћену
чланом 10. став 1. тачке 7. и 8. према
мјесту гдје се имовина налази,
c) за осталу покретну имовину према
сједишту, односно пребивалишту
обвезика.
III - ПОРЕЗ НА НАСЛИЈЕЂЕ
И ПОКЛОН
Члан 16.
Обвезник пореза на наслијеђе и
поклон је физичко лице које на територији Кантона наслиједи или прими
на поклон имовину подложну плаћању пореза на наслијеђе и поклон.
Обвезник пореза на наслијеђе и
поклон је и лице које наслиједи, односно прими на поклон, право уживања
или кориштења непокретности.
Обвезник пореза је и физичко
лице /наслиједник/, које диобом прими више имовине него што му припада по његовом сувласничком праву на
тај дио.
Члан 17.
Порезу на наслијеђе и поклон

24. јуни/липањ 2009

подлијежу земљишта, зграде и остала непокретна имовина, као и право
уживања на тој непокретној имовини коју физичко лице стиче на територији Кантона на основу Закона о
наслијеђивању, односно уговора о поклону међу живим или у случају смрти.
Порезу на наслијеђе и поклон
подлијеже покретна имовина чија вриједност прелази 2.000,00 КМ.
Члан 18.
Пореска обавеза пореза на наслијеђе и поклон настаје у тренутку
пријема правоснажног рјешења о наслијеђивању, односно у тренутку пријема поклона.
Поклон се сматра примљеним
у тренутку потписивања уговора о
поклону, ако уговор није закључен у
тренутку кад је поклон примљен.
Ако је непокретна имовина
која је предмет наслијеђа, односно поклона, оптерећена правом уживања,
обавеза наслиједника, односно поклонопримца, за плаћање пореза на наслијеђе и поклон настаје по престанку права уживања.
Члан 19.
Основица пореза на наслијеђе
и поклон је прометна вриједност наслијеђене или на поклон примљене
имовине у часу настанка пореске обавезе по одбитку дугова и трошкова
који терете имовину на коју се плаћа
овај порез.
Основица из претходног става
умањује се и за износ средстава које
је наслиједник уложио у имовину која је предмет наслијеђа прије настан-
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ка пореске обавезе.
Члан 20.
Прометну вриједност наслијеђене или на поклон примљене имовине
утврђује комисија за утврђивање вриједности непокретности /у даљем тексту комисија/, коју именује начелник
општине на чијем подручју се налази
имовина.
Порески обвезник је дужан да
комисији за утврђивање вриједности
наслијеђене имовине омогући несметан приступ имовини која је предмет
наслијеђа.
Члан 21.
Примјерак правоснажног рјешења о наслијеђу и уговора о поклону
непокретне имовине судови и нотари
су дужни доставити надлежној пореској управи у року од 15 дана од дана
правоснажности рјешења, односно овјере уговора.
Члан 22.
Вриједност свих поклона примљених у току једне календарске године од истог поклонодавца чини једну
пореску основицу.
Ако се наслијеђе и поклон састоје од имовине на коју се плаћа порез
на наслијеђе и поклон и од имовине на
коју се овај порез не плаћа, од вриједности имовине која подлијеже порезу
одбија се сразмјерни дио укупних дугова, терета и трошкова који отпадају
на ту имовину.
Члан 23.
Обвезник пореза на наслијеђе
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и поклон дужан је пореску пријаву за
разрез пореза поднијети Пореској управи у року од 15 дана од дана настанка пореске обавезе.
Уз пореску пријаву порески
обвезник подноси документацију која служи као основ за пренос власништва над имовином која је предмет
наслијеђа, односно поклона.

поклон у року од седам дана од дана
пријема правоснажног записника о процјени наслијеђене или на поклон примљене имовине која подлијеже опорезивању и рјешење о утврђеној пореској обавези доставити пореском обвезнику.

Члан 24.

Стопа пореза на наслијеђе и поклон износи 5%.

По пријему рјешења о наслијеђивању, односно уговора о поклону непокретне имовине, надлежна
Пореска управа дужна је по службеној дужности покренути поступак за
разрез пореза, уколико није поднесена пореска пријава у року од 15 дана
од дана настанка пореске обавезе.
Члан 25.
Пореска управа је дужна у року од три дана од дана пријема пореске пријаве за разрез пореза на наслијеђе и поклон или обавјести да је
покренут поступак разреза пореза по
службеној дужности, исту доставити
комисији.
Прометну вриједност наслијеђене или на поклон примљене имовине, комисија је дужна утврдити на
начин и по поступку утврђеним Законом о порезу на промет непокретности и права.
Приговор на записник комисије рјешава се по поступку утврђеним Законом о порезу на промет непокретности и права.
Члан 26.
Пореска управа је дужна извршити разрез пореза на наслијеђе и

Члан 27.

Члан 28.
Порез на наслијеђе и поклон на
непокретну имовину плаћа се према
мјесту гдје се наслеђена непокретна
имовина налази.
Порез на наслијеђе и поклон на
наслијеђену покретну имовину плаћа
се према мјесту гдје порески обвезник
има пребивалиште.
Члан 29.
Порески обвезник, наслиједник
или поклонопримац је дужан утврђену пореску обавезу уплатити у року
од осам дана од дана пријема рјешења.
Члан 30.
Порез на наслијеђе и поклон не
плаћа:
1. наслиједник односно поклонопримац првог наслиједног реда, брачни
друг ако је у другом наслиједном
реду, родитељи када наслијеђују и
примају на поклон имовину од дјеце, малољетна дијеца без оба родитеља;
2. наслиједник другог наслиједног реда који наслијеђује један стан, под
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условом да је са оставиоцем у тренутку његове смрти живио у заједничком домаћинству и да и он и
чланови његове породице немају
други стан у власништву;
3. наслиједници, односно поклонопримци, браћа и сестре, под условом да се та имовина не може отуђити у року од три године.
4. наслиједник који наслијеђује пољопривредно газдинство.
Члан 31.
Порез на наслијеђе и поклон
не плаћа се на:
1. предмете домаћинства,
2. имовину на коју наслиједник, односно поклонопримац не може стећи право власништва, право уживања, односно кориштења,
3. имовину која је наслијеђена или
на поклон примљена, коју порески обвезник уступи без накнаде
држави Босни и Херцеговини, Федерацији Босне и Херцеговине, Босанско-подрињском кантону Горажде, општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде,
и вјерским институцијама.
Члан 32.
Разрез пореза на наслијеђе и
поклон врши надлежна пореска управа на чијем се подручју налази имовина. У случају да наслијеђена имовина, односно поклон, садржи само
покретну имовину, порез разрезује
надлежна пореска управа у пребивалишту обвезника пореза.
Ако се наслијеђена или на поклон примљена имовина налази на
подручју двије или више општина,
разрез пореза врши пореска управа
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према мјесту гдје се имовина налази.
Обрачун, разрез или поновни
разрез пореске обавезе врши се под условима прописаним Законом о управном поступку, Законом о пореској управи Федерације Босне и Херцеговине
и овим Законом.
Члан 33.
Ако пореска управа у поступку
установи да износ пореске обавезе не
одговара стварном стању, утврдиће основицу пореза по својим налазима, на
начин утврђен овим Законом и Законом о пореској управи Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 34.
Разрез пореза на наслијеђе и поклон врши се у року од 30 дана од дана подношења пореске пријаве или од
дана достављања рјешења о наслијеђу
односно уговора о поклону непокретне имовине.
Пореска управа дужна је обвезнику пореза доставити рјешење за пореске обавезе утврђене у разрезном поступку у року од 8.дана од дана извршеног разреза пореза.
Порез на наслијеђе и поклон
плаћа се у року од 30 дана од дана доношења рјешења и то за непокретну
имовину према мјесту гдје се непокретност налази, а за покретну имовину
према мјесту пребивалишта пореског
обвезника.
IV - НАПЛАТА, КАМАТЕ, ПОВРАТ,
ЖАЛБА, ЗАСТАРА
Члан 35.
По питању наплате, затезне ка-
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мате, поврата пореза, жалбеног поступка и застаре, примјењиваће се одредбе Закона о пореској управи Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 36.
Нотари, као и надлежна тијела
државне управе, односно друге надлежне организације, су дужни од пореских обвезника тражити пореско
увјерење о измиреним пореским обавезама, односно увјерења да нису задужени порезима.
Члан 37.
Порески обвезник који отуђи
имовину из члана 10. став 1. тачка 7.
и 8. дужан је претходно подмирити
своје пореске обавезе.
Ако нови власник преузме имовину из става 1.овог члана, а порез
није плаћен, за наплату доспјелог пореза јамчи солидарно с пореским обвезником и нови власник до висине
вриједности преузете имовине.
Члан 38.
Лице које отуђи или стиче непокретну или покретну имовину дужно је приликом овјеравања уговора
и других аката о преносу такве имовине код надлежног органа поднијети увјерење о плаћеном доспјелом
порезу.
Нотари, као и надлежни органи државне управе, односно друге
надлежне организације, дужни су пореској управи доставити све акте по
којима је извршен пренос покретне и
непокретне имовине а за које није
пр-иложен доказ о плаћеном порезу.
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V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 200,00 КМ
до 1.000,00 КМ, казниће се за прекршај
физичко лице порески обвезник:
1. који не поднесе пореску пријаву у
прописаном року /члан 12. и члан
23/,
2. који не поднесе пореску пријаву, искаже нетачне или непотпуне податке у пореској пријави,
3. који не плати порез у прописаном
року /члан 15. и члан 34/.
Члан 40.
Новчаном казном од 1.000,00 КМ
до 10.000,00 КМ, казниће се за прекршај правно лице порески обвезник:
1. који не поднесе пореску пријаву у
прописаном року /члан 12. и члан
23/,
2. који не поднесе пореску пријаву, искаже нетачне или непотпуне податке у пореској пријави,
3. који не плати порез у прописаном
року /члан 15. и члан 34/.
Члан 41.
Нотар, односно одговорно лице
у надлежном органу, казниће се за прекршај новчаном казном од 500,00 КМ
до 1.500,00 КМ уколико поступи супротно одредбама члана 36. и члана 38.
ст-ав 2. овог Закона.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Пореске обавезе настале до да-
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на ступања на снагу овог Закона извршиће се по прописима који су били на снази у моменту настајања пореске обавезе.
Члан 43.
Прописе за провођење овог
Закона донијеће Министар за финансије у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Закона.
Члан 44.
Почетком примјене овог Закона на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде престаје да важи
Закон о порезима Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број 17/04).
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I
Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским
службеницима Босанско-подрињског
кантона Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на сједници одржаној 11.
јуна 2009. године.
Број:02-02-445/09
12.јуна 2009.год.
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

529
ЗАКОН
о измјенама и допунама
Закона о полицијским
службеницима Kантона
Члан 1.

Члан 45.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-544/09
11.јуна 2009.год.
Горажде

РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.

528
На основу члана 33.а Устава
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број:8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:
У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ
СЛУЖБЕНИЦИМА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Члан 75. Закона о полицијским
службеницима кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:12/06, 13/07, 8/08 и 17/08),
(удаљем тексту Закон), мијења се и гласи:
„Критерији и услови за унапређење:
(1) Полицијски службеник добија наредни виши чин када се испуне сви
сљедећи услови:
1. да је за чин у који би полицијски
службеник могао бити унапређен у складу са овим Законом оглашено слободно мјесто и то слободно мјесто оглашено интерно;
2. да се полицијски службеник пријавио за слободно мјесто из тачке 1. овог става и
3. да полицијски службеник има препоруку комисије за унапређење
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успостављене према члану 77.
става 3. овог Закона.
(2) При давању препоруке из става 1.
тачке 3. овог члана, комисија за унапређење води рачуна да полицијски службеник испуњава све сљедеће критерије:
1. да је провео Законом прописано вријеме у претходном чину;
2. да је био оцијењен оцјеном „добар“ или вишом оцјеном за свој
рад током посљедње три године;
3. да се против њега не води кривични поступак или дисциплински поступак за тешку повреду радне дужности;
4. да је успјешно завршио интерне испите из члана 74. става 2.
овог Закона;
5. да његово унапређење није суспендовано у складу са чланом
112. став 4. овог Закона.
(3)Полицијски службеник који се пријављује за унапређење из чина
„старији наредник“ у чин „млађи
инспектор“ мора имати најмање
VI степен школске спреме.
(4)Полицијски службеник који се пријављује за унапређење из чина
„инспектор“ у чин „виши инспек
тор“ мора имати најмање VI степен школске спреме. Полицијски
службеник који се пријављује за
унапређење из чина „самостални
инспектор“ у чин „главни инспектор“ мора имати најмање VII степен школске спреме.
(5)При давању препоруке из става 1.
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тачке 3. овог члана комисија за унапређење узима у обзир и дисциплинске мјере изречене полицијском службенику.
(6)Интерно објављивање радног мјеста
из става 1. тачке 1. овог члана подробније прописује министар подзаконским актом на приједлог комесара полиције.“
Члан 2.
Члан 76. Закона о полицијским
службеницима кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:12/06, 13/07, 8/08 и 17/08),
мијења се и гласи:
„Прописано вријеме проведено у претходном чину
(1) Најкраће вријеме проведено у претходном чину које је потребно како
би полицијски службеник испунио
критерије за унапређење из члана
75. став 2. тачке 1. овог Закона је:
6. за унапређење из чина „полицајац“ у чин „старији полицајац“ –
три (3) године;
7. за унапређење из чина „старији
полицајац“ до чина „млађи инспектор“ – четири (4) године у сваком чину;
8. за унапређење из чина „млађи
инспектор“ до чина „виши инспектор“ – четири (4) године у сваком чину за полицијске службенике са VI степеном стручне спреме и двије године у сваком чину
за полицијске службенике са VII
степеном стручне спреме;
9. за унапређење из чина „виши инспектор“ до чина „главни инспе-
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ктор“ – три (3) године у сваком
чину.
(2) При рачунању времена из става 1.
овог члана признаје се само стварно вријеме проведено на дужности у полицијском органу.
(3) Изузетно од става 2. овог члана,
као стварно вријеме проведено на
дужности, признаће се и вријеме
које је полицијски службеник провео у екстерном премјештају у складу са чланом 65. овог Закона или
у премјештају у иностранство у складу са чланом 66. овог За-кона.
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анова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:10/08),
Скупштина Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 24. редовној
сједници, одржаној дана 11. јуна 2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ
ЛОВИШТА НА ПОДРУЧЈУ
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Члан 1.

(4) Вријеме које је полицијски службеник провео распоређен на радно
мјесто за које је прописан нижи
чин, у складу са чланом 67. овог
Закона, сматра се временом које је
провео у своме чину.“
Члан 3.
Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-02-543/09
11.јуна 2009.год.
Горажде

РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.
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На основу поглавља IV одјељак А члана 23. Устава Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98,10/00 и
5/03) и члана 31. Закона о ловству
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 4/06) и чл-

Овом Одлуком оснивају се ловишта на подручју Босанско- подрињског кантона Горажде и то:
-

ЛОВИШТЕ “БОРОВАЦ”
ЛОВИШТЕ “ПАЛЕ-ПРАЧА”
ЛОВИШТЕ “ВРАЖАЛИЦЕ”
ЛОВИШТЕ “ГРЕБАК”
Члан 2.

Називи ловишта, њихова врста, тип и карактеристике, као и границе ловишта утврђују се овом Одлуком како слиједи:
Границе ловишта “Боровац” утврђују се и описују на начин да се границе ловишта поклапају са административним границама Општине Горажде и детаљно се описују на сљедећи
начин:
Граница са западне стране се
окреће од ушћа ријеке Осанице у Дрину узводно до села Ћуровићи одакле
скреће десно на коту 647 и иде косом
Капавца на коту 1002 звану Циљ до
коте 1091, брдо звано Шишин врх, од-
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акле се даље наставља сјеверозападно испод Стоца до коте 1294 зване
Дебело брдо и коте 1305 зване Бреза, до коте 1750 зване Боровац преко
локалитета Шушњате главице иза
Ораховица и прати административну границу општине Горажде I, иде
долином ријеке Чемернице према
Доњим Барама одакле се пење према Храњену регионалним путем Р
– 448 Хреновица – Горажде и наставља источно осовином пута до села
Црвљивца затим у правцу југоистока
наставља пратити ентитетску границу преко Десана спуштајући се у насеље Ријека према ријеци Дрини, и
даље наставља на десној обали ријеке Дрине пратећи ентитетску границу иза села Хубјери на коту 725 звану Шанац, те се протеже преко коте Цицељ и иде према југу до гробља у селу Радијевићи одакле креће
на југозапад поред школе у Подкозари преко Лађеника и Подхоморе
на коту 798 звану Биљинска градина, те са ове коте иде у западном
смјеру иза села Ухотића и коте 803
зване Ухотића Брдо, затим преко
Доњег села и Брложина до села Кртјеновићи, до школе у Заводиштима,
и наставља у правцу села Ходоровићи до Церове равни и прати административну границу Општине Горажде те се спушта до ријеке Дрине
одакле наставља низводно ријеком
Дрином до ушћа ријеке Осанице у
ријеку Дрину.
Ловиште припада брдским ловиштима, отвореног је типа, а има
намјену привредно-спортског ловишта.
Члан 3.
Границе ловишта “Пале–Прача”
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утврђују се и описују на начин да се
границе ловишта дијелом поклапају са
административним границама Општине Пале–Прача и детаљно се описују
на сљедећи начин:
Граница ловног подручја Пале–
Прача протеже се од обронака планине Јахорине I и то од коте 1637 зване
Млијечник, преко насеља Каменица–
Средње, затим преко (Вучије главице)
и протеже се преко превоја Вихари
поред Ханишта и иде у правцу Крижевца, затим Локве, па преко брда
Прибета коте 928 према Храстовцу,
затим према Михаљском потоку и Главичици до кућа Тодоровића па преко Џафербегове стијене, Мачарск-их
долова те се протеже у правцу Градине кота 1013, гдје иде у правцу испод Доње Винче преко Пријештовца,
затим испод села Стране према мјесту
Каљани одакле прати границу корита
ријеке Праче до ушћа са ријеком Чемерницом и наставља узводно долином ријеке Чемернице према Барама,
затим прати административну границу између Општина Горажде и Пале–
Прача, иде према Зеленој равни и иде
на коту 1297 звану “Шушњата главица”, а затим у правцу југозапада иде
на коту 1291 изнад Добре воде затим
наставља у правцу југозапада преко
Хомара и долази на Клек, а затим
преко Бадања на коту 1750 звану Боровац, а затим преко коте 1559 зване Хладно брдо и долази на коту 1674 звану
Кацељ, гдје мијења смијер у правцу сјеверозапада и долази на коту 1637 звану Млијечник гдје и почиње граница.
Ловиште припада брдским ловиштима, отвореног типа, а има намјену привредно-спортског ловишта.
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Члан 4.
Границе ловишта “Вражалице”
утврђују се и описују на начин да се
границе ловишта дијелом поклапају
са административним границама Општине Пале–Прача и детаљно се описују на сљедећи начин:
Граница ловишта “Вражалице”
почиње од ушћа ријеке Чемернице
у ријеку Прачу, гдје даље иде долином ријеке Праче пратећи административну границу Општине Палепрача, одакле скреће према Вражалицама обухватајући село Вражалице и иде у правцу коте Локва према
обронцима Врановине и према коти
Миш, затим према Јабучком седлу и
Великој стијени и наставља путем
Горажде – Сарајево и иде према Доњим Барама одакле наставља низводно долином ријеке Чемернице, те
поновно завршава на мјесту ушћа ријеке Чемернице у ријеку Прачу.
Ловиште припада брдским ловиштима отвореног типа, а има намјену привредно-спортског ловишта.
Члан 5.
Границе ловишта “Гребак” утврђују се и описују на начин да се
границе ловишта поклапају са административним границама Општине
Фоча - Устиколина и детаљно се описују на сљедећи начин:
Граница ловишта “Гребак” полази ентитетском границом и наставља даље према селу Фазловина, у
даљем продужетку преко обронака
Крчина брда, затим преко коте Коба
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испод села Мијерковићи и иде преко
Габелићке косе до коте 682, те наставља преко Церове равни поред села Зубовићи гдје се спушта на ријеку Дрину испод села Трновице одакле иде
низводно ријеком Дрином до Осаничког моста, затим се протеже коритом
ријеке Осаница до села Ћуровићи, у
даљем продужетку излази на коту 647
преко превоја Капавац и даље преко
села Некопи па наставља источном страном брда Столац до Дебелог брда, у
свом даљем продужетку прелази преко кота 1486 и 1749 па преко кота
Млијечник и Мачак иде према обронцима планине Јахорине испод коте
1693 зване Голица и даље се наставља
преко превоја Влачези у правцу превоја Гребак до Хаџића брда и у правцу села Драгомилићи, у свом даљем
продужетку граница наставља према
коти Пијевац и Миљен преко коте
1525 Оштри рат гдје у свом даљем
продужетку излази на Колунско брдо
и Туријак одакле се спушта преко села Подбирановићи гдје прелази Колунску ријеку и излази на коту Хотка
одакле се спушта према селу Присоје
и у даљем продужетку пролази кроз
село Цапе, Пилиповско поље и силази
на путну комуникацију магистралног
пута Фоча–Горажде гдје се поново враћа према Фазловини и ту завршава
граница.
Ловиште припада брдским ловиштима, отвореног типа, а има намјену привредно-спортског ловишта.
Члан 6.
Саставни дио ове Одлуке чини
Елаборат о оснивању ловишта на подручју Босанско-подрињског кантона
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Горажде и карта са уцртаним границама ловишта, унесена на топографску карту размјере 1:50.000.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:01-26-546/09
11.јуна 2009.год.
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.

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

530а)
ЕЛАБОРАТ
О ОСНИВАЊУ
ЛОВИШТА НА ПОДРУЧЈУ
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
УВОД
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У циљу провођења законских
одредаба Закона о ловству (“Службене новине Федерације БиХ” број:
4/06), те у складу са одредбама Правилника о начину одређивања и обиљежавања граница ловишта и поступку оснивања ловишта у Федерацији
Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број:2/08), Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона
Горажде, као надлежно Министарство за послове ловства, формирало је
стручну Комисију за израду Приједлога о оснивању ловишта на подручју Босанско–подрињског кантона
Горажде. Комисију чинили истакнути стручњаци у области ловства и
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представници ловачких удружења, све
у циљу што квалитетнијег Приједлога
за установљавање ловишта, тако да је
Комисија била састављена од компетентних лица која познају ловство и локалне прилике.
Стручна комисија формирана
Рјешењем Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде број:04-26-856/09 од 17.03.2009.године, радила је у саставу:
1. Мехо Хубјер, дипл.инг шум.
- предсједник Комисије
2. Мухамед Палдум, дипл.инг.шум,
- члан Комисије
3. Есад Бардак, дипл.инг.шум,
- члан Комисије испред
ловачког друштва
4. Емир Ходовић , дипл.правник
- члан Комисије
5. Незим Рамић, дипл.инг.гео.
- члан Комисије
6. Осмо Адиловић , шум.тех.
- члан Комисије
7. Есад Алихоџић - члан Комисије
испред ловачког друштва
8. Сифет Жгаљ - члан Комисије
испред ловачког друштва
9. Недим Алагић - члан Комисије
испред ловачког друштва
10. Хамид Бахто - члан Комисије
испред ловачког друштва
11. Хајрудин Живојевић - члан Комисије испред ловачког друштва
12. Бахто Личина - члан Комисије
испред ловачког друштва
13. Елведина Муратспахић - технички
секретар
Приликом израде и давања приједлога за оснивање ловишта, поштовани су принципи станишних услова
за главне врсте дивљачи у простору,
њихове миграторне навике и потребе
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за склоништем, храном и водом, да
ловишта садрже природну просторну, ловно-привредну цјелину за одрживу заштиту, узгој и кориштење за
врсте дивљачи, претходна позитивна
искуства и резултате у организацији
и господарењу ловиштима, као и
интересе локалне заједнице.
Саставни дио овог акта су карте са уцртаним границама ловишта, унесене на топографским картама размјере 1:50.000.
УСТАНОВЉЕЊЕ ЛОВИШТА
И НАЗИВИ
Овим актом, као приједлог стручне комисије формиране Рјешењем Министартсва за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04–26–856/09 од 17.03.2009.године,
оснивају се сљедећа ловишта на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде и то према сљедећим називима:
ЛОВИШТЕ “БОРОВАЦ”
ЛОВИШТЕ “ПАЛЕ-ПРАЧА”
ЛОВИШТЕ “ВРАЖАЛИЦЕ”
ЛОВИШТЕ “ГРЕБАК”
Сви називи наведених ловишта одређени су према познатим локалним географским појмовима који одражавају познате називе или
симболичне називе који се користе
у овдашњим локалним приликама
и међу становништвом, а са циљем
да се на најбољи могући начин идентификује, односно одреди, географски појам према којем ловишта и имају симболичне називе.
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Л О В И Ш Т Е “БОРОВАЦ”
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Ово ловиште налази се на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде и простире се на територији
Општине Горажде.
Назив ловишта “Боровац” одређен је према природно географском
обиљежју коте зване Боровац, као познати локални географски појам, у циљу што боље идентификације и одређивања симболичког обиљежја ловишта. Ловиште се налази у шумско-привредном подручју званом “Босанскоподрињско” на којем је најзаступљенија шуме букве, храста и остали лишћари те младе културе четинара.
Подручје обилује са доста изворишта и ријека тако да се исто оцјењује као врло квалитетно у смислу хидрографских прилика, посебно погодних за срнећу дивљач.
Ловни терени ловишта “Боровац” су према географским приликама терени са планинским гребенима
испресјецани благим увалама и водотоцима од чега доминирају коте “Боровац” и “Клек”, а најнижа кота износи 309 м, а највиша 1749 м надморске
висине.
Према типу и карактеристикама ловишта узимајући у обзир географске прилике ловиште припада брдским ловиштима отвореног типа. Обзиром на заступљеност многобројних
различитих врста биља и друге вегетације ловиште омогућава веома повољне услове за исхрану дивљачи, гдје
највећи извор хране представљају пашњаци, приземна флора, дивљи плодови, а такође приступ теренима омогућава додатну прехрану путем хра-
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нилишта које служи за додатну прехрану у зимском периоду, када је
терен прекривен снијежним прекривачем.
Имајући у виду предње наведене карактеристике ловишта, ово
ловиште за своју намјену има тип привредно – спортског ловишта те се
као такво утврђује у овом акту.
ОПИС ГРАНИЦА ЛОВИШТА
Имајући у виду административне границе Општине Горажде на
чијој територији се ловиште простире, као и границе Босанско–подрињског кантона Горажде настале након
потписивања Дејтонског мировног
споразума, границе ловишта “Боровац” утврђују се и описују на начин
да се границе ловишта поклапају са
административним границама Општине Горажде и детаљно се описују
на слиједећи начин:
Граница са западне стране се
окреће до ушћа ријеке Осанице у
Дрину узводно до села Ћуровићи одакле скреће десно на коту 647 и иде
косом Капавца на коту 1002 звана
Циљ до коте 1091, брдо звано Шишин врх, одакле се даље наставља сјеверозападно испод Стоца до коте
1294 звана Дебело брдо и коте 1305
зване Бреза, до коте 1750 зване Боровац преко локалитета Шушњате главице иза Ораховица и прати административну границу општине Горажде И иде долином ријеке Чемернице према Доњим Барама одакле се
пење према Храњену регионалним
путем Р – 448 Хреновица – Горажде
и наставља источно осовином пута
до села Црвљивца затим у правцу ју-
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гоистока наставља пратити ентитетску
границу преко Десана спуштајући се
у насеље Ријека према ријеци Дрини,
и даље наставља на десној обали ријеке Дрине пратећи ентитетску границу
иза села Хубјери на коту 725 звана Шанац, те се протеже преко коте Цицељ
и иде према југу до гробља у селу Радијевићи одакле креће на југозапад поред школе у Подкозари преко Лађеника и Подхоморе на коту 798 звана Биљинска градина, те са ове коте иде у западном смјеру иза села Ухотића и коте 803 звана Ухотића Брдо, затим преко Доњег села и Брложина до села
Кртјеновићи до школе у Заводиштима
и наставља у правцу села Ходоровићи
до Церове равни, и прати административну границу општине Горажде те
се спушта до ријеке Дрине одакле наставља низводно ријеком Дрином до ушћа ријеке Осанице у ријеку Дрину.
Укупна површина ловишта у
административним границама Општине Горажде износи 25.600 ха.
Структуру површина по културама према катастру ловишта чини слиједеће:
-

ливаде – пашњаци................. 5.175 ха
пољопривредна подручја.... 3.720 ха
лишћарске шуме и шикаре 11.350 ха
четинарске шуме–високе шуме 3.955 ха

ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
Главне врсте дивљачи које насељавају ловиште “Боровац” су срнећа
(цапреолус цапреолус) и зечија (лепус
еуропеаус) дивљач од чега према бројном стању има:
- срнеће дивљачи.........223 примјерака
- зечија дивљач.............280 примјерака
- дивља свиња..............130 примјерака
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Остале врсте дивљачи које природно обитавају у ловишту, а које
су сталне, сезонске, повремене или
пролазне дивљачи, припадају длакавој и пернатој дивљачи у коју спадају
слиједеће врсте:
-

лисица (Вулпес вулпес)
дивља мачка (Фелис силвестрис)
јазавац (Мелес мелес)
твор (Путориус путориус)
видра (Лутра лутра)
ласица (Мустела ерминеа
или Мустела нивалис)
вјеверица (Сциурус вулгарис)
куна (Мартес мартес)
јаребица камењарка (Алецторис
граеца)
грлица (Стрептопелиа туртур)
голуб гривњаш (Цолумба
палумбус)
јастреб (Ацципитридае)
сова (Стригидае)
врана (Цорвидае)
креја (Гаррулус гландариус)
сврака (Пица пица)
гавран (Цорвс цораx)
вук ( Цанис лупус)
патка. (Анатидае)

Обзиром на ријетке и угрожене врсте дивљачи које су под посебном заштитом одређена Законом о
ловству, ловиште “Боровац” има слиједећу дивљач:
- срнећа дивљач (Цапреолус
цапреолус).
- зечија дивљач (Лепус еуропеаус)
- јаребица камењарка (Алецторис
граеца)
- јаребица пољска (Пердиx пердиx)
- вјеверица (Сциурус вулгарис)
- видра (Лутра лутра)
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- голуб гривњаш (Цолумба
палумбус)
- јастребови (Ацципитридае)
- сове (Стригидае)
- гаврани. (Цорвс цораx)
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА
Границе ловишта се обиљежавају паноима на улазима у ловиште са
натписом назива ловишта и то на начин да су панои од дрвета надкривени
и заштићени од атмосферских оборина, а натпис на табли паноа уписује се
дуборезом гдје је дубина слова 3–4 мм,
с тим да дно слова – дубореза треба да
буде премазано црном или другом бојом, а препоручује се да се на табли
паноа уради и силуета једне од главних врста дивљачи у ловишту.
Панои се постављају на стубове који се бетонирају у земљу и на исте се причвршћује табла са натписом.
Остали услови обиљежавања ловишта
одређени су подзаконским актима којима се утврђује начин обиљежавања
граница.
ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛОВИШТА
Имајући у виду тип и карактеристике ловишта, географске прилике, хидрогеографске прилике, климу,
покривеност земљишта, као и прехрамбене могућности за дивљач, ловиште “Боровац” се може окарактерисати
као ловиште које пружа квалитетне
могућности за дивљач посебно узимајући у обзир да су зиме благе са одређеним изузецима у мјесецу јануару или
фебруару када температуре доминирају и преко -10 Цº.
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ЛОВИШТЕ “ПАЛЕ-ПРАЧА”
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Ово ловиште налази се на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и простире се на територији Општине Пале-Прача.
Назив ловишта “Пале-Прача”
одређен је према природно-географском обиљежју, односно према називу Општине на чијој територији се
простире ловиште као познати локални географски појам, у циљу што
боље идентификације и одређивања
симболичког обиљежја ловишта. Ловиште се налази у шумско-привредном подручју званом “Босанско-подрињско” на којем је најзаступљенија
шума букве, храста и остали лишћари те младе културе четинара.
Подручје обилује са доста изворишта у чијој долини се налази ријека Прача тако да се исто оцјењује као
врло квалитетно у смислу хидрографских прилика.
Ловни терени ловишта “Пале
-Прача” су према географским приликама терени са планинским гребенима испресјецани благим увалама
и водотоцима од чега доминира кота Црни врх чија је надморска висина 1405 м.
Према типу и карактеристикама ловишта, узимајући у обзир географске прилике, ловиште припада
брдским ловиштима отвореног типа.
Обзиром на заступљеност многобројних различитих врста биља и друге
вегетације, ловиште омогућава веома
повољне услове за исхрану дивљачи,
гдје највећи извор хране представљају пашњаци, приземна флора, дивљи плодови, а такођер приступ те-
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ренима омогућава додатну прехрану
путем хранилишта које служи за додатну прехрану у зимском периоду, када је терен прекривен снијежним прекривачем.
Имајући у виду напријед наведене карактеристике ловишта, ово ловиште за своју намјену има тип привредно–спортског ловишта те се као такво утврђује у овом акту.
ОПИС ГРАНИЦА ЛОВИШТА
Имајући у виду административне границе Општине Пале - Прача на
чијој територији се ловиште простире,
као и границе Босанско–подрињског
кантона Горажде настале након потписивања Дејтонског мировног споразума, границе ловишта “Пале–Прача”
утврђују се и описују на начин да се
границе ловишта дијелом поклапају са
административним границама Општине Пале–Прача и детаљно се описују
на сљедећи начин:
Граница ловног подручја Пале
– Прача протеже се од обронака планине Јахорине и то од коте 1637 зване
Млијечник, преко насеља Каменица –
Средње, затим преко Вучије главице
и протеже се преко превоја Вихари поред Ханишта и иде у правцу Крижевца, затим Локве, па преко брда Прибета коте 928 према Храстовцу, затим
према Михаљском потоку и Главичици до кућа Тодоровића па преко Џафербегове стијене и Мачарских долова
се протеже у правцу Градине, кота
1013, гдје иде у правцу испод Доње
Винче преко Пријештовца, затим испод села Стране према мјесту Каљани
одакле прати границу корита ријеке
Праче до ушћа са ријеком Чемерниц-
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ом и наставља узводно долином ријеке Чемернице према Барама, затим
прати административну границу између општина Горажде и Пале–Прача, иде према Зеленој равни и иде на
коту 1297 звану “Шушњата главица”
а затим у правцу југозапада иде на
коту 1291 изнад Добре воде, затим
наставља у правцу југозапада преко
Хомара и долази на Клек, а затим
преко Бадања на коту 1750 звану Боровац, а затим преко коте 1559 зване
Хладно брдо и долази на коту 1674
звану Кацељ, гдје мијења смијер у
правцу сјеверозапада и долази на коту 1637 звану Млијечник гдје и почиње граница.
Укупна површина ловишта у
административним границама Општине Пале–Прача износи 8.460 ха.
Структуру површина по културама према катастру ловишта чини
сљедеће:
-

оранице и воћњаци..........1.130 ха
ливаде и пашњаци…........1.450 ха
шуме и шикаре..................4.730 ха
голет, крш и непродуктивно тло…..........................280,1 ха
ријеке, потоци и водена
површина …….........................9,9 ха

ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
Главне врсте дивљачи које насељавају ловиште “Пале-Прача” су
срнећа и зечија дивљач од чега према бројном стању има:
- срнеће дивљачи.....140 примјерака
- зечије дивљачи......390 примјерака
- медвједа...................... 4 примјерка
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Остале врсте дивљачи које природно обитавају у ловишту, а које су
сталне, сезонске, повремене или пролазне дивљачи, припадају длакавој и
пернатој дивљачи у коју спадају сљедеће врсте:
-

дивља свиња,
медвјед,
лисица,
дивља мачка,
јазавац,
твор,
видра,
ласица,
вјеверица,
куна,
јаребица камењарка,
грлица,
јастреб,
сова,
врана,
креја,
сврака,
гавран,
вук и
патка.

Обзиром на ријетке и угрожене врсте дивљачи које су под посебном заштитом, одређеном Законом о
ловству, ловиште “Пале - Прача” има
сљедећу дивљач:
-

медвјед,
срнећа дивљач,
зечија дивљач,
вјеверица,
видра,
јастребови,
сове,
гаврани и
јаребица.
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ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА
Границе ловишта се обиљежавају паноима на улазима у ловиште
са натписом назива ловишта и то на
начин да су панои од дрвета наткривени и заштићени од атмосферских оборина, а натпис на табли
па-ноа уписује се дуборезом гдје је
дубина слова 3 – 4мм, с тим да дно
слова – дубореза треба да буде премазано црном или другом бојом, а препоручује се да се на табли паноа
уради и силуета једне од главних врста дивљачи у ловишту.
Панои се постављају на стубове који се бетонирају у земљу и на
исте се причвршћује табла са натписом. Остали услови обиљежавања ловишта одређени су подзаконским актима којима се утврђује начин обиљежавања граница.
ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛОВИШТА
Имајући у виду тип и карактеристике ловишта, географске прилике, хидрогеографске прилике, климу, покривеност земљишта, као и
прехрамбене могућности за дивљач,
ловиште “Пале–Прача” се може окарактерисати као ловиште које пружа квалитетне могућности за дивљач,
посебно узимајући у обзир да су зиме
благе са одређеним изузецима у мјесецу јануару или фебруару, када доминирају температуре и испод-10ºЦ.
ЛОВИШТЕ “ВРАЖАЛИЦЕ”
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Ово ловиште налази се на подручју Босанско-подрињског канто
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на Горажде и простире се на територији Општине Пале - Прача.
Назив ловишта “Вражалице” одређен је према природно-географском
обиљежју, односно према називу локалитета “Вражалице” на чијој територији се простире ловиште, као познати
локални географски појам, у циљу
што боље идентификације и одређивања симболичког обиљежја ловишта.
Ловиште се налази у шумско-привредном подручју званом “Босанско-подрињско” на којем је најзаступљенија
врста дрвећа букве, храста и остали лишћари те младе културе четинара.
Подручје обилује са доста изворишта у чијој долини се налази ријека
Прача и ријека Чемерница тако да се
исто оцјењује као врло квалитетно у
смислу хидрографских прилика.
Ловни терени ловишта “Вражалице” су према географским приликама терени са планинским гребенима
испресјецани благим увалама и водотоцима од чега доминира кота Миш
чија је надморска висина 1270 м.
Према типу и карактеристикама ловишта, узимајући у обзир географске прилике, ловиште припада брдским ловиштима отвореног типа. Обзиром на заступљеност многобројних различитих врста биља и друге вегетације, ловиште омогућава веома повољне
услове за исхрану дивљачи, гдје највећи извор хране представљају пашњаци, приземна флора, дивљи плодови,
а такођер приступ теренима омогућава додатну прехрану путем хранилишта која служе за додатну прехрану у
зимском периоду, када је терен прекривен снијежним прекривачем.
Имајући у виду напријед наведене карактеристике ловишта, ово ловиште за своју намјену има тип прив-
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редно – спортског ловишта те се као
такво утврђује у овом акту.
ОПИС ГРАНИЦА ЛОВИШТА
Имајући у виду административне границе Општине Пале–Прача,
на чијој се територији ловиште простире, као и границе Босанско–подрињског кантона Горажде настале након потписивања Дејтонског мировног споразума, границе ловишта “Вражалице” утврђују се и описују на начин да се границе ловишта дијелом
поклапају са административним границама Општине Пале–Прача и детаљно се описују на сљедећи начин:
Граница ловишта “Вражалице” почиње од ушћа ријеке Чемернице у ријеку Прачу, гдје даље иде долином ријеке Праче пратећи административну границу Општине Пале-Прача, одакле скреће према Вражалицама обухватајући село Вражалице и иде у правцу коте Локва према обронцима Врановине и према
коти Миш, затим према Јабучком седлу и Великој стијени и наставља путем Горажде–Сарајево и иде према
Доњим Барама одакле наставља низводно долином ријеке Чемернице, те
поновно завршава на мјесту ушћа
ријеке Чемернице у ријеку Прачу.
Укупна површина ловишта у
административним границама Општине Пале–Прача износи 2.370 ха.
Структуру површина по културама према катастру ловишта чини сљедеће:
- оранице и воћњаци......... 200 ха
- ливаде и пашњаци…........614,5 ха

- шуме и шикаре…...............1500 ха
- голет, крш и непро
дуктивно тло................................5 ха
- ријеке, потоци и
водена површина ……...............0,5 ха
ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
Главне врсте дивљачи које насељавају ловиште “Вражалице” су срнећа и зечија дивљач, од чега према бројном стању има:
- срнеће дивљачи........500 примјерака
- зечије дивљачи..........350 примјерака
- медвједа............................3 примјерка
Остале врсте дивљачи које природно обитавају у ловишту, а које су
сталне, сезонске, повремене или пролазне дивљачи, припадају длакавој и пернатој дивљачи у коју спадају сљедеће
врсте:
-

дивља свиња,
медвјед,
лисица,
дивља мачка,
јазавац,
твор,
видра,
ласица,
вјеверица,
куна,
јаребица камењарка,
грлица,
јастреб,
сова,
врана,
креја ,
сврака,
гавран,
вук и
патка.
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Обзиром на ријетке и угрожене врсте дивљачи које су под посебном заштитом, одређеном Законом о
ловству, ловиште “Вражалице” има
сљедећу дивљач:
- медвјед,
- срнећа дивљач и
- зечија дивљач.
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА
Границе ловишта се обиљежавају паноима на улазима у ловиште
са натписом назива ловишта и то на
начин да су панои од дрвета наткривени и заштићени од атмосферских
оборина, а натпис на табли паноа
уписује се дуборезом гдје је дубина
слова 3–4 мм, с тим да дно слова – дубореза треба да буде премазано црном или другом бојом, а препоручује
се да се на табли паноа уради и силуета једне од главних врста дивљачи
у ловишту.
Панои се постављају на стубове који се бетонирају у земљу и на
исте се причвршћује табла са натписом. Остали услови обиљежавања ловишта одређени су подзаконским актима којима се утврђује начин обиљежавања граница.
ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛОВИШТА
Имајући у виду тип и карактеристике ловишта, географске прилике, хидрогеографске прилике, климу, покривеност земљишта, као и
прехрамбене могућности за дивљач,
ловиште “Вражалице” се може окарактерисати као ловиште које пружа
квалитетне могућности за дивљач,
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посебно узимајући у обзир да су зиме
благе са одређеним изузецима у мјесецу јануару или фебруару, када доминирају температуре и испод - 10ºЦ.
ЛОВИШТЕ “ГРЕБАК”
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Ово ловиште налази се на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде и простире се на територији
Општине Фоча-Устиколина.
Назив ловишта “Гребак” одређен је према природно-географском
обиљежју, односно према називу локалитета “Гребак” на чијој територији
се простире ловиште, као познати локални географски појам, у циљу што
боље идентификације и одређивања
симболичког обиљежја ловишта. Ловиште се налази у шумско-привредном
подручју званом “Босанско-подрињско” на којем је најзаступљенија шума
букве, храста и остали лишћари те младе културе четинара.
Подручје обилује са доста изворишта у чијој долини се налази ријека
Дрина и ријека Колина, тако да се исто оцјењује као врло квалитетно у смислу хидрографских прилика.
Ловни терени ловишта “Гребак” су према географским приликама
терени са планинским гребенима испресјецани благим увалама и водотоцима од чега доминирају коте Столац,
Боровац и Хажића брдо, тако да просјечна надморска висина ловишта износи око 900 м.
Према типу и карактеристикама ловишта, узимајући у обзир географске прилике, ловиште припада брдским ловиштима отвореног типа. Обзиром на заступљеност многобројних ра-
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зличитих врста биља и друге вегетације, ловиште омогућава веома повољне услове за исхрану дивљачи, гдје
највећи извор хране представљају пашњаци, приземна флора, дивљи плодови, а такођер приступ теренима
омогућава додатну прехрану путем
хранилишта која служе за додатну
прехрану у зимском периоду, када је
терен прекривен снијежним прекривачем.
Имајући у виду напријед наведене карактеристике ловишта, ово
ловиште за своју намјенуима тип привредно–спортског ловишта те се као
такво утврђује у овом акту.
ОПИС ГРАНИЦА ЛОВИШТА
Имајући у виду административне границе Општине Фоча–Устиколина, на чијој територији се ловиште простире, као и границе Босанско–подрињског кантона Горажде настале након потписивања Дејтонског мировног споразума, границе ловишта “Гребак” утврђују се и описују
на начин да се границе ловишта поклапају са административним границама Општине Фоча-Устиколина и
детаљно се описују на сљедећи начин:
Граница ловишта “Гребак” полази ентитетском границом и наставља даље према селу Фазловина, у
даљем продужетку преко обронака
Крчина брда, затим преко коте Коба
испод села Мијерковићи и иде преко
Габелићке косе до коте 682, те наставља преко Церове равни поред села
Зубовићи гдје се спушта на ријеку
Дрину испод села Трновице, одакле
иде низводно ријеком Дрином до
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Осаничког моста, затим се протеже
коритом ријеке Осанице до села Ћуровићи, у даљем продужетку излази на
коту 647 преко превоја Капавац и даље преко села Некопи па наставља источном страном брда Столац до Дебелог брда, у свом даљем продужетку
прелази преко кота 1486 и 1749 па преко кота Млијечник и Мачак иде према обронцима планине Јахорине испод коте 1693 зване Голица и даље се
наставља преко превоја Влачези у правцу превоја Гребак до Хаџића брда и
у правцу села Драгомилићи. У свом даљем продужетку граница наставља према коти Пијевац и Миљен преко коте
1525, Оштри рат, гдје у свом даљем
продужетку излази на Колунско брдо
и Туријак, одакле се спушта преко села Подбирановићи гдје прелази Колунску ријеку и излази на коту Хотка,
одакле се спушта према селу Присоје
и у даљем продужетку пролази кроз
село Цапе, Пилиповско поље и силази
на путну комуникацију магистралног
пута Фоча–Горажде, гдје се поново враћа према Фазловини и ту завршава
граница.
Укупна површина ловишта у
административним границама Општине Фоча-Устиколина износи 18.200 ха.
Структуру површина по културама према катастру ловишта чини
сљедеће:
-

оранице и вртови.................. 680
воћњаци..................................... 520
ливаде...................................... 3.100
пашњаци................................ 3.800
шуме и шикаре.................. 10.100

ха
ха
ха
ха
ха

ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
Главне врсте дивљачи које насе-
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љавају ловиште “Гребак” су срнећа
и зечија дивљач, од чега према бројном стању има:
- срнеће дивљачи 160 примјерака
- зечије дивљачи 200 примјерака
Остале врсте дивљачи које природно обитавају у ловишту, а које
су сталне, сезонске, повремене или
пролазне дивљачи, припадају длакавој и пернатој дивљачи у коју спадају сљедеће врсте:
-

дивља свиња,
медвјед,
лисица,
дивља мачка,
јазавац,
твор,
видра,
ласица,
вјеверица,
куна,
јаребица камењарка,
грлица,
јастреб,
сова,
врана,
креја,
сврака,
гавран,
вук и
патка.

Обзиром на ријетке и угрожене врсте дивљачи које су под посебном заштитом, одређеном Законом о
ловству, ловиште “Гребак” има сљедећу дивљач:
-

мрки медвјед,
срнећа дивљач,
зечија дивљач и
вјеверица.

24. јуни/липањ 2009

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА
Границе ловишта се обиљежавају паноима на улазима у ловиште са
натписом назива ловишта и то на начин да су панои од дрвета наткривени и заштићени од атмосферских оборина, а натпис на табли паноа уписује
се дуборезом, гдје је дубина слова 3–
4 мм, с тим да дно слова–дубореза треба да буде премазано црном или другом бојом, а препоручује се да се на табли паноа уради и силуета једне од
главних врста дивљачи у ловишту.
Панои се постављају на стубове
који се бетонирају у земљу и на исте се
причвршћује табла са натписом.Остали услови обиљежавања ловишта одређени су подзаконским актима којима
се утврђује начин обиљежавања граница.
ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛОВИШТА
Имајући у виду тип и карактеристике ловишта, географске прилике, хидрогеографске прилике, климу,
покривеност земљишта, као и прехрамбене могућности за дивљач, ловиште
“Гребак” се може окарактерисати као
ловиште које пружа квалитетне могућности за дивљач, посебно узимајући у
обзир да су зиме благе са одређеним
изузецима у мјесецу јануару или фебруару, када доминирају температуре
и испод -10ºЦ.
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
Имајући у виду садашње стање
ловишта, уважавајући међусобна мишљења чланова стручне комисије, комисија је једногласно утврдила да је
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потребно установити ловишта према
постојећим ентитетским, односно административним границама Босанско-подрињског кантона Горажде и
општина у његовом саставу, и то на
начин да се напријед описане границе општина и Кантона описују према што бољим природним границама, што је и логично, наравно придржавајући се административних граница, осим у дијелу граница за ловишта “Вражалице” и “Пале Прача”.
Комисија је у свом раду користила научне методе одређивања ловишта и имала је на располагању податке о ловиштима и ловачким друштвима која господаре ловиштима.
Као закључак стручне комисије након завршених активности,
предлаже се да се установе ловишта
према њиховим називима, површинама, типу и карактеристикама, границама и врсти диваљачи, на начин
како је напријед предложено.
Број:04-26-1617-4/09 М И Н И С Т А Р
12.маја 2009.год.
Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде

531
На основу поглавља IV одјељак А члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:8/98, 10/00 и 5/03),
члана 39. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/09)
и чланова 106. и 108. Пословника
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:10/08), Скупштина Босан-

ско-подрињског кантона Горажде, на
својој 24. редовној сједници, одржаној
дана 11. јуна 20009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм утрошка средстава
“Трансфер за развој туризма”
у 2009. години
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава “Трансфер за развој туризма” у
2009. години, утврђен од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде на приједлог Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-14-545/09
11.јуна 2009.год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.

Горажде
--------------
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531а)
ПРОГРАМ:»ТРАНСФЕР ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА» У 2009.ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

1. Програм:»Трансфер за развој туризма
у 2009.години, усвојен на 24-тој редовној сједници одржаној 11.јуна 2009.г.
2. Период реализаије Програма: 01.02.31.12.2009.године
3. Намјена Програма: Суфинансирање
пројекта изградње нових туристичкоугоститељских капацитета, изградња
основне туристичке инфраструктуре,
суфинансирање нових туристичких
производа, суфинансирање организовања и учествовања на манифестацијама и програмима од значаја за развој
и промоцију туризма и угоститељства
и суфинансирање едукације и полагања за туристичке водиче.
4. Корисници Програма: Правна и физичка лица у области туризма и угоститељства, општине у саставу Кантона и Туристичка заједница БПК Горажде.
5. Подручје реализације Програма:
Босанско-подрињски кантон Горажде
6. Област: Угоститељство и туризам, израда нових туристичких производа и
изградња инфраструктуре за туризам
и угоститељство.
7. Укупна вриједност Програма:
50.000,00 КМ.
8. Одговорно лице: Мустафа Куртовић
проф.министар

ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Маршала Тита бр. 13
Гораћде
038/227-857
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА: Утрошак средстава “Трансфер за развој туризма” утврђених Буџетом Босанско
-подрињског кантона Горажде за
2009. годину.на економском коду
614100 Буџета Министарства за привреду
2. ОПИС ПРОГРАМА (ОПШТИ
И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ)
Општи циљеви програма су
подизање квалитета туристичке понуде Босанско-подрињског кантона Горажде на већи ниво и представљање
туристичких ресурса у циљу привлачења инвеститора за нове туристичке производе.
Посебни циљеви програма су:
а) потицај изградњи нових смјештајних и угоститељских капацитета,
б) повећање квалитета туристичке понуде, туристичких садржаја и запослености,
ц) повећање квалитета живота у руралним подручјима,
д) развој сеоског туризма као новог
туристичког производа и профилирање Босанско-подрињског кантона Горажде као одредишта руралног туризма,
е) подизање квалитета основне туристичке инфраструцтуре као претпоставке за бржи развој туризма,
ф) подизање укупног нивоа туристичке понуде дестинација,
г) суфинансирање нових туристичких производа и израде туристичке
сигнализације (панои, путокази, поучне стазе, шеталишта, путна одморишта, видиковци, бициклистичке стазе и сл.),
х) суфинансирање организовања
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манифестација и програма од значаја за развој и промоцију туризма
и угоститељства (сајмови, фестивали, стручне радионице, манифестације, образовни програми, изложбе
и сл.) и
и) организовање едукације и полагања
за туристичке водиче.
3. СВРХА ПРОГРАМА
Програм је рађен са циљем подршке и суфинансирања пројеката:
а) правних и физичких лица регистрованих за обављање туризма и угоститељства,
б) туристичке заједнице Босанско-подрињског кантона Горажде и
ц) општина у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Подржавани пројекти морају бити усклађени са општим и посебним
циљевима наведеним у поглављу 2
(два) овог Програма.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Средства потребна за провођење овог програма износе 50.000,00 КМ
и планирана су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009. годину на економском коду 614100 Буџета Министарства за привреду.
Трајање програма је 12 мјесеци и то од 01.01.2009.године до 31.12.
2009. године.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Овим Програмом утврђени су
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општи и посебни критерији за расподјелу средстава “Трансфер за развој туризма” из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код
614100 – Трансфер за развој туризма,
као и начин подношења захтјева.
Да би се добила средства са
овог економског кода, потребно је да
буду испуњени општи и посебни
критерији.

-

-

а) Општи критерији
Општи критерији које морају
испунити подносиоци захтјева су:
- да се пројектима (програмима) подиже квалитет туристичке понуде
Босанско-подрињског кантона Горажде на виши ниво,
- да се пројектима (програмима) презентирају туристички ресурси у
циљу привлачена инвеститора за
нове туристичке производе
- да се пројекти (програми) реализују на простору Босанско-подрињског кантона Горажде и
- да је обезбијеђено самофинансирање или други извори средстава
за провођење програма.
б) Посебни критерији
Посебни критерији које морају испунити апликанти да би добили
средства су:
- да се ради о пројектима који потичу изградњу нових смјештајних
и угоститељских капацитета, повећање квалитета туристичке понуде, туристичких садржаја и запослености као и повећање квалитета живота у руралним подручјима са циљем развоја сеоског тури-

-

-

зма, као новог туристичког производа,
да се ради о пројектима за подизање квалитета основне туристичке инфраструктуре као претпоставке за
даљи развој туризма и подизање укупног нивоа туристичке понуде дестинације,
да се ради о пројектима којима се
промовишу нови туристички производи и израда туристичке сигнализације (панои, путокази, поучне
стазе, шеталишта, путна одморишта, видиковци, бициклистичке стазе
и сл.),
да се ради о пројектима (програмима) организовања манифестација и
програма од значаја за развој и промоцију туризма и угоститељства
(сајмови, фестивали, стручне радионице, манифестације образовни
програми, изложбе и сл.) и
да се ради о програмима (пројектима) којима се омогућава едукација и
полагање за туристичке водиче на
простору Босанско-подрињског кантона Горажде.

Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2009.годину у раздјелу 17 на позицији 614100 -Трансфер
за развој туризма, утврђена су средства
у укупном износу од 50.000,00 КМ.
Средства ће се распоређивати
по сљедећим програмима:
1. Суфинансирање пројеката изградње нових туристичко-угоститељских капацитета, изградње основне туристичке инфраструктуре, суфинансирање нових туристичких производа, суфинансирање израде туристичке сигнализације и инфраструктуре (панои, путокази, поучне ста-
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зе, шеталишта, путна одморишта,
видиковци, бициклистичке стазе
и сл.) у укупном износу од
30.000,00 КМ.
Право учешћа по јавном огласу остварују: заинтересована правна и физичка лица регистрована за
обављање дјелатности из области туризма и угоститељства, општине у
саставу Босанско-подрињског кантона Горажде и Туристичка заједница
Босанско-подрињског кантона Горажде са разрађеним пројектима и обезбјеђеним другим изворима финансирања потребним за реализацију
пројекта (сопствена средства или други извори средстава).
Циљеви програма су: потицај
изградњи нових смјештајних и угоститељских капацитета, допринос повећању квалитета туристичке понуде, туристичких садржаја и запослености, потицај изградњи основне туристичке инфраструктуре, потицај
новим туристичким производима,
потицај изради туристичке сигнализације и подизању општег дојма о
Босанско-подрињском кантону Горажде као препознатљивој туристичкој дестинацији.
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учествовања на манифестацијама и
програмима од значаја за развој и
промоцију туризма и угоститељства
(сајмови, фестивали, конгреси, манифестације, изложбе, образовни програми и сл.) којима се унапређује
тржишна и друга конкурентност
туризма и угоститељства Босанскоподрињског кантона Горажде у укупном износу од 16.500,00 КМ.
Право учешћа по јавном огласу остварују: правна и физичка лица
регистрована за обављање дјелатности
из области туризма и угоститељства,
општине у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде и Туристичка заједница Босанско-подрињског кантона
Горажде са пројектима усмјереним на
реализацију циљева овог Програма.
Циљеви програма су: помоћ јачању туристичке дјелатности, промоција туристичке дестинације и угоститељске дјелатности, организовање манифестација од стране јединица локалне самоуправе и Туристичке заједнице Босанско-подрињског кантона Горажде са циљем промоције туризма и
угоститељства, реклама домаћих производа и сл.

Критерији за избор програма су: квалитет и комплетност програма, јасно дефинисан садржај програма који је у складу са циљем повећања квалитета укупне туристичке
понуде дестинације, финансијски план, степен самофинансирања, повећање запослености, оригиналност
пројекта у смислу проширења туристичке понуде и очекивани учинак.

Критерији за избор програма
су: квалитет и комплетност програма,
план и програм, финансијски план,
традиција у организовању манифестација и догађаја, број учесника (претходни и очекивани), категорије манифестације и догађаја (локална, федерална,
државна, међународна) очекивани ефекти, степен самофинансирања или
финансирања из других извора и медијска покривеност.

2. Суфинансирање организовања и

3. Суфинансирање едукације и пол-
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агања за туристичке водиче Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од 3.500,00 КМ.
Право учешћа по јавном огласу остварује: Тутристичка заједница Босанско-подрињског кантона Горажде која је у складу са чланом 13.
Правилника о стручном испиту за
туристичке водиче (“Службене новине Федерације БиХ” број:88/08) обавезна израдити приручник за едукацију и полагање испита за туристичке водиче из посебног дијела за
подручје Кантона.
Циљеви програма су: едукација и полагање свих заинтересованих за добијање лиценце за туристичког водича за Босанско-подрињски
кантон Горажде, израда приручника
за полагање за туристичког водича
на простору Босанско-подрињског кантона Горажде и подизање општег
дојма о Босанско-подрињском кантону Горажде на већи ниво.
Критерији за избор програма су: квалитет и комплетност програма, план и програм едукације и
полагање за туристичке водиче, финансијски план и број учесника у
реализацији програма.
Средства која су планирана за
ове намјене додјељиваће се на сљедећи начин:
a) 80% средстава додјељиваће се
путем јавног оглашавања у висини од 40.000,00КМ,
б) 20% средстава директним подношењем захтјева заједно са пројектом (програмом) Министарству за приовреду Босанско-по-
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дрињског кантона Горажде, у висини од 10.000,00 КМ.
a) Средства путем јавног оглашавања додјељују се на сљедећи начин:
- оглас за додјелу средстава објављује се на огласној плочи Кантона, на званичној веб страници
Кантона и РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде;
- апликанти морају поднијети писани захтјев који у себи треба да
сад-ржи назив пројекта (програма), опис пројекта (програма), потребна средства за провођење пројекта (програма), као и доказе о
испуњавању општих и посебних
услова из овог програма;
- Министар за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде ће
формирати комисију која ће извршити оцјену приспјелих апликација. Комисија ће предложити
листу апликаната који испуњавају опште и посебне услове као и
висину средстава која се одобравају;
- коначну одлуку доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
б) Средства по овом програму се одобравају и на начин директног подношења захтјева заједно са пројектом
(програмом) Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Захтјев заједно са пројектом (програмом) се подноси Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и мора испуњавати
опште и посебне критерије из овог
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програма. Сагласност о одобравању средстава даје Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
6. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Корисницуи средстава биће одабрани јавним оглашавањем (80% 40.000,00 КМ) и директним подношењем захтјева заједно са пројектом
(20% - 10.000,00 КМ). За добијање средстава потребно је испунити опште
и посебне критерије из овог Програма.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Упосленици Министарства за
привреду ће бити ангажовани на провођењу и реализацији Програма
(три извршиоца).
Надзор над провођењем овог
Програма врше Министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде, Министарство за финансије и Уред за ревизију, свако у оквиру своје надлежности.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом програма доћи
ће до повећања квалитета туристичке понуде Босанско-подрињског кантона Горажде, представљања туристичких ресурса и могућности инвестирања у нове туристичке производе.
Реализацијом општих и посебних циљева Програма створиће се
претпоставке за бржи развој туризма
као и повећање укупног нивоа туристичке понуде Босанско-подрињског
кантона Горажде.
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9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Правилним провођењем програма, контролом утрошка додијељених
средстава и правовременим извјештавањем, непредвиђених расхода и ризика неће бити.
Број:04-14-1520/09
12.маја 2009.год.
Горажде

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.
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На основу члана 109. став 2. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде» број:10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 24. редовној сједници, одржаној 11.06.2009.године, доноси сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде прихвата Информацију Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о активностима које
се воде на нивоу Федерације БиХ, а
у вези са потписивањем 'стенд бај'
аранжмана са Међународним монетарним фондом, те заузима сљедеће ставове:
1.1. Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде подржава
напоре Владе Федерације БиХ
на обезбјеђењу услова за потписивање стенд бај аранжмана са
Међународним монетарним фондом у циљу стабилизације и финансијске консолидације Буџета
Федерације БиХ и Буџета канто-
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на Федерације БиХ и са своје
стране учиниће додатне напоре да се испоштују рокови одређени за доношење ребаланса
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
1.2. Обзиром да је пројекцијама Федералног министарства за финансије одређено да висина
ребалансираног Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде може износити 35.600.000
КМ, те да је анализом досадашњег пуњења Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, а узимајући у обзир и планирани грант од 6.000.000 КМ,
утврђено да Босанско-подрињски кантон Горажде неће моћи остварити овај Буџет, Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде сматра да би
потпора из Буџета Федерације БиХ требала да износи
9.600.000 КМ, те да иста буде
јасно назначена у ребалансу
Буџета Федерације БиХ.
1.3. Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде подржава став Владе Босанско-подрињског кантона Горажде који се односи на нацрт Интервентног закона о платама, накнадама које немају карактер
плата запослених у институцијама Федерације БиХ, кантона, општина, ванбуџетских
фондова и дирекција за цесте
и текућим грантовима, те сматра да, уколико се не прихвате приједлози Владе Босанскоподрињског кантона Горажде

на поменути закон, а које се
односе на:
- умањење плате од 10% од износа плате исплаћене у децембру 2008. године (члан 2. став 1.
закона),
- начин исплата по Уредби о
накнадама и другим материјалним правима који немају карактер плате (члан 2. став 4.) и
- умањење средстава за грантове нижим нивоима власти (општинама) (члан 8. Закона),
исти ће бити непроводив и неприхватљив за Босанско-подрињски кантон Горажде.
1.4. Уколико Влада Федерације БиХ
усвоји нацрт Интервентног закона не уважавајући притом примједбе Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде се задужује да припреми
Амандмане на поменути закон
које ће уложити посланици Босанско-подрињског кантона Горажде у Федералном парламенту.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће се доставити свим релевантним инситуцијама у Федерацији БиХ.
Број:01-14-542/09
11.јуни 2009.год.
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:

24. јуни/липањ 2009

Број 7 – страна 729

5/03) и члана 23. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Хе-

подрињског кантона Горажде», број:
5/09).

рцеговине», број:19/06), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.2009.год., д о н о с и:

Члан 3.

ОДЛУКУ
о покретању поступка за доношење
измјена и допуна Буџета
Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак за доношење измјена и допуна Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину (ребаланс Буџета), јер провођењем Одлуке о обустављању извршавања појединих расхода и издатака у Буџету Босанско–под-рињског кантона Горажде за 2009.годину није дошло до уравнотежења Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
У складу са чланом 23. став 4.
За-кона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине»,
број:19/06) у току поступка измјена и
допуна Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, привремено се
продужава важење Одлуке о обустављању извршавања појединих расхода и издатака у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину, број:03-14-647/09 од 17.04.2009.
године («Службене новине Босанско-

За вријеме трајања Одлуке о обустављању извршавања појединих расхода и издатака у Буџету Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.
годину, Буџет Босанско–подрињског
кантона Горажде извршаваће се по приоритетима утврђеним у члану 20. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињск-ог кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09).
Члан 4.
За провођење ове Одлуке задужују се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде и
сви буџетски корисници у оквиру својих надлежности.
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: 03–14-954/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној
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сједници, одржаној дана 21.05.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању привремене сагласности
за господарење ловиштима
Члан 1.

ине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
25. редовној сједници, одржаној дана
25.05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству
за привреду Босанско–подрињског
кантона Горажде

Овом Одлуком даје се привремена сагласност за господарење ловиштима корисницима ловишта са
којима су и закључени Уговори за
обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско-рекреативног лова на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, односно до коначног доношења Одлуке о оснивању ловишта на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 2.

Члан 2.

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

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: 03–26-918/09
21.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 52. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број: 35/05) и члана 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене нов-

Члан 1.

Број:03–34-953/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

536
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 25. редовној
сједници, одржаној дана 25.05.2009.године, д о н о с и:

24. јуни/липањ 2009

РЈЕШЕЊЕ
о формирању стручног тима
Члан 1.
Овим Рјешењем формира се
Стручни тим за утврђивање и идентификацију објеката и земљишта преузетог из поступка приватизације бившег система ХИ «Азот» д.ј.л. Витковићи у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АХМЕД ШУЊА,предсједник,
ЏЕВАД РАТКОВИЋ,члан,
ИСМЕТ ОМЕРАГИЋ,члан,
МЕРКО КАРАХМЕТОВИЋ,члан,
МУРИС АЈАНОВИЋ,члан,
МИРСАДА СВРАКА,члан,
РЕФИЈА ТАТАРИН, техн.секретар

Члан 2.
Задатак Стручног тима из члана 1. овог Рјешења је да на лицу мјеста утврди и идентификује објекте
према стварним димензијама и земљиште према површинама који ће
бити предмет продаје, а у власништву су Босанско–подрњског кантона
Горажде, утврди неопходну документацију потребну за израду кориговане Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде, направи Записник о наведеним актима,
предложи начин корекције Одлуке
Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде и исти достави Влади
Босан-скоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Рок за извршење задатка је 10
(десет) дана од дана доношења Рјешења.
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Члан 4.
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:03–05-951/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

537
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 25. редовној
сједници, одржаној дана 25.05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 10/09 «Гораждепутеви»
д.д. Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
10/09 од 26.03.2009.године на износ од
5.571,25 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва «Гораждепутеви»
д.д. Горажде по Уговору број:04-14-51
81/08 од 01.12.2008.године, а односи се
на зимско одржавање уговорених путних праваца у периоду од 01.03. до
15.03.2009.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке за-

24. јуни/липањ 2009
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дужује 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.

стране привредног друштва «Каја-компани» д.о.о. Горажде по Уговору број:04-14-5182/08 од 01.12.2008.године, а
односи се на зимско одржавање уговорених путних праваца у периоду од
01.03. до 15.03.2009.године.

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде-Дирекција
за цесте, економски код 613700 – Издаци за те-куће одржавање.

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:03–14-952/09
25.05.2009.године
Горажде

Члан 2.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

538
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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 063-4/09 «Кајакомпани» д.о.о. Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:063-4/09 од 31.03.2009.године, на износ од 4.625,00 КМ, испостављеног од

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-956/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

539
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 25. редовној
сједници, одржаној дана 25.05.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 61/09
ЈКП «Прача» д.о.о. Прача

Број 7 – страна 733

24. јуни/липањ 2009

Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:61/09 од 23.03.2009.године, на износ од 5.606,25 КМ, испостављеног од
стране привредног друштва ЈКП «Прача» д.о.о. Прача, по Уговору број:
04-14-5183/08 од 01.12.2008.године, а
односи се на зимско одржавање уговорених путних праваца у периоду од
01.03. до 15.03.2009.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона ГораждеДирекција за цесте, економски код
613700 – Издаци за текуће одржавање.

број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 25.редовној сједници, одржаној дана 25.05.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 117/09
ЈКП «Прача» д.о.о. Прача
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду–Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде,
да изврши плаћање рачуна број:117/09
од 15.05.2009.год. на износ од 1.706,25
КМ, испостављеног од стране привредног друштва ЈКП «Прача» д.о.о. Прача по Уговору број: 04-14-5183/09 од
01.12.2008.године, а односи се на додатно ангажовање на зимском одржавању путног правца Прача-Датељи-Ораховице-Брзача након истека уговореног рока, у дане 18, 19, 20, 21. и 25.03.
2009. године.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-957/09
25.05.2009.године
Горажде

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

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде - Дирекција
за цесте, економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босан-

Број 7 – страна 734

24. јуни/липањ 2009

ско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-958/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

541
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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2009.године, д о н о с и:

нско–подрињског кантона Горажде Дирекција за цесте, економски код 613
700 – Издаци за текуће одржавање.
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:03–14-959/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

542
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 034/09 «Окац» д.о.о.
Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:034/09 од 17.03.2009.године на износ од 15.618,75 КМ, испостављен од
стране привредног друштва «Окац»
д.о.о. Горажде по Уговору број: 03-142801/08 од 04.12.2008.године, а односи се на зимско одржавање уговорених путних праваца у периоду од
01.03. до 15.03.2009.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за привреду Боса-

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 25. редовној
сједници, одржаној дана 25.05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 054/09 «Окац» д.о.о.
Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
054/09 од 15.05.2009.године, на износ
од 3.825,00 КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Окац» д.о.о.
Горажде по Уговору број:03-14-2801/08
од 04.12.2008.године, а односи се на додатно ангажовање на зимском одржа-
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вању регионалног путног правца Р
448 Горажде-Хреновица у дане 18,19,
20, 21. и 25. 03. 2009. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона ГораждеДирекција за цесте, економски код
613700–Издаци за текуће одржавање.
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:03–14-960/09
25.05.2009.године
Горажде

те Босанско–подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
03/09 од 04.05.2009.године у износу од
2.282,50 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 зимско одржавање уговорених путних праваца у периоду од 01.03. до 15.03.2009.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде-Дирекција
за цесте, економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

543
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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 03/09 «Гребак» д.о.о.
Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цес-

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:03–14-961/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

544
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) –
Остали грантови појединцима, број:
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08-14-1092-4/09 од 21.04.2009. године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.2009. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи

КМ) на име једнократне новчане по-

моћи за здравствено збрињавање.
Одобрена средства исплатити
на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 (ЈАМ 003) – Остали
грантови појединцима.
Члан 2.

Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава у укупном износу 3.600,00
КМ (словима:трихиљадешестстотина
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
КОРИСНИКА
РАДОВОВИЋ АВДО
СОФОВИЋ МУХАМЕД (Алмир)
ПЕЈОВИЋ ШЕФЋЕТ
ПЕШТЕК ШЕВКЕТ
БРЕЗАЦ ФАТИМА
ШУШКО СЕНАДА
БОРОВАЦ СЕАД
КАСТРАТИ ФИКРЕТА
СРКАЛОВИЋ АБДУРЕЗАК
ДУРОВИЋ МИНА
ЕРЛАГИЋ РАСЕМА
ЋАТОВИЋ АЛМА
ДЕЛИЋ САБАХУДИН (Мелиса)
У К У П Н О:

ИЗНОС
(КМ)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
400,00
200,00
200,00
200,00
1.000,00
3.600,00

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 да-

Средства из члана 1. Одлуке
уплатити корисницима, како слиједи:

НАЗИВ БАНКЕ
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
НЛБ Тузланска банка
Раифаизен БАНК
Раифаизен БАНК

БРОЈ ПАРТИЈЕ
РАЧУНА

132-500-20029935-48

132-500-20019862-03

09-30-03973-0
09-30-03988-8

ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-969/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

545
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03), те на основу члана 11. Одлуке о оснивању ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:14/99) и члана 13. Статута ЈУ Завод
за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде број:01-043/00
од 01.12.2000.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној
дана 25.05.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора ЈУ Завод за јавно
здравство БПК Горажде
о именовању директора Завода
за јавно здравство БПК Горажде

546
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима,
број:08-14-1092-4/09 од 21.04.2009.годи
не, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Госто Сабахети, за
здравствено збрињавање

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде број:01134/09 од 28.04.2009.године о именовању прим.др. Ибрахима Јахића за
директора ЈУ Завода за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.

Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи Госто Сабахети из Горажда, за здравствено збрињавање.

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:03–05-970/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 2.
Средства у износу 200,00 КМ исплатити на рачун Раифаизен банке
филијала Горажде, број:16103000000000
93 09-30-03520-9, на терет средстава Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614200(ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима.
Члан 3.
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.

лиспахић Ибрахиму из Хреновице Прача, за здравствено збрињавање сина Салиспахић Нусрета (рођ. 1986.године).

Члан 4.

Члан 2.

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

Средства у износу 200,00 КМ исплатити на рачун Раифаизен банке број:1610300000000093 09-30-02409-6, на терет средстава Буџета Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код
614200 (ЈАМ 003)– Остали грантови
појединцима.

Број:03–14-971/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 3.

547
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице, са економског кода 614
200(ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број: 08-14-1092-4/09 од 21.
04.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
25. редовној сједници, одржаној дана
25.05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Салиспахић Ибрахиму,
за здравствено збрињавање
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава у износу 200,00 КМ на
име једнократне новчане помоћи Са-

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:03–14-972/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

548
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са чланом 16. Закона
о извршењу Буџета Босанско–подрињ-

Број 7 – страна 739

24. јуни/липањ 2009

ског кантона Горажде за 2009. годину
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 4/09),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.2009.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде
за плаћање коначне ситуације
извођења радова на
реконструкцији ЈУ ССШ «Џемал
Биједић Горажде» по рачуну
број 070-5/09 и рачуну број 095-5/09
фирми КАЈА - КОМПАНИ д.о.о.
Горажде
I
Одобравају се новчана средства ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде за плаћање коначне ситуације извођења радова на реконструкцији ЈУ
ССШ «Џемал Биједић» Горажде фирми КАЈА-КОМПАНИ д.о.о. Горажде у износу од 104.818,18 КМ, увећан
за износ од 1.549,87 КМ на име извршених додатних радова, што укупно
износи 106.368,04 КМ, те умањене за
сљедеће износе:
- износ од 31.445,45 на име уплате
аванса по рачуну бр. 407-АР/08 од
27.11.2008.године,
- износ од 49.940,06 по рачуну бр.
046-5-09 од 23.03.2009.год. на име
уплате прве привремене ситуације.
За плаћање остаје износ од
14.345,74 КМ по рачуну број: 070-5/09
од 14.04.2009. године, те износ од
10.636,80 КМ по рачуну број: 095-5/09
од 05.05.2009.године, а који се односи

на замјену износа задржаног новца од
10% са гаранцијом за добро извршење
посла број:1651 од 04.05.2009.године, све
у складу са Уговором о извођењу радова на реализацији пројекта реконструкције зграде ЈУ ССШ „Џемал Биједић“
Горажде која се налази у ул. «Заима
Имамовића» 60, број: 03-14-2710/08 од
24.11.2008.године, закљученим између
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде и фирме КАЈА - КОМПАНИ
д.о.о. Горажде.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ
ССШ «Џемал Биједић» Горажде, економски код 821 600 – Реконструкција и
инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жирорачун фирме КАЈА - КОМПАНИ
д.о.о. Горажде број: 1011400000347325
отворен код ПБС банке филијала Горажде, ИД 4245000550008.
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:03–14-975/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

549
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 утрошка финансијских 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 утрошка финансијских 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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05 2009.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Творници алата Горажде д.д. Горажде
на име плаћања рачуна број: 00387 од
21.08.2008 године

I
Одобравају се новчана средства Творници алата Горажде д.д. Горажде у износу од 6.215,04 КМ, на име
плаћања рачуна број:00387 од 21.08.
2008.године, а који се односи на плаћање закупнине објекта 102 у којем је
била смјештена опрема Центра за стручну обуку Горажде.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског
кода 614 100–Остали трансфери (Информисање, Центар за стручну обуку).

24. јуни/липањ 2009
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Творнице алата Горажде
д.д. Горажде број:10200700000007925 отворен код УНИОН банке Сарајево, ИД:
4245001520005.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава извјести и документује наведени износ.
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:03–14-976/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

550
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 – БОР-005» и Закона о
извршењу Буџета («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 25.
редовној сједници, одржаној дана 25.
05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање рачуна
број: 848/09 РРЦ «Фојница» Фојница

24. јуни/липањ 2009
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Члан 1.
Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:848/09 од 07.05.2009.године у износу од 4.263,00 КМ испостављеног од стране РРЦ «Фојница» Фојница.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета Министарства за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима – БОР- 005.
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:03–14-980/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

551
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
-

Живи добитници ратног признања
«Златни љиљан»
Живи добитници ратног признања
«Златна полицијска значка»
Живи добитници «Медаље за храброст»
Живи добитници
«Сребрне полицијске значке»
Правни насљедници постхумних
добитника «Златни љиљани»
Правни насљедници постхумних
добитника «Златне полицијске значке»

Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма утрошка средстава
614200 - Грантови појединцима – БОР
005 и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:04/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05. 2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне помоћи
(хедије) добитницима највиших
ратних признања БПК Горажде
за 2009. годину
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 13.400,00 КМ на име једнократне помоћи добитницима највиших ратних признања за исплату
хедија живим и члановима породица
постхумних добитника највиших ратних признања.
Члан 2.
Средства из члана 1. Ове Одлуке распоређују се на:

(број корисника 18х200)

3.600,00 КМ

(број корисника 4х200)
(број корисника 2х200)

800,00 КМ
400,00 КМ

(број корисника 1х200)

200,00 КМ

(број корисника 34х200)

6.800,00 КМ

(број корисника 8х200)

1.600,00 КМ
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Члан 3.
Одобрена средства осигурати
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима – БОР 005.

аној дана 25.05.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име суфинансирања
обиљежавања «25. маја, Дана битке
на Зебиној шуми 1992. године»

Члан 4.
Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Савезу
добитника највиших ратних признања «Златни љиљан» Горажде на жиро-рачун број:1990540005884792 отворен код АБС банке Горажде.

Овом Одлуком одобравају се новчана средства Удружењу демобилисаних бораца Армије БиХ – општина
Фоча-Устиколина у износу од 1.000 КМ
(хиљаду КМ), на име суфинансирања
обиљежавања «25.маја, Дана битке на
Зебиној шуми 1992. године»

Члан 5.

Члан 2.

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

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Удружења демобилисаних бораца Армије БиХ Општине Фоча- Устиколина
број:1325002000634411 који се води код
НЛБ Тузланске банке, филијала Горажде, а иста осигурати из Буџета Министарства за борачка питања, економски
код 614300 - Грантови непрофитним
организацијама.

Број:03–14-955/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

552
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 614300 - Грантови непрофитним организацијама
за 2009.годину и Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:4/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 25. редовној сједници, одрж-

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:03–14-982/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 4.

553
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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2009.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:03–23-983/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

554
ОДЛУКУ
о уступању просторија
УГ «Шаховски клуб Витковићи»
Витковићи
Члан 1.
Овом Одлуком уступају се на
кориштење пословне просторије означене као к.ч. 393/03 КО Горажде I,
које се налазе у ул. Месуда Бајића Баје број 1 у Витковићима и то:
1. канцеларија површине 22, 5 м² и
2. мокри чвор површине
7,5 м².
Члан 2.
Просторије из члана 1. ове Одлуке уступају се на период од 5 година са могућношћу продужења тог рока, што ће се регулисати посебном одлуком.
Члан 3.
Опремање и довођење у функцију просторија из члана 1. ове Одлуке извршиће УГ «Шаховски клуб
Витковићи» Витковићи властитим средствима, а приликом враћања просторија власнику, корисник просторија нема право на поврат уложених
средстава.

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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.2009. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за овјеру
пројектне документације
и покретање поступка одабира
најповољнијег понуђача за овјеру
Пројектне документације
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде
за овјеру пројектне документације за
79 дограђених стамбених јединица у
улицама Јусуфа Духовића, Меха Дрљевића и Маршала Тита у Горажду, те
сагласност за покретање поступка избора најповољнијег понуђача који ће
извршити ову овјеру.
Члан 2.
У оквиру ове понуде, изврши-
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ће се одабир најповољнијег понуђача за:
1. ревизију пројектне документације
за 79 дограђених станова у Горажду (42 књиге),
2. овјеру и издавање потврде о примијењености мјера заштите на раду и заштите од пожара кроз пројектну документацију и
3. овјеру сагласности етажних власника станова зграда на којима је
извршена доградња 79 поткровних станова о праву првенства грађења.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде.

де за 2009. годину («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 25.
редовној сједници, одржаној дана 25.
05.2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 2682/250 предузећу
СВЈЕТЛОСТ КОМЕРЦ д.д.
Члан 1.
Овм Одлуком даје се сагласност
министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:2682/250 од 20.05.2009. године
у износу од 7.979,40 КМ предузећу Свјетлост комерц д.д. књижара бр. 26 Горажде, на име набавке прекршајних налога са уплатницама.

Члан 4.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–23-984/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

555
На основу члана 24 Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број: 5/03), а у складу са чланом 16.
став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Гораж-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности. Средства осигурати из Буџета Министарства
за унутрашње послове за 2009. годину,
економски код 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа Свјетлост комерц д.д. књижара бр. 26 Горажде, број:
1540012000158885, отворен код УПИ
банке.
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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:03–14-986/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

556
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 25. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство, Подгорица
- Црна Гора
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се службено путовање Премијеру Босанско–подрињског кантона Горажд, Назифу Уручију, у иностранство – Подгорица, Црна Гора, ради потписивања уговора о изради прве фазе пројекта «Интензивирање привредне
сарадње кроз успостављање заједничке институционалне и просторне
инфраструктуре» као дијела пројекта прекограничне сарадње Босна и
Херцеговина-Црна Гора у оквиру ИПА
програма Европске комисије.

Службено путовање обавиће се
дана 27.05.2009.године службеним возилом Босанско–подрињског кантона
Горажде VW pasat, регистарских ознака 003-М-401, којим ће управљати возач Амер Сијерчић.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђења су у Буџету Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613100 – Путни трошкови.
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:03–49-945/09
25.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

557
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
плаће 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:1/07), Вл-
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ада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 26. редовној сједници, одржаној дана 28.05.2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању основице
за плату и накнаде за топли оброк
за мјесец МАЈ 2009. 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 МАЈ 2009.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 МАЈ 2009. године, у износу
од 8,00 КМ по једном радном дану.
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:03–14-996/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

558
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског канто-

на Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), те на основу Програма о утошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 – Остали трансфери (Информисање, Центар за стручну обуку), Влада Босанско–подрињског катона Горажде, на својој 26.редовној сједници, одржаној дана 28.05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец АПРИЛ 2009. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 24.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде на име редовне транше за
мјесец април 2009. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 – Остали трансфери (Информисање, Центар за стручну обуку).
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.
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IV

је, а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 200 –
Остали грантови поједницима (Исплата стипендија).

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:03–14-997/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 26. редовној сједници, одржаној дана 28.05.
2009.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
АПРИЛ 2009. године

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».
Број:03–14-998/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

560
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 – Трансфер
за спорт, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 26. редовној
сједници, одржаној дана 28.05.2009.године, д о н о с и:

I
Одобравају се новчана средства у износу од 29.349,00 КМ на име
исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2008/2009. годину за мјесец април
2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финанси-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
за мјесец АПРИЛ 2009. године
I
Одобравају се новчана средства у износу од 21.000,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име редовне транше за мјесец април 2009.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
жирорачун Спортског савеза БПК Горажде број:1990540006336521 отворен
код АБС банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, 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:03–14-999/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

561
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 (Информи-

сање, Центар за стручну обуку), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 26. редовној сједници, одржаној дана 28.05.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Центру за стручну обуку Горажде
за мјесец АПРИЛ 2009. године
I
Одобравају се новчана средства Центру за стручну обуку Горажде у
износу од 12.130,00 КМ, на име редовне транше за мјесец април 2009.год.
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
жирорачун Центра за стручну обуку
Горажде број:1011400000103079 отвореног код ПБС банке филијала Горажде,
ИД број: 4245022440028.
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-
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бли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

доношење и плаћање по сљедећим
Одлукама које ће Влада Босанско–подрињског кантона Горажде разматрати:

Број:03–14-1000/09
28.05.2009.године
Горажде

- Одлука о одобравању новчаних средстава ЈП РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец април
2009.године;
- Одлука о одобравању новчаних средстава на име исплате студентских
кредива студентима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за студијску 2008/2009.годину за
мјесец април 2009.године;
- Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу БПК Горажде за мјесец април 2009.године;
- Одлука о одобравању новчаних средстава Центру за стручну обуку Горажде за мјесец април 2009.године.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

562
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), члана 20. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:4/09) и Одлуке о обустављању извршења појединих расхода и издатака у Буџету Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, број:03-14-647/09, а
на приједлог Министарства за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 26. редовној сједници, одржаној дана 28.05.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени приоритета за извршење
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена приоритета за извршење Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину утврђених у члану 20. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, на начин да се даје сагласност за

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-994/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

563
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 17. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 26. редовној сједници, одржаној
дана 28.05.2009.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање Уговора
о привременим и повременим
пословима
I
Овом Одлуком даје се сагласност директору ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде за потписивање
Уговора о привременим и повременим пословима на период до завршетка наставне 2008/09.године са сљедећим извршиоцима (спољњим сарадницима) :
1. Мухидин Обућа,
проф. музичке културе
4 часа
2. Харис Башић,
наставник ликовне културе 4 часа
3. Азра Зорлак,
проф. психологије
4 часа
4. Нермина Машић,
проф.правне гр.предмета 8 часова
5. Џана Балић,
проф. њемачког језика
8 часова
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити из Буџета МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде, са економског кода 613 900 – Уговорене услуге.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Бос-
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анско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1002/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

564
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 17. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 26. редовној сједници, одржаној
дана 28.05.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање Уговора
о привременим и повременим
пословима
I
Овом Одлуком даје се сагласност директору ЈУ ОШ «Мехмедалија
Мак Диздар» Витковићи за потписивање Уговора о привременим и повременим пословима до повратка упосленице Разије Челик са боловања, а најдаље до 25.06.2009.године са сљедећим
извршиоцем:
1. Ферида Човчић, радница на одржавању чистоће.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити из Буџета ОШ
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«Мехмедалија Мак Диздар» Витковићи, са економског кода 613 900 - Уговорене услуге.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1001/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

565
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 26. редовној сједници, одржаној дана 05.06.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о обустављању извршавања
појединих расхода и издатака
у Буџету Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2009. годину

додају ријечи «осим одобравања прерасподјеле буџетских средстава у циљу реализације обавеза дефинисаних тачкама 1, 2. и 3. члана 20. Закона
о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009. годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09)».

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 03-14-1032/09
05.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

566
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), на основу члана 34. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине», број:19/06) и члана 26. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за
2009.годину, Премијер Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена и допуна Одлуке о обустављању
извршавања појединих расхода и издатака у Буџету Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину,
број:03-14-647/09 од 17.04.2009.године,
на сљедећи начин:
У члану 1. став 1. тачка 3. иза
ријечи «обавеза» ставља се зарез и

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
„Ауто-мото клубу“ Босанскоподрињског кантона Горажде
на име спонзорства организације
аутотрке на брдским стазама
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
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новчана средства у износу од 5.000,00
КМ „Ауто-мото клубу“ Босанско-подрињског кантона Горажде на име
спонзорства организације аутотрке
на брдским стазама која се бодује за
шампионат Босне и Херцеговине.

на Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 26. редовној
сједници, одржаној дана 28.05.2009.године, д о н о с и:

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће исплаћена из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 600000 – Текућа буџетска резерва (терећење конта 614300 – Трансфер удужењима
грађана).
Члан 3.

ОДЛУКУ
о плаћању судских такси по тужбама
из пасивног подбиланса
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се средства за плаћање судских такси по тужбама Босанско-подрињског кантона
Горажде – Агенције за приватизацију,
против туженог Рудник са флотацијом
«Кишница и Ново Брдо» у Приштини,
како слиједи:

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити у корист
Ауто-мото клуба Босанско-подрињског кантона Горажде на жиро-рачун
број: 1011400000123837, отворен код
ПБС филијала Горажде, са назнаком
„за Брдску аутоутрку – Устиколина
2009“.

Адвокату Мифтар Ислами из
Урошевца, Косово, износ од 400,00 евра
по Рјешењу Окружног привредног суда у Приштини IV Ц. бр. 65/2009 од
29.05.2009.године, као и таксе за подношење жалбе Врховном суду Републике
Косово.

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 задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Агенције за приватизацију Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге и
друге посебне услуге.

Број:02-14-404/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

567
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског канто-

Средства уплатити према рачунима који су дати у прилогу ове Одлуке.
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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:03–14-1041/09
28.05.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

568
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), члана 33. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09) и члана 178. став 2.
Закона о водама («Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине», број:70/06), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.
2009.године, д о н о с и:

годину, предложен од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
II
Средства за реализацију Програма из тачке I ове Одлуке, пласират
ће се са позиције «Инвестиције у водопривредне објекте», утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, економски код
821600 – Инвестиције у водопривредне објекте.
III
Програм из тачке I ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
V

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава «Инвестиције у
водопривредне објекте» утврђених
у Буџету Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2009.годину
I
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава
«Инвестиције у водопривредне објекте» утврђених у Буџету Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.

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:03–14-1098/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

569
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке о давању сагласности на Програм „Подстицај за пољопривреду за 2009.годину“ («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 6/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници,
одржаној дана 19.06.2009.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
новчаних средстава Дуран Смају
из села Збич, Општина ФочаУстиколина на име накнаде штете
настале у стаду оваца
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства, у износу од 1.500,00 КМ, Дуран Смају из села Збич, Општина Фоча-Устиколина
на име накнаде штете у стаду оваца
нанесене од чопора вукова.

24. јуни/липањ 2009

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1095/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

570
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 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
поступка споразумног раскида
анекса Уговора о извођењу радова
на модернизацији пута Р 448
Хреновица-Горажде, дионица Крива
Драга - Баре

Члан 2.
Члан 1.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – резервна средства.
Жиро-рачун Дуран Смаја отворен је код Комерцебанк д.д. Сарајево и гласи: 1327310012145208.

Овом Одлуком даје се сагласност да се покрене поступак споразумног раскида анекса Уговора о извођењу
радова на модернизацији пута Р448
Хреновица - Горажде, дионица Крива
Драга - Баре, број:03-27-2475/08 од 03.
11.2008.године, закљученог између Босанско-подрињског кантона Горажде
и привредног друштва «Еуроасфалт»
д.о.о. Сарајево.
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Члан 2.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да припреми приједлог Споразума о раскиду анекса Уговора из члана 1. ове Одлуке и исти
достави Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде у даљи поступак.
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:03–27-1094/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

571
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 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
поступка споразумног раскида
анекса Уговора о пружању услуга
надзора на модернизацији
(асфалтирање) пута Р 448
Хреновица-Горажде, дионица
Крива Драга - Баре
Члан 1.
Овом Одлуком даје се саглас-

ност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
покрене поступак споразумног раскида анекса Уговора о пружању услуга
надзора на извођењу радова на модернизацији (асфалтирање) пута Р 448
Хреновица - Горажде, дионица Крива
Драга-Баре, број:04-14-4441-8/08 од 03.
11.2008.године, закљученог између Босанско-подрињског кантона Горажде и
привредног друштва «Медиксон»д.о.о.
Сарајево.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–27 1093/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

572
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 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Програм одржавања регионалних
и локалних цеста на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009.годину
I
Овом Одлуком даје се саглас-
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ност на Програм одржавања регионалних и локалних цеста на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
- Дирекција за цесте и Министарство
за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду – Дирекција за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 613700 – Издаци за текуће
одржавање.
III
Програм из члана 1. Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
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:03–14-1092/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

573
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде
број:01-14-464/09 од 19.05.2009.годи-

не о усвајању Програма «Подстицаји
за пољопривреду» за 2009.годину, утврђеног Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27.
редовној сједници, одржаној дана 19.
06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава за
подстицај у пољопривреди – набавка
пољопривредне опреме и
механизације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средстава за исплату подстицаја
у пољопривреди-набавка пољопривредне опреме и механизације у износу
од 19.784,19 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицаји пољопривредној производњи.
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».

на подстицај са висином појединачног
износа.
Члан 3.

Број:03–14-1091/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

574
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде
број:01-14-464/09 од 19.05.2009.године о усвајању Програма «Подстицаји
за пољопривреду» за 2009.годину, Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за узгој приплодних
јуница
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства у износу од 1.400,00 КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за узгој приплодних јуница.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицаји пољопривредној производњи.
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:03–14-1090/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

575
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0114-464/09 од 19.05.2009.године о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину, Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Удружењу пољопривредника
Босанско-подрињског кантона
Горажде
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства Удружењу пољопривредника Босанско–
подрињског кантона Горажде у износу од 500,00 КМ, на име одласка на
III Међународни сајам пољопривреде - ДАНИ МАЛИНЕ, који ће се одржати у Новом Травнику од 25.06. до
27.06.2009. године.
Члан 2.
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, економски
код 614400 - ХАП002 Подстицај за
пољопривреду (Острваривање подстицаја по партиципацијама сајмови, семинари, едукације).
Средства уплатити на жирорачун УП БПК – Удружења пољопривредника Босанско-подрињског
кантона Горажде, број:161030000625
0094, отворен код Раифаизен банке
д.д. филијала Горажде.

576
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614400 (ЈАО 002) –
Субвенције јавним предузећима и установама, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању исплате рачуна
број: 09-300-000957 од 2.382,81 КМ
и 09-300-001346 од 1.624,29 КМ
ОНИПРОМ Д.О.О. Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава
фирми ОНИПРОМ д.о.о. Горажде, по
основу рачуна број:09-300-000957 од 02.
04.2009. године у износу 2.382,81 КМ и
број:09-300-001346 од 29.04.2009.године
у износу 1.624,29 КМ, на име набавке
робе за потребе ЈУ Дом за стара и изнемогла лица Горажде.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1089/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Средства у износу 4.007,10 КМ
исплатити на терет средстава Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
за 2009. годину, са економског кода
614400 (ЈАО 002) – Субвенције ЈУ Дом
за стара и изнемогла лица, а у корист
ОНИПРОМ д.о.о. Горажде, жиро-рачун број:1610300004220078 код Раифа-
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изен банке.

Члан 1.
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:03–14-1114/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

577
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 615200 –
Капитални грантови непрофитним
организацијама, број:03-14-882/09 од
14.05.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
27. редовној сједници, одржаној дана
19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава по
основу суфинансирања
грађевинских радова за амбуланте
обитељске медицине кроз ХСЕП

Одобрава се исплата 4.071,78 КМ
на име суфинансирања остатка дуга за
реализацију II фазе грађевинских радова на амбулантама обитељске медицине по Пројекту ХСЕП.
Члан 2.
Средства у износу 4.071,78 КМ
исплатити на терет средстава Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 615200 – Капитални грантови непрофитним организацијама, а у корист Федералног министарства за финансије (ФМФ) - Федерално министарство здравства (ФМЗ) ХСЕП – Суфинансирање Владе ФБиХ,
на рачун Уникредит банке: 338-69022151621-49, позив на број 1000006100.
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:03–14-1110/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

578
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-одрињског
кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 17.06.2009.
године, д о н о с и:

Члан 2.

ОДЛУКУ
о именовању тима за приправност
у случају проглашења пандемије

Стручни тим из члана 1. Одлуке ће, у складу са писаним стручно-методолошким упутством превентивних
мјера за свињску грипу, припремљеним од стране Стручног тима Завода за
јавно здравство Федерације БиХ, водити активности на праћењу епидемиолошке ситуације и подузимању потребних мјера у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом у земљи.

Члан 1.

Члан 3.

Именује се тим за приправност у случају проглашења пандемије
од стране Свјетске здравствене организације у саставу:

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».

1. прим.др. Ибрахим Јахић, специјалиста епидемиолог-предсједи.
2. прим.др. Сабина Гушо, руководилац прим. здравствене заштите
- члан
3. прим.др. Фадил Јахић, руководилац болничке здравствене заштите - члан
4. др. Мустафа Хамамми, рук.- микробиолошке службе - члан
5. др.вет.мед. Енвер Боровина, рук.
ветеринарске службе - члан
6. др.вет.мед. Дамир Бајић, кантонални санитарни инспектор-члан
7. Демир Имамовић, дипл.оец, министар - члан
8. др.вет.мед. Белма Мешић-Шехо,
представник Министарства за
привреду (пољопривреда)-члан
9. Рамо Живојевић, руковод. Кантоналног штаба цивилне заштите
– члан
10. Ешеф Хурић, представник Министарства за унутрашње послове
- члан.

Број:03–37-1072/09
17.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

579
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 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању моторног возила
за превоз четири ученика,
два наставника и вође пута
на Државно саобраћајнообразовно
такмичење основних школа Босне
и Херцеговине

24. јуни/липањ 2009
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I
I
Овом Одлуком одобрава се
употреба моторног возила за превоз
четири ученика, два наставника и
вође пута на Државно саобраћајнообразовно такмичење основних школа Босне и Херцеговине, које ће се
одржати у суботу, 06.06.2009.године,
у Великој Кладуши, с тим да је због
велике удаљености вријеме поласка
из Горажде 05.06.2009.године у 10 часова.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона 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:03–49-1108/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

става из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са еконо-мског кода 614100 - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец МАЈ 2009. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 24.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде на име редовне
транше за мјесец мај 2009. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 – Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку).

580
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 614 100 Остали трансфери (информисање,
Центар за стручну обуку) и Измјена
и допуна Програма о утрошку сред-

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

24. јуни/липањ 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:03–14-1102/09
19.06.2009.године
Горажде

Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза БПК Горажде број: 1990540006336521, отворен
код АБС банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

581
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 614 100 –
Трансфер за спорт, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној
дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
за мјесец МАЈ 2009. године
I
Одобравају се новчана средства у износу од 21.000,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име редовне транше за мјесец мај 2009.год.

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:03–14-1103/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

582
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

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.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2008/2009. годину
за мјесец МАЈ 2009. године

24. јуни/липањ 2009
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I

ици, одржаној дана 19.06.2009.године,
д о н о с и:

Одобравају се новчана средства у износу од 29.349,00 КМ на име
исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2008/2009.годину за мјесец мај 2009.
године.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
на име обављања првог дијела
љекарских прегледа спортиста
БПК Горажде

II
I
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:03–14-1104/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

583
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), те на основу Програма о
утрошку финансијских средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за спорт,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 27. редовној сједн-

Одобравају се новчана средства
у износу од 5.000,00 КМ Спортском
савезу БПК Горажде, на име обављања
првог дијела љекарских прегледа спортиста БПК Горажде, а по основу Уговора о обављању здравствених прегледа спортиста број:11/09 од 15.03.2009.
године и број: 04-05-5-111/09 од 28.01.
2009.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 –
Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортскг савеза БПК Горажде број: 1990540006336521, отворен
код АБС банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
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.

24. јуни/липањ 2009
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Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1105/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

584
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број: 5/03), те на основу Програма о
утрошку финансијских средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за спорт,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Активу наставника тјелесног и
здравственог одгоја БПК Горажде
на име организације кантоналних
такмичења ученика основних
и средњих школа у спортским
дисциплинама
I
Одобравају се новчана средства у износу од 3.000,00 КМ Активу
наставника тјелесног и здравственог
одгоја БПК Горажде на име организације кантоналног такмичења ученика основних и средњих школа у спортским дисциплинама одбојка, кошарка и атлетика, те одласка учени-

ка на федерална такмичења у истим
дисциплинама.
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 спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза БПК Горажде број: 1990540006336521, отворен
код АБС банке филијала Горажде, са
назнаком за Актив наставника тјелесног и здравственог одгоја Босанско–
подрињског кантона 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 табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1106/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

585
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде» број:

24. јуни/липањ 2009

5/03) и Програма о утрошку средстава Грантови појединцима БОР - 005
и Закона о извршењу Буџата («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:04/09), Влада
Босанско–подрињског кантонана Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 14/09
Члан 1.
Даје се сагласност Министру
за борачка питања да изврши плаћање рачуна број: 14/09 од 19.05.2009.
године у износу од 5.120,00 КМ Заводу здравственог осигурања БПК Горажде на име накнаде за здравствену
заштиту лица којима је признато својство корисника борачко-инвалидске
заштите за мјесец април 2009. године, по Споразуму број: 03-14-298/09
од 25.02.2009.године.
Члан 2.
Исплату средстава у износу од
5.120,00 КМ извршити у корист Завода здравственог осигурања БПК Горажде по рачуну број: 14/09 од 19.05.
2009.године, на депозитни рачун број:1610300004960188 отворен код Раифаизен банке Горажде, на терет Буџета Министарства за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима – БОР - 005.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке за-
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дужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије
БПК 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:03–14-1130/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

586
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
614200 «Грантови појединцима - БОР
005» и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи за случај смрти припадника
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Капо (Халила) Есми
из Горажда на име помоћи поводом
смрти супруга Капо (Исмета) Меха, чла-

Број 7 – страна 766

24. јуни/липањ 2009

на породице шехида, у износу
751,30 КМ (седам стотина педесет
један 30/100 КМ).
Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке уплатити Капо Мевли на
рачун број:101-140-40000004-14 100792
5135540 отворен код Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево.

2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 940/09 РРЦ «Фојница»
Фојница

Члан 3.
Члан 1.
За реализацију 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 – БОР 005.
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:03–14-1129/09
19.06.2009.године
Горажде

Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:940/09 од 22.05.2009.године
у износу од 3.045,00 КМ, испостављеног од стране РРЦ «Фојница» Фојница.
Члан 2.
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 – БОР- 005.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

587
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 – БОР -005»
и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за

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:03–14-1128/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

588
На основу члана 24. Закона о
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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 614300 - Грантови непрофитним организацијама и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
27. сједници, одржаној дана 19.06.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за одржавање редовне скупштине
Савеза РВИ БПК «Синови Дрине»
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 700,00 КМ Савезу РВИ
Босанско-подрињског кантона «Синови Дрине» Горажде за одржавање
редовне Скупштине.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300
- Грантови непрофитним организацијама.
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рачун Савезу РВИ «Синови Дрине»
Горажде број:1990540005249733 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:03–14-1127/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

589
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 (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи припадницима
борачких популација

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

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.995,90
(Словима:хиљадудеветстотинадеведе
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-сет пет и 90/100) 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 (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жиро-рачун НЛБ
банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио Министар за
борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р.б.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

презиме
/име оца/ име
Шехић /Мехмедалија/
Сенад
Бећирспахић /Мушан/
Халил
Смајовић /Мујо/
Мухарем
Тањо /Рашид/ Алија

Шехо /Хамед/
Шериф
Туркушић /Бајро/
Узеир
Машић /Шериф/
Заим
Полутак /Хамид/
Фикрет
Мичивода /Салко/
Салем
Скендер /Едхем/
Мехмед
Барут /Смаил/ Едхем
УКУПНО:

износ
средстава
(КМ)
90,40
200,80
115,00
685,00

87,80
210,70

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:03–14-1126/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

590
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 Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број: 04/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.год., д о н о с и:

166,90
64,20
130,00
94,50
150,60
1.995,90

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 укупном износу од
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1.263,60 КМ (Словима: хиљаду двије
стотине шездесет три и 60/100) КМ
на име накнаде трошкова за прикључење стамбених објеката припадника борачких популација са простора
Босанско–подрињског кантона Горажде на електроенергетски систем, у
појединачним износима како слиједи:
Р.б.
презиме и име
1. Брајловић Халил
2. Салиспахић Јасмин
3. Зејнилхоџић Ешеф
УКУПНО:

износ
421,20
421,20
421,20
1.263,60

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 жирорачун Јавног
предузећа Електропривреда Босне и
Херцегвоине д.д. – Сарајево, филијала «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.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли

Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1125/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

591
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 27. редовној
сједници, одржаној дана 17.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
обиљежавања манифестације
«Гребак-пут живота»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм обиљежавања манифестације «Гребак- пут живота».
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу од 12.250,00
КМ према финансијском плану који је
саставни дио Одлуке.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одбор за обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбеноослободилачког рата 1992-1995. Босанско-подрињског кантона Горажде, а у
складу са Финансијским планом који
је у прилогу ове Одлуке, а средства
обезбједити из Буџета Министарства
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за борачка питања, економски код
614300 - Грантови непрофитним организацијама.
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:03–14-1078/09
17.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

592
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:5/03), Програма о утрошку средстава са кода 614300 «Грантови непрофитним организацијама» и Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 04/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници,
одржаној дана 19.06.2009.г.,д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец мај
2009.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 7.205,00 КМ на име
помоћи за рад удружења борачких

популација за мјесец мај 2009.године,
и то:
- Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде.... 1.720,00
- ОрганизацијаПШиПББПК
Горажде......................................1.720,00
- Савез добитника највећих
ратних признања БПК
Горажде.........................................840,00
- Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде....................... 1.200,00
- Удружење ”Свјетлост Дрине”......700,00
- Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ........................................ 1.025,00
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Грантови непрофитним организацијама.
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
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачуне организација:
- СРВИ „СиновиДрине“ Горажде
1990540005249733 – АБС
- Организација ПШиПБ БПК
Горажде
1011400000324239 - ПБС
- Савез ДНРП «Златни Љиљани»
1990540005884792 - АБС
- Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ
1610300004930021 - Раиффаизен
- Удружење «Свјетлост Дрине»
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1990540006546332 - АБС
- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Раифаизен

суфинансирања трошкова заједничког
Пројекта побољшања статуса борачке
популације у 2009. години за мјесец
мај.

Члан 3.
Члан 2.
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:03–14-1124/09
19.06.2009.године
Горажде

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

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

593
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског Кантона Горажде»
број:5/03), Програма о утрошку средстава са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец мај
2009. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 2.800,00 КМ на име

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде на жирорачун број:199054000524
9733, отворен код АБС банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1123/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

594
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), а у складу са Порграмом о утрошку средстава са економског кода
821200 - «Набавка грађевина» и Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
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ског кантона Горажде («Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 17.06.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име прикључења пословно–
стамбеног објекта «Ламела Х1»
Горажде на водоводну мрежу
и канализацију
Члан1.
Одобравају се новчана средства у износу од 6.701,06 КМ на име израде радова на прикључку зграде
«Ламела Х1» Горажде на водоводну
мрежу и канализацију.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 821200
- Набавка грађевина.
Члан 3.
Средства уплатии на рачун Јавног предузећа за комуналне дјелатности «6. март» Горажде жирорачун
број:10111400050311, отворен код ПБС
банке Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финанси-

је Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
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:03–14-1077/09
17.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

595
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
614200 - Грантови појединцима БОР 005 и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде, број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници,
одржаној дана 19.06.2009.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 18/09
Члан 1.
Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:18/09 од 08.06.2009.године
у износу од 5.180,00 КМ Заводу здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде на име накнаде
за здравствену заштиту лица којима је
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признато својство корисника борачко-инвалидске заштите за мјесец мај
2009. године, по Споразуму број:0314-298/09 од 25.02.2009.године.
Члан 2.
Исплату средстава у износу
од 5.180,00 КМ извршити у корист
Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде
по рачуну број:18/09 од 08.06.2009.године, на депозитни рачун број:16103
00004960188, отворен код Раифаизен
банке Горажде, на терет Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима – БОР - 005.

Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку средстава са економског кода
614200 «Грантови појединцима - БОР
005» и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи за случај смрти
припадника борачке популације

Члан 3.

Члан 1.

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

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.502,60
КМ на име помоћи за случај смрти припадника борачких популација Босанско-подрињског кантона Горажде и то:
добитника највећег ратног признања
«Златни љиљан» Башић (Вехбије) Хусеина и ратног војног инвалида Халиловић (Мушана) Халила.

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:03–14-1122/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

596
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке исплатиће се подносиоцима захтјева за признавање права како
слиједи:
1. Башић (Велије) Рази у износу од
751,30 КМ, средства уплатити на жирорачун број:199-054-60764371-50 21
-82625-764371, отворен код АБС банке д.д. Сарајево, филијала Горажде;
2. Халиловић (Мушана) Рагибу у изн-
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осу од 751,30 КМ, средства уплатити на жиро-рачун број:1610000000
000011 09000982619, отворен код Раифаизен банке, д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбједити из Буџета Министарства за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима БОР - 005.
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:03–14-1121/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

597
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 17. став 3.
Закона о грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде» број:8/04), Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној
дана 19.06.2009.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
Сталног надзорног тијела над
грађењем

Члан 1.
У члану 1. тачка 1. Рјешења о
именовању Сталног надзорног тијела
над грађењем број: 03-23-1334/05 од
15.07.2005. године и број:03:-23-2154/05
од 10.11.2005.године умјесто «Плех Мухидин, економиста» треба да стоји: «Кадрић Един, дипл.инж. архитектуре»
Члан 2.
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:03–05-1120/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

598
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 16. став 2. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде («Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде» број:4/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27.
редовној сједници, одржаној дана 17.
06.2009. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министру
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде за
потписивање уговора са фирмом
«ПРОВИНГ» д.о.о. Сарајево
за пружање услуга ревидовања
пројектне документације 79
дограђених стамбених јединица
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у улицама Маршала Тита, Јусуфа
Духовића и Меха Дрљевића
у Горажду и овјеру и издавање
потврде о примијењености мјера
заштите на раду и заштите
од пожара кроз пројектну
документацију
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде
за потписивање уговора са фирмом
«ПРОВИНГ» д.о.о. Сарајево за пружање услуга ревидовања пројектне документације 79 дограђених стамбених јединица у улицама Маршала Тита, Јусуфа Духовића и Меха Дрљевића у Горажду и овјеру и издавање потврде о примјењености мјера заштите на раду и заштите од пожара кроз
пројектну документацију, на износ
од 8.318,70 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједиће се из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде, са економског кода 821200–Набавка грађевина.
Члан 3.
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:03–23-1071/09
17.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

599
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 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Општинском суду Горажде за
плаћање профактуре број: 676/НН
и предрачуна број: 42/А
Члан 1.
Даје се сагласност Општинском
суду Горажде да изврши плаћање профактуре број:676/НН на износ од 2.240,00
КМ за набавку мрког угља «коцка» испостављене од стране Рудника мрког
угља «Бановићи» д.д. Бановићи и предрачуна број: 42/А на износ од 760,00
КМ за превоз угља, испостављеног од
стране «Контракт - превоз» д.о.о. Бановићи.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету
Општинског суда Горажде, економски
код 613200 – Издаци за енергију и
613500 – Издаци за превоз.
Средства у износу од 2.240,00
КМ уплатити на жирорачун број:
1610250007190075 код Раифаизен банке
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д.д. БиХ на име фирме Рудници мрког угља «Бановићи», Бановићи, а средства у износу од 760,00 КМ уплатити на жиро-рачун број:1610250006680
049 код Раифаизен банке д.д. БиХ на
име фирме «Контракт–превоз» д.о.о.
Бановићи.
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:03–14-1119/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

600
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.
2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Кантоналном
тужилаштву Горажде за плаћање
профактуре број: 677/НН
и предрачуна број: 41/А
Члан 1.
Даје се сагласност Кантоналном тужилаштву Горажде да изврши
плаћање профактуре број: 677/НН
на износ од 2.240,00 КМ за набавку
мрког угља «коцка» испостављене од
стране Рудника мрког угља «Банови-

ћи» д.д. Бановићи и предрачуна број:
41/А на износ од 760,00 КМ за превоз
угља, испостављеног од стране «Контракт - превоз» д.о.о. Бановићи.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету
Кантоналног тужилаштва Горажде, економски код 613200 – Издаци за енергију и 613500 – Издаци за превоз.
Средства у износу од 2.240,00 КМ
уплатити на жиро-рачун број:16102500
07190075 код Раифаизен банке д.д. БиХ
на име фирме Рудници мрког угља
«Бановићи» Бановићи, а средства у износу од 760,00 КМ уплатити на жирорачун број:1610250006680049 код Раифаизен банке д.д. БиХ на име фирме
«Контракт – превоз» д.о.о. Бановићи.
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:03–14-1118/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

601
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 36. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
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–подрињског кантона Горажде», број:4/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
грантови општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде за
мјесец април 2009.године, како слиједи:
1. Општина Горажде.....60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141161 - Грант Општини
Горажде;
2. Општина Фоча–Устиколина...........
60.000,00 КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант
Општини Фоча – Устиколина;
3. Општина Пале–Прача 60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141163 – Грант Општини
Пале – Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а корисници средстава дужни
су прије одобравања средстава за
наредни мјесец поднијети извјештај
о утрошку средстава одобрених у чл-

Број 7 – страна 777

ану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1117/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

602
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 36. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
4/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се грантови општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде за мјесец мај 2009. године, како слиједи:
1. Општина Горажде........60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
6141161 - Грант Општини Горажде;
2. Општина Фоча–Устиколина...........
60.000,00 КМ, из Буџета Владе Бос-
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анско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант Општини Фоча–Устиколина;
3. Општина Пале–Прача 60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141163 – Грант Општини
Пале – Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а корисници средстава дужни
су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о
утрошку средстава одобрених у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1116/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 27. редовној
сједници, одржаној дана 19.06.2009.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се једнократне новчане помоћи, како слиједи:
1. Мунира Туруља из Горажда, у износу од 200,00 КМ због тешке социјално-материјалне ситуације. Средства
уплатити на жирорачун број: 199054-00616181-79, 21-616181, отворен
код АБС банке.
2. Елма Рикало из Горажда у износу од
300,00 КМ за трошкове лијечења.
Средства уплатити на рачун број:
101-140-00000016-17, 33-1901-0009554,
отворен код Привредне банке филијала Горажде на име Рикало Мустафе, ЈМБ 17119381130008.
3. Нијаз Куртовић из Вранића, Општина ГораждЕ, у износу од 300,00 КМ
за трошкове лијечења. Средства уплатити на рачун број: 1020000000000
023, 1541305067,отворен код УНИОН
Банке – Експозитура Горажде.
4. Фаид Кукавица из Витковића, општина Горажде у износу од 200,00 КМ
због тешке социјално-материјалне
ситуације. Средства уплатити на жиро-рачун број:1020000000000023, 154
1302253, отворен код УНИОН банке, експозитура Горажде.
5. Лиљана Манојловић из Горажда, у
износу од 200,00 КМ, због тешке материјалне ситуације. Средства уплатити на жирорачун број:1325002001
745934 отворен код НЛБ тузланска
банка.
6. Радомир Шљука из Горажда, у износу од 200,00 КМ, због тешке материјалне ситуације. Средства уплатити
на жиро-рачун отворен код Раифаизен банке д.д. БиХ филијала Горажде,
број:1610300000000093, 13-30-02005-6.
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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 614200
– Остали 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:03–14-1134/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

604
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 27. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за исплату средстава по Уговору о
одржавању службене веб-странице
Босанско-подрњског кантона
Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност за исплату
средстава Орхану Хаџипирићу по

Уговору о одржавању службене вебстранице Босанско-подрињског кантона Горажде за април и мај 2009. године
у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Службе за односе са јавношћу, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1135/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

605
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 20. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09) и Одлуке о обустављању извршења појединих расхода и
издатака у Буџету Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину,
број:03-14-647/09, а на приједлог Министарства за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 27. редовној сједници, одржан-ој
дана 19.06.2009.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о измјени приоритета за извршење
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.

-

Овом Одлуком врши се измјена приоритета за извршење Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, утврђених у члану 20. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, на начин да се даје сагласност за
доношење и плаћање по сљедећим
Одлукама које ће Влада Босанско–подрињског кантона Горажде разматрати:

-

- Одлука о давању сагласности за исплату новчаних средстава Дуран Смају на име
накнаде штете настале у стаду оваца;
- Одлука о исплати новчаних
средстава Удружењу пољопривредника Босанско-подрињског кантона Горажде;
- Одлука о исплати новчаних
средстава по основу суфинансирања грађевинских радова за амбуланте обитељске медицине кроз ХСЕП;
- Одлука о одобравању новчаних средстава ЈП РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец МАЈ 2009.г.;
- Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец МАЈ
2009.године;
- Одлука о одобравању новчаних средстава на име испла-

-

-

-

-

те студентских кредита студентима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за
студијску 2008/2009. годину за
мјесец МАЈ 2009.године;
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу
Босанско-подрињског кантона
Горажде на име обављања дијела љекарских прегледа спортиста Босанско-подрињског кантона Горажде;
Одлука о одобравању новчаних средстава Активу наставника тјелесног и здравственог
одгоја Босанско-подрињског кантона Горажде на име организације кантоналних такмичења
ученика основних и средњих
школа у спортским дисциплинама;
Одлука о одобравању грантова општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде;
Одлука о одобравању једнократних новчаних помоћи;
Одлука о давању сагласности
за исплату средстава по Уговору о одржавању службене вебстранице Босанско-подрињског кантона Горажде;
Одлука о давању сагласности
Општинском суду Горажде за
плаћање профактуре број:676
/НН и предрачуна број: 42/А;
Одлука о давању сагласности
Кантоналном тушилаштву Горажде за плаћање профактуре
број:677/НН и предрачуна
број: 41/А.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1141/09
19.06.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

606
Нa oснoву Пoглaвљa VII члaнa
60. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:8/98, 10/00 и 5/03), и члaнoвa 106. и 108. Пoслoвникa Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:10/08), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa
свojoj 25-тoj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj дaнa 24. jунa 2009.г, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
нa Мeмoрaндум o рaзумиjeвaњу
измeђу Пoкрajинe Истoчни
Aзeрбejџaн – Ислaмскa Рeпубликa
Ирaн и Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
дaje сaглaснoст нa Мeмoрaндум o рaзумиjeвaњу измeђу Пoкрajинe Истoчни Aзeрбejџaн – Ислaмскa Рeпубликa Ирaн и Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у “Службeним нo-

винaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг kaнтoнa
Гoрaждe”.
Брoj:01-05-590/09
24. jунa 2009.гoд.
Гoрaждe

ПРEДСJEДAVAJУЋИ
Бeгoвић Aлиja,с.р.

607
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде» број:5/03), члана 15.
Закона о основном одгоју и образовању («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 5/04),
те на основу Правилника о поступку
утврђивања услова и садржају и начину вођења регистра основних школа
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:7/06), Министар за образовање, науку, културу
и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
РЈЕШЕНЈЕ
о Измјенама и допунама Рјешења
о упису основних школа у регистар
основних школа број:10-38-1165/07
од 08.06.2007.године
I
У Рјешењу о упису основних школа у регистар основних школа број:
10-38-1165/07 од 08.06.2007.године, став
6. мијења се и гласи:
“Јавна установа Основна школа “Прача” Прача, уписана је у Регистар основних школа под редним бројем 5. на страни 5.”
II
Рјешење ступа на снагу даном
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доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-1607/09
04.05.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.
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На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 5/03),
на основу члана 15. Закона о основном одгоју и образовању («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:5/04), на основу Правилника о поступку утврђивања услова и садржају и начину вођења регистра основних школа («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 7/06), те на основу
Рјешења о упису основних школа у
регистар основних школа број:10-381165/07 од 08.06.2007.године и број:
10-38-1607/09 од 04.05.2009.године,
Министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско–подрињског
кантона Горажде, д о н о с и:
ПОПИС
о измјенама и допунама Пописа
верификованих основних школа на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде уписаних у
Регистар основних школа које води
Министарство за образовање,
науку, културу и спорт Босанскоподрињског кантона Горажде за
школску 2007/08.годину број:10-381166/07 од 08.06.2007.године
I
У Попису верифицираних ос-
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новних школа на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде уписаних у Регистар основних школа, који
води Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде за школску
2007/08 број:10-38-1166/07 од 08.06.2007.
године, став 5. мијења се и гласи:
Јавна установа Основна школа
“Прача” Прача, уписана је у Регистар
основних школа под редним бројем 5.
на страни 5.
Утврђује се да Јавна установа
Основна школа “Прача” Прача испуњава услове за одгој и образовање ученика у складу са одговарајућим Наставним плановима и програмима и то:
- Наставни план и програм за ученике нормалног психичког и тјелесног
тазвоја,
- Наставни план и програм за дјецу и
младе са посебним образовним потребама.
II
Овај Попис ће бити објављен у
„Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-1608/09
04.05.2009. године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

609
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву Љекарске коморе Босанско–подрињског кантона Горажде, на основу
члана 42. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:45/02),
д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
1. Љекарска комора Босанско–подрињског кантона Горажде, регистрована дана 28.11.2005.године, под редним бројем Р-I-17/2005 у прву књигу регистра, престаје са радом, и
брише се из Регистра удружења
који се води у Министарству за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде.
2. Преостала имовина удружења распоређује се сходно одлуци Скупштине Љекарске коморе Босанско
-подрињског кантона Горажде.
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Дана 14.05.2009.године Љекарска комора Босанско–подрињског
кантона Горажде, обратила се захтјевом број:02-62-1/09, од 05.05.2009. године, за брисање из Регистра удружења који се води у Министарству за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Уз захтјев је приложена Одлука број:02-62/09 од 05.05.2009. године
о брисању из Регистра удружења и
Одлука број:02-65/09 од 04.06.2009.
године о расподјели имовине Удружења.
У члану 46. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02),
прописано је да се преостала имовина удружења које се брише из Регистра распоређује сходно одлуци надлежног органа удружења, у складу
са одредбама статута, што је у кон-
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кретном случају и учињено.
На основу напријед наведеног,
а поступајући по одредбама члана 42.
и 43. Закона о удружењима и фондацијама, одлучено је као у диспозитиву
Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења.Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-29/09
18.06.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

610
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖ-

ДЕ, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Федерације БиХ”, број: 45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона
Горажде, под регистарским бројем
Р-I-1/2005 у прву књигу регистра
уписано је УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ.
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2.

Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштеног
за заступање и представљање Удружења, тако што Мерседу Прљачи, предсједнику Удружења, престаје овлаштење за заступање и
представљање Удружења, а ново
лице овлаштено за заступање и
представљање Удружења је: Есад
Судић, предсједник Удружења.

3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 11.06.2009. године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа, код овог министарства, стиче својство правног
лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана 04.02.2005.године, под регистарским бројем Р-I-1/2005 у прву
књигу регистра.
Дана 30.08.2007.године извршена је промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења.
Захтјевом број:УП-1:05-05-32/09
од 08.06.2009.године, обратило се Удружење демобилисаних бораца Армије БиХ Босанско-подрињског кантона Горажде за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање
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представљање Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:01-51-1/09 од 29.05.2009.године о
престанку овлаштења лицу за заступае
и представљање удружења и Одлука
број:01-52-1/09 од 29.05.2009.године о
именовању овлаштеног лица за заступање и представљање Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама (“Службене
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је по
Тарифном броју 1. и 46. Закона о административним таксама („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1:05-05-32/09 ПО ОВЛАШТЕЊУ
11.06.2009.године.
МИНИСТРА
Горажде
Асим Плакало, с.р.
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Министарство за правосуђе, уп-
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раву и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по захтјеву УДРУЖЕЊА ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ, на основу члана
29. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ.

Скраћени назив Удружења је:
ГСС СТАНИЦА ГОРАЖДЕ.
Сједиште Удружења је у Горажду, у улици Синан-паше Сијерчића б.б.
2. Упис је извршен под регистарским бројем Р-I-5/2009 у прву књигу
регистра, дана 05.06.2009.године.
3. УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА
СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ је добровољно, назависно,
ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима:
- дјеловање на остваривање заштите, сигурности и безбједности боравка планинара, спортиста и грађана уопште;
- превентивно дјеловање чланова
у свим планинарским друштвима у циљу повећања сигурности
у планинама;
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- едукација и превенција, дакле, спречавање и избјегавање несрећа на
неприступачним теренима, посебице планинарских несрећа;
- дјеловање на заштити људске околине и развоју планинарства уопште;
- помагање и укључивање у све видове интервенција јавних служби
на спашавању живота грађана и
имовине када је неопходна спасилачка стручност и специјализирана опрема за спашавање, сходно
претходним договорима и преузетим одговорностима;
- сарадња са свим организацијама
које у својим програмима позивају на заштиту еколошких вриједности наше околине и планина;
- укључивање у реализацију програмских активности Планинарског
савеза БиХ, те планинарских друштава око сигурног и безбједног
боравка и кретања планинара и
грађана у природи и планини;
- организовање и обезбјеђење планинарских похода, слетова, логоровања, планинарских такмичења,
других планинарских манифестација, те свих других спортско-рекреативних активости, гдје је терен
тешко приступачан;
- школовање кадрова за планинарске спасилачке активности и за друге организације за које се укаже
потреба;
- сарадња са институцијама и организацијама које су са својим циљевима блиске те друге активности
које су везане за основне дјелатности станице.
1. УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА – СТАНИЦА ГОРАЖДЕ дјелује на подручју Босанско–подри-
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њског кантона Горажде и даном
уписа код овог министарства стиче својство правног лица.
2. Лица овлаштена за заступање и
представљање УДРУЖЕЊА ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ су:

Хазим Ушановић – предсједник
Управног одбора Удружења и
Мурат Гушо – начелник Станице
Удужења
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ поднијело је Министарству за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02) и то: Одлука о оснивању
Удружења (оснивачки акт), Статут
Удружења (X2), списак чланова органа управљања, Одлука о именовању
лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, и одобрење
општинског начелника Општине Горажде, број:02-14-2766/09 од 03.06.2009.
године, за употребу имена Горажде у
назив Удружења.
Увидом у приложену документацију Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис
УДРУЖЕЊА ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ,
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стога је сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације
БиХ”, број:45/02), одлучено као у диспозитиву Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року од
30 дана од дана достављања Рјешења.
Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-31/09
05.06.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

612
На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ («Службене новине Ф БиХ«
број:35/05), члана 28. Закона о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде («Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде» број:9/07 и 14/08), Министар за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
Правилника о условима и начину
одобравања бесповратних новчаних
средстава за стимулисање
запошљавања и самозапошљавања
припадника борачких популација
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину одобравања бесповратних новча-
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них средстава за стимулисање запошљавања и самозапошљавања припадника борачких популација («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде» број: 15/08), члан
1. мијења се и гласи:
«Овим Правилником одређују се услови и начин одобравања бесповратних новчаних средстава за стимулисање запошљавања и самозапошљавања демобилисаних бораца,
ратних војних инвалида и чланова
породица шехида и погинулих бораца, која ће бити одобрена за финансирање пројеката за отварање радних мјеста кроз покретање или проширење производно-услужних дјелатности демобилисаним борцима, ратним војним инвалидима, члановима
породица шехида и погинулих бораца, удружењима/фондацијама које
окупљају борачку популацију, као и
правним лицима (привредним и другим субјектима) који врше запошљавање припадника борачких популација (у даљем тексту: лица из члана
1. Правилника)».
Члан 2.
Члан 2. мијења се и гласи:
«Право на додјелу новчаних
средстава за стимулисање запошљавања и самозапошљавања могу остварити лица из члана 1. овог Правилника и то:
1. одобравањем новчаних средстава
фондацијама или удружењима борачких популација на основу пројеката којим се планира покретање или проширење пословне дјелатности или за набавку опреме, као

Број 7 – страна 787

и правним лицима (привредним и
непривредним субјектима) који се
баве производњом и услугама регистрованим и са сједиштем на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, а упошљавају лица из
члана 1. овог Правилника у складу
са законом;
2. одобравањем новчаних средстава
физичким лицима на основу пројеката самозапошљавања».
Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
«Општи критерији за одобравање бесповратних средстава на име запошљавања и самозапошљавања лица
из члана 1. овог Правилника су:
За физичка лица:
1. да припадају категоријама лица из
члана 1. овог Правилника;
2. да се пројектом планира самозапошљавање кроз покретање властите
пословне дјелатности или у сарадњи са другим привредним субјектима;
3. да се налазе на евиденцији незапослених лица код Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде, у трајању најмање шест мјесеци прије подношења захтјева за додјелу средстава;
4. да имају регистровано предузеће
или самосталну радњу или доказ о
покретању поступка регистрације
код надлежног органа (пријава или
захтјев).
За правна лица:
1. регистрација фондације/удружења
које окупља борачке популације, регистрација предузећа, самосталне
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радње за друга правна лица која
упошљавају припаднике борачке
популације;
2. да се пројектом планира покретање, проширење пословне дјелатности, набавка опреме и упошљавање новоупослених радника из реда борачких популација».

-

-

Члан 4.
Члан 13. мијења се и гласи:
«Висина средстава на име запошљавања износи до 10.000 КМ по одобреном пројекту за физичка лица.
Висина средстава на име запошљавања лица из члана 1. овог Правилника, проширења пословне дјелатности или набавке опреме за фондације/удружења борачких популација и друга правна лица која врше
упошљавање лица из члана 1. овог
Правилника износи до 10.000 КМ, по
једном новоупосленом раднику».

-

-

Члан 5.
Члан 14. мијења се и гласи:
«Документи које достављају
подносиоци пројекта за додјелу бесповратних средстава на име запошљавања и самозапошљавања су:
a) Обавезна документација потребна за физичка лица:
- Захтјев за бесповратна новчана
средства у којем се наводи тражени износ бесповратних новчаних средстава и намјена;
- Увјерење (рјешење) о статусу
припадника борачке популације;
- Овјерена копија личне карте и

-

-

пријава ребивалишта/боравишта (ЦИПС);
Посједовни лист;
Кућна листа;
Увјерење са евиденције незапослених пунољетних чланова домаћинства;
Овјерена изјава о периоду за који
се корисник средстава самовољно одјављује са евиденције незапослених код Службе за запошљавање у општини у којој је пријављен на подручју БПК Горажде, с
тим да овај период не може бити
мањи од 2 године и 6 мјесеци;
Доказ о регистрацији дјелатности или доказ о покретању поступка регистрације код надлежног
суда, надлежног органа (пријава
или захтјев);
Пројекат (бизнис-план) који је економски оправдан и који обезбјеђује трајност пословања и ствара
услове за повећање запослености,
начелно садржи: пословни план,
стручне квалификације, план инвестирања, изјаву о успјешности
пројекта и сл.;
Доказ о посједовању властитог
или уговор о закупу пословног
простора, за који постоји употребна дозвола надлежног општинског органа за обављање производне дјелатности;
Доказ или овјерена изјава да подносилац захтјева за додјелу средстава за стимулисање запошљавања и самозапошљавања није користио финансијска средства или
други вид помоћи на име запошљавања или самозапошљавања од
стране Министарства за борачка
питања или других домаћих органа и институција, или иностр-
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- аних хуманитарних организација у периоду од 1996.године до
дана подношења захтјева;
- Доказ или овјерена изјава да подносилац захтјева није самовољно раскинуо радни однос или
својом кривицом добио отказ
радног односа у периоду од три
године до дана подношења захтјева;
- Доказ о испуњавању минималних техничких услова за обављање регистроване дјелатности;
- Доказ о избору банке за обављање платног промета, додјелу
идентификационог и порезног
броја, ако је то по закону, односно ако је регистрованом правном и физичком лицу наложено да то и учини.
б) Обавезна документација потребна за удружења/фондације:
- Захтјев за бесповратна новчана
средства у којем се наводи тражени износ бесповратних новчаних средстава и намјена;
- ПРОЈЕКАТ ЗАПОШЉАВАЊА
(начелно садржи пословни план, план инвестирања, опис дјелатности, процјену тржишта, изјаву о успјешности пројекта, број тренутно упослених радника
и број нових радних мјеста која
се планирају отворити и сл.);
- Регистрација удружења/фондације.
ц) Додатна документација за удружења/фондације које већ имају
регистрирану пословну дјелатност:

- Биланс стања и биланс успјеха
пословног субјекта за претход-

-

-

-

ну годину пословања;
Изјава о постојећим (кредитним
или лизинг) задужењима;
Потврда о стању пореских обавеза не старија од три мјесеца (издата од стране пореске управе);
Потврда о стању обавеза према
фонду ПИО и Фонду здравственог осигурања, не старија од три
мјесеца;
Остали документи за које се сматра да могу бити од значаја за
оцјену захтјева.

д) Потребна документација за правна лица (д.д. и д.о.о.)
- Пројекат са захтјевом за бесповратна новчана средства на меморандуму предузећа (навести тражени износ бесповратних новчаних средстава, намјену, број тренутно упослених радника и број
нових радних мјеста која се планирају отворити);
- Пословни план А, са припадајућим табелама, и то: биланс стања,
биланс успјеха, пројекција готовинског тока, план инвестирања,
изјава о успјешности пројекта;
- Комплетна прва регистрација предузећа и све измјене и допуне исте (или извадак о промјенама регистрације, издат од стране суда);
- Овјерени годишњи обрачуни предузећа за претходне три године;
- Извјештај неовисног ревизора, гдје закон прописује обавезу ревизије;
- Пресјек биланса стања и успјеха
(или бруто биланс) за претходни
мјесец пословања;
- Одлука надлежног органа предузећа за задужење;
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- Уговор о оснивању или одлука
о оснивању и статут фирме;
- Понуда и процјена понуђеног
колатерала са ЗК изватком;
- Увјерење о пореској и ПДВ регистрацији;
- Обавјештење о разврставању правног лица према дјелатности
(завод за статистику);
- Картон депонованих потписа лица овлаштених за заступање и
потписивање, са овјереним копијама личних карата лица овлаштених за заступање и потписивање;
- Изјава о постојећим (кредитним
или лизинг) задужењима предузећа;
- Потврда о стању пореских обавеза не старија од три мјесеца
(издата од стране пореске управе);
- Потврда о стању обавеза према
ПИО, здравственом осигурању
и осигурању од незапослености, не старије од три мјесеца;
- Потврда од ПИО из базе података матичне евиденције активних осигураника;
- Списак лица из члана 1. Правилника који се планирају примити у радни однос са увјерењима о учешћу у оружаним снагама Армије БиХ одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995. Ф
БиХ;
- Остали документи за које се оцијени да могу бити од значаја
за оцјену кредитног захтјева.
е) Документација потребна за физичка лица (СЗРи сл.)
- Пројекат са захтјевом (навести
износ тражених средстава, на-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мјену број тренутно упослених
радника и број нових радних мјеста која се планирају отворити);
Пословни план Б са припадајућим табелама;
Рјешење надлежног општинског
органа за обављање предметне дјелатности;
Пореске пријаве за претходне три
године пословања као и доказ о
плаћеном порезу за посљедњу пословну годину;
Понуда и процјена понуђеног колатерала;
Увјерење о пореској и ПДВ регистрацији;
Картон депонованих потписа лица овлаштених за заступање и потписивање са овјереним копијама личних карата лица овлаштених за заступање и потписивање;
Изјава о постојећем (кредитним
или лизинг) задужењима са изводом рачуна из пословне банке;
Потврда о стању пореских обавеза не старија од три мјесеца издата од стране пореске управе;
Овјерена копија личне карте власника СЗР-а;
Потврда о стању обавеза према
ПИО, здравственом осигурању и
осигурању од незапослености не
старија од три мјесеца;
Потврда од ПИО из базе података матичне евиденције активних
осигураника;
Списак лица из члана 1. Правилника која се планирају примити
у радни однос;
Остали документи за које се оцијени да могу бити од значаја за
оцјену у циљу додјеле бесповратних средстава.
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ф) Документација потребна за физичка лица - самостални пољопривредници/обртници
- Пројекат са захтјевом за бесповратна новчана средства (навести тражени износ бесповратних новчаних средстава);
- Пословни план Ц;
- Рјешење надлежног општинског органа о регистрацији самосталне пољопривредне дјелатности (може се доставити и накнадно, али у сваком случају прије евентуалне исплатне новчаних срдстава);
- Увјерење о пореској регистрацији (може се доставити и накнадно, али у сваком случају прије евентуалне исплате бесповратних средстава);
- Потврда порезне управе о измиреним обавезама;
- Уговор о закупу и/или доказ о
власништву пољопривредног земљишта;
- Понуда колатерала и/или изјава жиранта;
- Потврда од бироа за запошљавање уколико је тражилац бесповратне новчане помоћи пријављен;
- Овјерена изјава о периоду за који се корисник средстава самовољно одјављује са евиденције
незапослених код Службе за запошљавање у општини у којој
је пријављен на подручју БПК
Горажде, с тим да овај период
не може бити мањи од 2 године
и 6 мјесеци;
- Списак лица из члана 1. Правилника која се планирају примити у радни однос;
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- Овјерена копија кућне листа подносиоца Пројекта;
- Овјерена копија личне карте подносиоца;
- Остали документи за које се цијени да могу бити од значаја (нпр.
коперантски уговор, предрачун
и сл.)».
Члан 6.
Члан 16. мијења се и гласи:
«Уколико Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде донесе одлуку о одобравању бесповратне новчане помоћи, прослијеђује одлуку кориснику бесповратне новчане помоћи, а корисник бесповратне новчане помоћи је обавезан
након потписивања Уговора о бесповратним средствима, а прије повлачења
средстава, доставити потписане уговоре о раду са лицима из члана 1. Правилника као и образац М1 (пријава у радни однос) сваког новог упосленика».
Члан 7.
Члан 18. мијења се и гласи:
«Приликом одабира пројеката
на основу којих се одобравају бесповратна новчана средства на име стимулисања запошљавања и самозапошљавања, комисија је обавезна примијенити пропорционално-територијалну заступљеност свих општина које су саставни дио Босанско-подрињског кантона Горажде.
Као изузетак корисници бесповратних новчаних средстава могу бити правна и физичка лица са подручја
РС (сусједних општина које гравитирају ка Босанско-подрињском кантону
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Горажде) искључиво ако је у питању
запошљавање повратника у РС и у
том случају неопходно је осигурати
потребну надлежност општинског органа којом се потврђује да је апликант пројекта повратник у РС».
Члан 8.
Иза члана 18. додаје се нови
члан 18. а) који гласи:
«Приоритет у додјели бесповратних средстава над физичким лицима имају удружења борачких популација и фондације регистроване за
пружање помоћи борцима и члановима њихових породица или привредни субјекти чији су оснивачи удружења/фондације.
Уколико на јавни позив нема
пријава или се није пријавио довољан број правних лица из претходног
става овог члана, расположива средства додијелиће се под једнаким условима физичким и осталим правним лицима која су поднијела захтјев
за додјелу средстава, а у складу са одредбама овог Правилника».
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће
да се објави у «Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:11-14-516/09
25.05.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

613
На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Феде-

рацији Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“, број: 35/05), члана 37. Закона о допунским правима
бораца и чланова њихових породица у
Босанско-подрињском кантону Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:9/07
и 14/08), Одлуке о начину располагања новоизграђеним становима у стамбено-пословном објекту «ЛАМЕЛА Х1»
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:6/08), члана 24. Правилника о расподјели, критеријима и поступцима за додјелу стамбених јединица у објекту «ЛАМЕЛА
Х1» борцима и члановима њихових
породица Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 6/08 и 2/09), а у складу са коначним
ранг-листама Другостепене комисије
за рјешавање стамбених потреба бораца и чланова њихових породица Босанско-подрињског кантона Горажде, број:11-23-75-47/09, 11-23-75-51/09, 11-2375-52/09, 11-23-75-53/09, 11-23-75-54/09
од 06.05.2009.године, Министар за борачка питанја, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели станова у стамбенопословном објекту «ЛАМЕЛА Х1»
у Горажду
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се додјела 24 (двадесет четири) стамбене јединице у стамбено-пословном објекту
«ЛАМЕЛА Х1» у Горажду, улица Ферида Диздаревића б.б. борцима и члановима њихових породица из Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 2.
Закључивањем појединачног уговора са Босанско-подрињским кантоном
Горажде, 10 (десет) предметних стамбених јединица ће се додијелити бесплатно дјеци без оба родитеља – дјеци погинулих, умрлих и несталих бораца, и ратним
војним инвалидима са оштећењем органи-зма од 100% I групе и то:
а) ДЈЕЦА БЕЗ ОБА РОДИТЕЉА
1. Ходо /Сејада/ Адмир
2. Омеровић /Авдо/ Енвер
3. Рамић /Енвера/ Лејла
4. Срна /Вахида/ Ведад
5. Велић /Ибрахима/ Седина
6. Џебо /Едина/ Амер
7. Смајовић /Селима/ Нихада
8. Ферхатовић /Есада/ Ајдин и Алдин

једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
двособан

38,00 м2
38.00 м2
38,00 м2
38,00 м2
38,00 м2
42,00 м2
42,00 м2
63,00 м2

б) РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 100% I ГРУПЕ
1. Машић /Рамиза/ Сеид
2. Џанановић /Назифа/ Зајко

једнособан
једнособан

38,00 м2
42,00 м2

Члан 3.
Закључивањем појединачног предуговора са Босанско-подрињским кантоном Горажде, 14 (четрнаест) стамбених јединица ће се додијелити осталим припадницима борачке популације са простора Босанско-подрињског кантона Горажде
удруживањем средстава (личним учешћем) у износу од 5% од предметне цијене
стана у складу са Одлуком о начину располагања новоизграђеним становима у
пословно-стамбеном објекту «ЛАМЕЛА Х1» («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 6/08), како слиједи:

а) РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ (100% II група, 90%, 80% и 70%)
1. Појата /Хуса/ Расим
2. Смајовић /Наила/ Самир
3. Рамовић /Рама/ Мирсад
4.Тутић /Селима/ Азиз
5. Хоџић /Наила/ Џемаил
6. Мујезиновић /Хамеда/ Елведин

трособан
двособан
трособан
двособан
трособан
двособан

75,00 м2
63,00 м2
75,00 м2
63,00 м2
75,00 м2
63,00 м2
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б) ПОРОДИЦЕ ШЕХИДА И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
1. Пролаз /Халила/ Халима
2. Буква /Ибра/ Џемила
3. Муртић /Муја/ Лејла
4. Јелић /Муја/ Фатима
5. Херак /Шерифа/ Низама

трособан
једнособан
трособан
двособан
једнособан

75,00 м2
42,00 м2
75,00 м2
63,00 м2
42,00 м2

трособан
двособан
једнособан

75,00 м2
63,00 м2
42,00 м2

ц) ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ
1.Исламагић /Руждије/ Енес
2. Прело /Адила/ Захид
3. Беширевић /Мехмеда/ Дамир

Три стана из тачке Ц овог члана додјељују се под условима утврђеним у Одлуци о начину располагања новоизграђеним становима у
стамбено-пословном објекту «ЛАМЕЛА-Х1» коју је донијела Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:6/08),
а ради извршења пресуда Општинског и Кантоналног суда у Горажду.

амбени фонд и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Члан 7.

Члан 4.
Стамбене јединице из члана
1. ове Одлуке уступиће се корисницима на располагање и кориштење
по окончању поступка закључивања
појединачног уговора, односно предуговора са Босанско-подрињским кантоном Горажде.
Члан 5.
За праћење и реализацију ове
Одлуке задужују се Министарство за
борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, Кантонални ст-

Доношењем ове Одлуке ставља
се ван снаге Одлука о додјели станова
у стамбено-пословном објекту «ЛАМЕЛА-Х1» у Горажду број: 11-23-75-56/09
од 18.05.2009. године.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се покренути управни спор пред
надлежним судом у Горажду у року од
30 дана од дана пријема исте.
Број:11-23-75-62/09
03.06.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Аџем Џевад,с.р.
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