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На основу члана 33.а Устава  
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског 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 ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ, 
НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОН 

 
I 

 
Проглашава се Закон о порезу 

на имовину, наслијеђе и поклон, ко-
ји је донијела Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сје-
дници одржаној 11. јуна 2009. годи-
не. 
 

Број:02-02-444/09   П Р Е М И Ј Е Р 
12.јуна  2009.год.           Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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З  А  К  О  Н 
О  ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ, 
НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОН 

   
I -  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
            Овим  Законом  утврђује се пор-
ез на имовину, наслијеђе и поклон (у 
даљем тексту: порези), које плаћају пр-
авна и физичка лица на подручју  Бос-
анско–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.  

    
 
                  

 

 

 

Година  XII – Брoj 7 
24.јуни/липањ 2009. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  II  квартал 2009. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 



Број 7 – страна 698  
  
 

Члан 4. 
 
           Приходе од пореза на имовину 
и приходе од пореза на наслијеђе и 
поклон Кантонални трезор  распоре-
ђује кантоналном и општинским буџ
-етима у омјеру и на начин утврђен  
кантоналним  прописима. 
 

Члан 5. 
 

Правна и физичка лица поре-
ски обвезници) на подручју Канто-
на имају  под једнаким условима, ко-
ји су одређени  законом,  једнака  пр-
ава и обавезе у погледу пореских оба
-веза. 
 

Члан 6. 
 
            Пореска управа и  њени  радн-
ици у оквиру својих овлаштења дуж-
ни су  да се придржавају права  и  об-
авеза утврђених законима Федераци-
је Босне и Херцеговине (у даљем тек-
сту: Федерација), законима  Кантона 
те прописима које доносе  општине  
у  саставу  Кантона. 
 

Члан 7. 
 
            Порески  обвезници  који  пла-
ћају  порез  на  подручју Кантона ду-
жни  су  да  се  придржавају  права  
и обавеза утврђених законима Феде-
рације Босне и Херцеговине,  закони-
ма Кантона те прописима које доно-
се  општине  у  саставу  Кантона. 
  

Члан 8. 
 
           Утврђивање пореских обавеза, 
плаћање пореских обавеза и све друе 
радње везане за наплату морају се  
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вршити на начин који у највећој мјери 
штити личност и достојанство порес-
ког обвезника, као и на начин којим се 
пружа могућност обвезнику пореза да 
заштити своја на закону заснована пр-
ава и интересе. 
 
 II - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
 

Члан 9. 
  
            Обвезник пореза на имовину је 
правно и физичко лице које је власник 
и корисник сљедеће имовине: 
 

1. зграде или стана за одмор и рекреа-
цију  

2. пословних просторија које се не ко-
ристе  

3. пословне просторије, стамбене згра-
де или стана који се издају под за-
куп 

4. гараже која се издаје под закуп 
5. путничког моторног возила преко 

2000 цм3 радне запремине мотора  
6. мотоцикла преко 50 цм3 радне зап-

ремине 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 искључ-
иво предвиђени за игре на срећу, уко-
лико се користе као уређаји за игре на 
срећу, уколико се исти налазе на тери-
торији општине у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
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  Ако је имовина у власништву 
више лица, свако од њих је обвезник 
пореза сразмјерно дијелу власништ-
ва 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 пре-
ко 2000 цм2 радне запремине мот-
ора 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 одно-
сно 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 годи-
не дође до промјене власништва над 
имовином из тачки 1,2,3. и 4. претхо-
дног става, или се иста изда под зак-
уп односно отпочне се са кориштењ-
ем исте нови власник, задужиће се 
одговарајућом висином паушала која 
је сразмјерна, односно одговара вре- 
мену од стицања власништва над 
том имовином. 
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Висина пореза утврђује се опш-
тинским прописом које ће општине 
донијети у року од 30 дана од дана ст-
упања на снагу овог Закона. 

Општинским прописом из пре-
тходног става се може утврдити виси-
на пореза у годишњем паушалном из-
носу највише два пута већем од најма-
њег износа утврђеног у овом члану. 

Обвезници пореза на имовину 
која подлијеже обвези регистрације ду-
жни су приликом регистрације прило-
жити доказ о уплати пореза. 
 

Члан 11. 
 

            Порез на имовину не плаћају:  
 

1. Босне и Херцеговина, Федерација Бо-
сне и Херцеговине, кантони и опш-
тине,  

2. стране државе под условом рецип-
роцитета, са државом Босном и Хе-
рцеговином, 

3. инвалидна лица на путнички ауто-
мобил 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 Ми-
нистар за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, поднијети до 
31. јануара текуће године за коју се вр-
ши утврђивање пореза. 

Обвезници порез на имовину која 
подлијеже регистрацији (путнички ауто-
мобил и мотоцикл) плаћају порез  годи-
шње у паушалном износу приликом ре-
гистрације 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 имови-
не за одмор и рекреацију за објекте 
који су били у изградњи, а за имови-
ну која се издаје у закуп даном изда-
вања у закуп. 

Правно и физичко лице које 
је власник или корисник аутомата за 
игре на срећу као и правно или физ-
ичко лице које је власник или корис-
ник столова у касину такођер је дуж-
но у року од 30 дана  од дана стица-
ња имовине, односно почетка кори-
штења имовине, поднијети пријаву 
Пореској управи, односно пореској 
испостави надлежној за општину на 
чијој се територији налазе ти аутома-
ти, компјутери, уређаји односно сто-
лови.   
            Порески обвезници који су пр-
ви пут на основу овог закона постали 
обвезници пореза на имовину, дуж-
ни су пореску пријаву подњети у ро-
ку од 30 дана од дана ступања на сн-
агу овог Закона. 
 

Члан 13. 
 
  Орган управе који издаје одо-
брење за грађење, адаптацију и упо-
требу зграде дужан је примјерак тог 
одобрења доставити Пореској управи. 
 

Члан 14. 
  
            Обрачун пореза на имовину 
врши обвезник пореза. 

Ако Пореска управа у посту-
пку установи да подаци које је обве-
зник пореза дао у пријави не одгова- 
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рају стварном стању, утврдиће основи-
цу пореза на имовину по својим нала-
зима на начин утврђен у Закону о по-
реској управи Федерације Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 15. 
 

Порез на имовину се плаћа у 
року од 30 дана по истеку рока за под-
ношење пореске пријаве или 30 дана 
од дана доношења рјешења о  утврђе-
ној пореској обавези и то: 

 

a) за непокретну имовину према мје-
сту 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 тери-
торији Кантона наслиједи или прими 
на поклон имовину подложну плаћа-
њу пореза на наслијеђе и поклон.   
            Обвезник пореза на наслијеђе и 
поклон је и лице које наслиједи, однос-
но прими на поклон, право уживања 
или кориштења непокретности.  
            Обвезник пореза је и физичко 
лице /наслиједник/, које диобом при-
ми више имовине него што му припа-
да по његовом сувласничком праву на 
тај дио.  
 

Члан 17. 
 

             Порезу на наслијеђе и поклон  
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подлијежу земљишта, зграде и оста-
ла непокретна имовина, као и право 
уживања на тој непокретној имови-
ни коју физичко лице стиче на тери-
торији Кантона на основу Закона о 
наслијеђивању, односно уговора о по-
клону међу живим или у случају см-
рти.  
            Порезу на наслијеђе и поклон 
подлијеже покретна имовина чија вр-
иједност прелази  2.000,00 КМ.  
  

Члан 18. 
  

            Пореска обавеза пореза на на-
слијеђе и поклон настаје у тренутку 
пријема правоснажног рјешења о на-
слијеђивању, односно у тренутку пр-
ијема 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 по-
клона, оптерећена правом уживања, 
обавеза наслиједника, односно покл-
онопримца, за плаћање пореза на на-
слијеђе и поклон настаје по престан-
ку права уживања.    
 

Члан 19. 
  

            Основица пореза на наслијеђе 
и поклон је прометна вриједност на-
слијеђене или на поклон примљене 
имовине у часу настанка пореске об-
авезе 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 ко- 
ја је предмет наслијеђа прије настан- 
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ка пореске обавезе.  
  

Члан 20. 
 

Прометну вриједност наслијеђ-
ене или на поклон примљене имовине 
утврђује комисија за утврђивање ври-
једности непокретности /у даљем тек-
сту комисија/, коју именује начелник 
општине  на чијем подручју се налази 
имовина.                                   
            Порески обвезник је дужан да 
комисији за утврђивање вриједности 
наслијеђене имовине омогући несмет-
ан приступ имовини која је предмет 
наслијеђа.   
  

Члан 21. 
  

Примјерак правоснажног рјеш-
ења о наслијеђу и уговора о поклону 
непокретне имовине судови и нотари 
су дужни доставити надлежној пореск-
ој управи у року од 15 дана од дана 
правоснажности рјешења, односно ов-
јере уговора.  
 

Члан 22. 
 

Вриједност свих поклона прим-
љених у току једне календарске годи-
не од истог поклонодавца чини једну 
пореску основицу.   

Ако се наслијеђе и поклон сас-
тоје од имовине на коју се плаћа порез 
на наслијеђе и поклон и од имовине на 
коју се овај порез не плаћа, од вриједн-
ости имовине која подлијеже порезу 
одбија се сразмјерни дио укупних дуг-
ова, 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 уп-
рави у року од 15 дана од дана на-
станка пореске обавезе.  
            Уз пореску пријаву порески 
обвезник подноси документацију ко-
ја служи као основ за пренос власни-
штва над имовином која је предмет 
наслијеђа, односно поклона.  
 

Члан 24. 
  

По пријему рјешења о насли-
јеђивању, односно уговора о покло-
ну непокретне имовине, надлежна 
Пореска управа дужна је по службе-
ној дужности покренути поступак за 
разрез пореза, уколико није поднесе-
на пореска пријава у року од 15 дана 
од дана настанка пореске обавезе.  
 

Члан  25. 
 

            Пореска управа је дужна у ро-
ку од три дана од дана пријема по-
реске пријаве за разрез пореза на на-
слијеђе и поклон или обавјести да је 
покренут поступак разреза пореза по 
службеној дужности, исту доставити 
комисији.   

Прометну вриједност наслије-
ђене или на поклон примљене имо-
вине, комисија је дужна утврдити на 
начин и по поступку утврђеним За-
коном о порезу на промет непокрет-
ности и права.   

Приговор на записник коми-
сије рјешава се по поступку утврђен-
им Законом о порезу на промет не-
покретности и права.           
                                                                   

Члан 26. 
  
            Пореска управа је дужна извр-
шити разрез пореза на наслијеђе и  
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поклон у року од седам дана од дана 
пријема правоснажног записника о пр-
оцјени наслијеђене или на поклон пр-
имљене имовине која подлијеже опор-
езивању и рјешење о утврђеној порес-
кој обавези доставити пореском обвез-
нику. 
 

Члан 27. 
                                                             
            Стопа пореза на наслијеђе и по-
клон износи 5%.  
  

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 утврђе-
ну пореску обавезу уплатити у року 
од осам дана од дана пријема рјешења.    
  

Члан 30. 
  
            Порез на наслијеђе и поклон не 
плаћа:  
 

1. наслиједник односно поклонопри-
мац првог наслиједног реда, брачни 
друг ако је у другом наслиједном 
реду, родитељи када наслијеђују и 
примају на поклон имовину од дје-
це, малољетна дијеца без оба роди-
теља;  

2. наслиједник другог наслиједног ре-
да који наслијеђује један стан, под  
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условом да је са оставиоцем у тре-
нутку његове смрти живио у заје-
дничком домаћинству и да и он и 
чланови његове породице немају 
други стан у власништву; 

3. наслиједници, односно поклоноп-
римци, браћа и сестре, под услов-
ом да се та  имовина не може оту-
ђити у року од три године.  

4. наслиједник који наслијеђује пољ-
опривредно газдинство.   

 

Члан 31. 
  

            Порез на наслијеђе и поклон 
не плаћа се на:  
 

1. предмете домаћинства,  
2. имовину на коју наслиједник, од-

носно поклонопримац не може ст-
ећи право власништва, право ужи-
вања, односно кориштења,  

3. имовину која је наслијеђена или 
на поклон примљена, коју порес-
ки обвезник уступи без накнаде 
држави Босни и Херцеговини, Фе-
дерацији Босне и Херцеговине, Бо-
санско-подрињском кантону Гор-
ажде, општинама у саставу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, 
и вјерским институцијама.  

 

Члан 32. 
  

            Разрез пореза на наслијеђе и 
поклон врши надлежна пореска уп-
рава на чијем се подручју налази им-
овина. У случају да наслијеђена имо-
вина, односно поклон, садржи само 
покретну имовину, порез разрезује 
надлежна пореска управа у пребива-
лишту обвезника пореза.  
            Ако се наслијеђена или на по-
клон 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 ус-
ловима прописаним Законом о управ-
ном поступку, Законом о пореској уп-
рави Федерације Босне и Херцеговине 
и овим Законом. 
 

Члан 33. 
  

            Ако пореска управа у поступку 
установи да износ пореске обавезе не 
одговара стварном стању, утврдиће ос-
новицу пореза по својим налазима, на 
начин утврђен овим Законом и Зако-
ном о пореској управи Федерације Бо-
сне и Херцеговине.   
  

Члан 34. 
  

           Разрез пореза на наслијеђе и по-
клон врши се у року од 30 дана од да-
на подношења пореске пријаве или од 
дана достављања  рјешења о наслијеђу 
односно уговора о поклону непокрет-
не имовине.  
           Пореска управа дужна је обвезн-
ику пореза доставити рјешење за поре-
ске обавезе утврђене у разрезном пос-
тупку у року од 8.дана од дана изврш-
еног разреза пореза.    
              Порез на наслијеђе и поклон 
плаћа се у року од 30 дана од дана до-
ношења рјешења и то за непокретну 
имовину према мјесту гдје се непокре-
тност 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 пост- 
упка и застаре, примјењиваће се од-
редбе Закона о пореској управи Фед-
ерације Босне и Херцеговине. 
                                              

Члан 36. 
 

            Нотари, као и надлежна тијела 
државне управе, односно друге над-
лежне организације, су дужни од по-
реских обвезника тражити пореско 
увјерење о измиреним пореским оба-
везама, односно увјерења да нису за-
дужени 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 им-
овину из става 1.овог члана, а порез 
није плаћен, за наплату доспјелог по-
реза јамчи солидарно с пореским об-
везником и нови власник до висине 
вриједности преузете имовине.   
 

Члан 38. 
  
            Лице које отуђи или стиче не-
покретну или покретну имовину ду-
жно је приликом овјеравања уговора 
и других аката о преносу такве имо-
вине код надлежног органа подније-
ти увјерење о плаћеном доспјелом 
порезу.  
 

            Нотари, као и надлежни ор-
гани државне управе, односно друге 
надлежне организације, дужни су по-
реској 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, ис-
каже нетачне или непотпуне подат-
ке 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 прекр-
шај правно лице порески обвезник:  
 

1. који не поднесе пореску пријаву у 
прописаном року /члан 12. и члан 
23/,  

2. који не поднесе пореску пријаву, ис-
каже нетачне или непотпуне подат-
ке 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 пр-
екршај новчаном казном од  500,00 КМ 
до 1.500,00 КМ уколико поступи супр-
отно 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 из-
вршиће се по прописима који су би-
ли на снази у моменту настајања по-
реске обавезе.  
 

Члан 43. 
 

            Прописе за провођење овог 
Закона донијеће Министар за фина-
нсије у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу овог Закона.  

 

Члан 44. 
 

Почетком примјене овог Зако-
на на подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде  престаје да важи 
Закон о порезима Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде”, број 17/04).   
 

Члан 45. 
 

            Овај Закон ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у “Сл-
ужбеним новинама Босанско–подри-
њског кантона Горажде”. 
   

Број:01-02-544/09      РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ    
11.јуна 2009.год.        Алија Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е  

528  

На основу члана 33.а Устава  
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског 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 БОСАНСКО- 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
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I 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма и допунама Закона о полицијским 
службеницима Босанско-подрињског 
кантона Горажде, који је донијела Ску-
пштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на сједници одржаној 11. 
јуна 2009. године. 
 

Број:02-02-445/09      П Р Е М И Ј Е Р 
12.јуна 2009.год.                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

529 
 

З А К О Н 
о измјенама и допунама 
Закона о полицијским 
службеницима Kантона 

 
Члан 1. 

 
          Члан 75. Закона о полицијским 
службеницима кантона („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:12/06, 13/07, 8/08 и 17/08), 
(удаљем тексту Закон), мијења се и гл-
аси: 
 

„Критерији и услови за унапређење: 
 
(1) Полицијски службеник добија нар- 
      едни виши чин када се испуне сви  
      сљедећи услови: 
 

1. да је за чин у који би полицијски 
службеник могао бити унапређ-
ен у складу са овим Законом ог-
лашено слободно мјесто и то сло-
бодно мјесто оглашено интерно; 

2. да се полицијски службеник пр-
ијавио за слободно мјесто из тач-
ке 1. овог става  и 

3. да полицијски службеник има пр-
епоруку 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 ун-
апређење води рачуна да полици-
јски службеник испуњава све сље-
деће критерије: 

 
1. да је провео Законом прописа-

но вријеме у претходном чину; 
2. да је био оцијењен оцјеном „до-

бар“ или вишом оцјеном за свој 
рад током посљедње три годи-
не; 

3. да се против њега не води кри-
вични поступак или дисципли-
нски поступак за тешку повре-
ду радне дужности; 

4. да је успјешно завршио интер-
не испите из члана 74. става 2. 
овог Закона; 

5. да његово унапређење није сус-
пендовано у складу са чланом 
112. став 4. овог Закона. 

 
(3)Полицијски службеник који се пр- 
      ијављује за унапређење из чина  
      „старији наредник“ у чин „млађи  
       инспектор“ мора имати најмање  
       VI степен школске спреме. 
 
(4)Полицијски службеник који се пр- 
     ијављује  за  унапређење  из  чина  
    „инспектор“  у чин  „виши инспек 
     тор“ мора  имати најмање VI степ-  
     ен  школске  спреме.  Полицијски  
     службеник  који  се  пријављује  за  
     унапређење  из чина  „самостални  
     инспектор“ у чин „главни инспек- 
     тор“ мора имати најмање VII степ-    
     ен  школске спреме. 
 
(5)При давању препоруке из става 1.  
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     тачке 3. овог члана комисија за уна- 
     пређење узима у обзир и дисципли- 
     нске мјере изречене полицијском сл- 
      ужбенику. 
 
(6)Интерно објављивање радног мјеста  
     из става 1. тачке 1. овог  члана подр- 
     обније прописује министар подзак- 
     онским  актом на приједлог комеса- 
      ра полиције.“ 
 

Члан 2. 
 
          Члан 76. Закона о полицијским 
службеницима кантона („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:12/06, 13/07, 8/08 и 17/08),  
мијења се и гласи: 
 

„Прописано вријеме проведено у пре-
тходном чину 
 
(1) Најкраће вријеме проведено у пре- 
      тходном 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 „полицај-
ац“ у чин „старији полицајац“ – 
три (3) године; 

7. за унапређење из чина „старији 
полицајац“ до чина „млађи инс-
пектор“ –  четири (4) године у св-
аком чину; 

8. за унапређење из чина „млађи 
инспектор“ до чина „виши инсп-
ектор“ – четири (4) године у сва-
ком чину за полицијске службен-
ике са VI степеном стручне спре-
ме и двије године у сваком чину 
за полицијске службенике са VII 
степеном стручне спреме; 

9. за унапређење из чина „виши ин-
спектор“ до чина „главни инспе- 



24. јуни/липањ 2009 
 
 

ктор“ – три (3) године у сваком 
чину.  

 
(2) При рачунању времена из става 1. 

овог члана признаје се само ствар-
но вријеме проведено на дужнос-
ти у полицијском органу. 

 
(3) Изузетно  од  става  2. овог члана,  
      као стварно вријеме проведено на  
      дужности, признаће  се и  вријеме  
      које је полицијски службеник про- 
      вео у екстерном премјештају у  ск-  
      ладу са чланом 65. овог Закона или  
      у премјештају у иностранство у ск- 
      ладу са чланом 66. овог За-кона. 
 
(4) Вријеме које  је полицијски служб- 
      еник 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 дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:01-02-543/09        РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
11.јуна  2009.год.        Алија Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е   
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На основу поглавља IV одјељ-
ак А  члана 23. Устава  Босанско–под-
рињског кантона Горажде („Служб-
ене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/98,10/00 и 
5/03)  и  члана 31. Закона  о  ловству 
(“Службене  новине  Федерације  Бо-
сне  и  Херцеговине” број: 4/06) и чл- 
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анова 106. и 108. Пословника  Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско–по-

дрињског кантона Горажде“ број:10/08), 
Скупштина Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, на својој 24. редовној 
сједници, одржаној дана 11. јуна 2009. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
О  ОСНИВАЊУ   

ЛОВИШТА  НА  ПОДРУЧЈУ  
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА  ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  оснивају  се  ло-
вишта  на  подручју  Босанско- подри-
њског  кантона  Горажде  и  то: 
 

-  ЛОВИШТЕ “БОРОВАЦ”   
-  ЛОВИШТЕ  “ПАЛЕ-ПРАЧА” 
-  ЛОВИШТЕ “ВРАЖАЛИЦЕ” 
-  ЛОВИШТЕ “ГРЕБАК” 

 
Члан 2. 

 

 Називи  ловишта,  њихова  врс-
та,  тип  и  карактеристике,  као  и  гра-
нице  ловишта  утврђују  се  овом  Од-
луком  како  слиједи: 

Границе ловишта “Боровац” ут-
врђују се и описују на начин да се  гра-
нице ловишта поклапају са  админист-
ративним границама Општине  Гора-
жде и детаљно се описују на сљедећи  
начин:  
 Граница  са  западне  стране  се  
окреће од ушћа ријеке Осанице у  Др-
ину 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 сјеверозапад-
но  испод  Стоца  до  коте  1294  зване  
Дебело брдо и  коте 1305  зване  Бре-
за, до  коте 1750 зване Боровац  преко  
локалитета  Шушњате  главице  иза  
Ораховица и прати административ-
ну границу општине Горажде I, иде 
долином ријеке Чемернице према 
Доњим  Барама  одакле  се  пење пр-
ема Храњену  регионалним  путем  Р 
– 448 Хреновица – Горажде и  настав-
ља  источно  осовином  пута  до села  
Црвљивца затим у правцу југоистока 
наставља пратити ентитетску грани-
цу преко Десана спуштајући се у  на-
сеље Ријека према  ријеци  Дрини, и  
даље наставља на десној обали рије-
ке Дрине пратећи ентитетску грани-
цу иза  села  Хубјери  на  коту 725  зв-
ану  Шанац, те се протеже  преко  ко-
те Цицељ и иде према југу до гроб-
ља  у  селу  Радијевићи  одакле  креће  
на југозапад поред школе у Подко-
зари преко Лађеника и Подхоморе 
на коту 798 звану Биљинска  гради-
на,  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 Крт-
јеновићи, до школе у Заводиштима,   
и наставља у правцу села  Ходорови-
ћи до Церове равни и прати адми-
нистративну границу Општине Гор-
ажде те се спушта  до  ријеке  Дрине  
одакле  наставља  низводно  ријеком  
Дрином  до  ушћа  ријеке Осанице  у  
ријеку  Дрину.   
 

Ловиште припада брдским ло-
виштима, 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 Општ-
ине Пале–Прача и детаљно се  описују  
на  сљедећи  начин: 
 

 Граница ловног подручја Пале–
Прача протеже се од обронака плани-
не 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  Кр-
ижевца, затим Локве, па преко брда  
Прибета коте 928 према Храстовцу, 
затим према Михаљском потоку и  Гл-
авичици до кућа Тодоровића па  пре-
ко  Џафербегове  стијене, Мачарск-их 
долова те се протеже у правцу  Гради-
не  кота 1013, гдје  иде  у  правцу  исп-
од Доње Винче преко Пријештовца, 
затим испод села Стране према  мјесту 
Каљани одакле прати границу  корита  
ријеке  Праче до ушћа  са  ријеком  Че-
мерницом и  наставља узводно  долин-
ом  ријеке Чемернице  према  Барама, 
затим прати административну грани-
цу између Општина Горажде и Пале–
Прача, иде према Зеленој равни и иде 
на коту 1297 звану “Шушњата глави-
ца”, 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 Боро-
вац, а затим преко коте 1559 зване Хл-
адно брдо и долази на коту 1674 звану 
Кацељ, гдје мијења смијер у правцу сј-
еверозапада и долази на коту 1637 зв-
ану Млијечник гдје и почиње грани-
ца. 
 

Ловиште припада брдским лов-
иштима, отвореног типа, а има намје-
ну 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 Оп-
штине Пале–Прача и детаљно се опи-
сују на сљедећи начин: 
 

 Граница ловишта “Вражалице”  
почиње од  ушћа ријеке Чемернице  
у ријеку Прачу, гдје даље иде доли-
ном ријеке Праче пратећи админи-
стративну границу Општине Пале-
прача, одакле скреће  према  Вража-
лицама  обухватајући село Вражали-
це  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 До-
њим Барама одакле наставља низво-
дно долином ријеке Чемернице, те  
поновно завршава на мјесту ушћа ри-
јеке Чемернице  у  ријеку Прачу.  
 
 Ловиште припада брдским ло-
виштима отвореног типа, а има нам-
јену привредно-спортског ловишта. 
 

Члан 5. 
 
           Границе ловишта “Гребак” ут-
врђују  се и  описују  на  начин да се  
границе ловишта поклапају са  адми-
нистративним границама  Општине  
Фоча - Устиколина и детаљно  се  оп-
исују  на  сљедећи  начин: 
 
 Граница ловишта “Гребак” по-
лази ентитетском границом и наста-
вља 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 настав-
ља преко Церове равни поред села Зу-
бовићи гдје се спушта  на  ријеку  Дри-
ну  испод  села Трновице  одакле  иде  
низводно ријеком Дрином до Осанич-
ког  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  ст-
раном брда Столац до Дебелог  брда, у 
свом даљем продужетку прелази  пр-
еко  кота  1486  и  1749  па  преко  кота  
Млијечник и  Мачак  иде  према  обро-
нцима  планине  Јахорине испод  коте  
1693 зване Голица  и даље  се  наставља  
преко превоја Влачези у правцу  пре-
воја  Гребак до Хаџића брда и  у  прав-
цу  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  се-
ла Подбирановићи гдје прелази Ко-
лунску  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 вр-
аћа према Фазловини и ту завршава  
граница. 
 

               Ловиште припада брдским ло-
виштима, отвореног типа, а има нам-
јену привредно-спортског ловишта. 
 

Члан 6. 
 

              Саставни дио ове Одлуке чини 
Елаборат о оснивању ловишта на по-
дручју Босанско-подрињског кантона  
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Горажде и карта са уцртаним грани-
цама ловишта, унесена на топограф-
ску карту размјере 1:50.000. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним  но-
винама Босанско–подрињског канто-
на  Горажде“. 
 

Број:01-26-546/09    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
11.јуна 2009.год.       Алија Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е  

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

530а) 
 

Е Л А Б О Р А Т 
О  ОСНИВАЊУ  

 ЛОВИШТА  НА  ПОДРУЧЈУ  
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ  

КАНТОНА  ГОРАЖДЕ 
 

У В О Д 
 
ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 
 У циљу провођења законских  
одредаба Закона о ловству (“Службе-
не новине Федерације БиХ” број: 
4/06), те у складу са одредбама Прав-
илника о начину одређивања и оби-
љежавања граница ловишта и посту-
пку оснивања ловишта у Федерацији  
Босне и Херцеговине (“Службене но-
вине Федерације Босне и  Херцегови-
не” број:2/08), Министарство за при-
вреду Босанско–подрињског кантона  
Горажде, као надлежно  Министарст-
во за послове ловства, формирало је 
стручну Комисију за израду Пријед-
лога о оснивању ловишта на под-
ручју Босанско–подрињског кантона  
Горажде. Комисију чинили истакну-
ти 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 компете-
нтних лица која познају ловство и ло-
калне прилике. 

Стручна комисија формирана 
Рјешењем Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број:04-26-856/09 од 17.03.2009.годи-
не, 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 Коми-    
            сије  испред ловачког друштва 
12. Бахто Личина - члан Комисије  
                      испред ловачког друштва 
13. Елведина Муратспахић  - технички 
                                                        секретар 
 

Приликом израде и давања пр-
иједлога за оснивање ловишта, пошто-
вани 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 простор-
ну, ловно-привредну цјелину за одр-
живу 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 ка-
рте са уцртаним границама ловиш-
та, унесене на топографским карта-
ма размјере 1:50.000. 
 
УСТАНОВЉЕЊЕ  ЛОВИШТА  
И  НАЗИВИ 
 
 Овим актом, као приједлог  ст-
ручне комисије формиране  Рјешењ-
ем Министартсва за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде бр-
ој:04–26–856/09 од 17.03.2009.године, 
оснивају се сљедећа ловишта на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде и то према сљедећим нази-
вима: 
 
ЛОВИШТЕ “БОРОВАЦ”   
ЛОВИШТЕ “ПАЛЕ-ПРАЧА” 
ЛОВИШТЕ “ВРАЖАЛИЦЕ” 
ЛОВИШТЕ “ГРЕБАК” 
 
 Сви називи наведених ловиш-
та одређени су према познатим ло-
калним географским појмовима ко-
ји 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 иден-
тификује, односно одреди, географс-
ки појам према којем ловишта и има-
ју симболичне  називе. 
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Л О В И Ш Т Е  “БОРОВАЦ” 
 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ 
 

Ово ловиште налази се на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде и простире се на територији 
Општине Горажде. 

Назив ловишта “Боровац” одр-
еђен је према природно географском 
обиљежју коте зване Боровац, као по-
знати локални географски појам, у ци-
љу што боље идентификације и одре-
ђивања симболичког обиљежја ловиш-
та. Ловиште се налази у шумско-прив-
редном подручју званом “Босанско-
подрињско” на којем је најзаступљени-
ја шуме букве, храста и остали лиш-
ћари те младе културе четинара.  

Подручје обилује са доста изво-
ришта и ријека тако да се исто оцјењу-
је као врло квалитетно у смислу хид-
рографских прилика, посебно погодн-
их за срнећу дивљач. 

Ловни  терени  ловишта  “Боро-
вац” су према географским  прилика-
ма  терени  са  планинским  гребенима 
испресјецани благим увалама и водо-
тоцима од чега доминирају коте “Бо-
ровац” и “Клек”, а најнижа кота  изно-
си 309 м, а највиша 1749 м  надморске  
висине. 

Према типу и  карактеристика-
ма ловишта узимајући у обзир геогра-
фске прилике ловиште припада брдс-
ким ловиштима отвореног типа. Обзи-
ром на заступљеност многобројних  
различитих врста биља и друге веге-
тације ловиште омогућава веома  пово-
љне  услове  за  исхрану  дивљачи,  гдје 
највећи извор хране представљају па-
шњаци, приземна флора, дивљи  пло-
дови, а такође приступ теренима омо-
гућава додатну прехрану путем хра- 
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нилишта које служи за додатну пр-
ехрану у зимском периоду, када је  
терен прекривен снијежним прекри-
вачем.  

Имајући у виду предње  наве-
дене карактеристике ловишта, ово 
ловиште за своју намјену има тип пр-
ивредно – спортског ловишта те се 
као такво утврђује у овом  акту.  
 
ОПИС  ГРАНИЦА  ЛОВИШТА 
 
 Имајући у  виду  администра-
тивне границе Општине Горажде на  
чијој територији се ловиште прости-
ре, као и границе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде  настале након 
потписивања Дејтонског мировног  
споразума, границе ловишта “Боро-
вац” утврђују се и описују  на  начин 
да се  границе  ловишта поклапају  са  
административним границама Опш-
тине Горажде и  детаљно  се  описују  
на слиједећи  начин: 
 
 Граница са западне стране  се  
окреће до ушћа ријеке Осанице у  
Дрину узводно до села Ћуровићи ода-
кле скреће десно на коту 647 и иде 
косом  Капавца  на  коту  1002  звана  
Циљ до коте 1091, брдо звано Шиш-
ин врх, одакле се даље наставља сје-
верозападно испод Стоца до коте 
1294 звана Дебело брдо и коте 1305 
зване Бреза, до коте 1750 зване Боро-
вац преко локалитета Шушњате  гла-
вице иза Ораховица и прати адми-
нистративну границу општине Гора-
жде И иде долином ријеке Чемерни-
це 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- 

24. јуни/липањ 2009 
 

 
гоистока наставља пратити ентитетску 
границу преко  Десана  спуштајући  се  
у насеље Ријека према ријеци Дрини, 
и даље наставља на десној обали рије-
ке Дрине пратећи ентитетску границу 
иза села Хубјери на коту 725 звана Ша-
нац, те се протеже  преко  коте Цицељ  
и иде према југу  до гробља у селу  Ра-
дијевићи одакле креће на југозапад  по-
ред школе у Подкозари преко Лађени-
ка и Подхоморе на коту 798 звана Биљ-
инска градина, те са ове коте иде у  за-
падном смјеру иза села Ухотића и  ко-
те 803 звана Ухотића Брдо, затим пре-
ко Доњег села и Брложина  до села  
Кртјеновићи до школе у Заводиштима   
и наставља у правцу села  Ходоровићи  
до Церове равни, и прати админист-
ративну границу општине Горажде те 
се спушта до ријеке Дрине одакле нас-
тавља низводно ријеком Дрином до уш-
ћа ријеке Осанице у ријеку  Дрину.   
 

 Укупна површина ловишта у  
административним границама Општ-
ине Горажде износи  25.600 ха.  
 Структуру површина по култу-
рама према катастру ловишта чини  сл-
иједеће: 
 

- 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 нас-
ељавају ловиште “Боровац” су  срнећа 
(цапреолус цапреолус) и  зечија (лепус 
еуропеаус) дивљач од чега према бро-
јном  стању  има: 
 

-  срнеће  дивљачи.........223  примјерака 
-  зечија  дивљач.............280  примјерака 
- дивља свиња..............130  примјерака 
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Остале врсте дивљачи које пр-
иродно  обитавају  у ловишту, а  које  
су сталне, сезонске, повремене или 
пролазне дивљачи, припадају  длака-
вој 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 угроже-
не врсте дивљачи које су под посеб-
ном заштитом одређена Законом о 
ловству, ловиште “Боровац” има сли-
једећу  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 обиљежа-
вају паноима на улазима у ловиште са  
натписом назива ловишта и то на нач-
ин да су панои од дрвета  надкривени 
и заштићени од атмосферских обори-
на,  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  бо-
јом, а препоручује се да се на табли  
паноа уради и силуета једне од  главн-
их  врста  дивљачи  у  ловишту.  
 Панои се постављају на  стубо-
ве који се бетонирају  у земљу и на ис-
те се причвршћује табла са  натписом. 
Остали услови обиљежавања ловишта  
одређени су подзаконским актима   ко-
јима се  утврђује начин  обиљежавања  
граница. 
 
ОСТАЛЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ   
ЛОВИШТА 
 
 Имајући у виду тип  и каракте-
ристике ловишта, географске прили-
ке,  хидрогеографске  прилике, климу, 
покривеност  земљишта, као и  прехр-
амбене  могућности за дивљач, ловиш-
те “Боровац” се може окарактерисати 
као ловиште које пружа квалитетне 
могућности за дивљач посебно  узима-
јући у  обзир  да су зиме благе са одре-
ђеним изузецима у мјесецу јануару или  
фебруару када температуре  домини-
рају  и  преко  -10 Цº.  
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ЛОВИШТЕ  “ПАЛЕ-ПРАЧА” 
 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ 
 

Ово ловиште налази се на по-
дручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде и простире се на терито-
рији Општине Пале-Прача. 

Назив ловишта “Пале-Прача” 
одређен је према природно-географ-
ском обиљежју, односно према  нази-
ву Општине  на  чијој  територији  се  
простире ловиште као познати лока-
лни географски појам, у циљу што 
боље идентификације и одређивања 
симболичког обиљежја ловишта. Ло-
виште се налази у шумско-привред-
ном подручју званом “Босанско-под-
рињско” на којем је најзаступљенија 
шума букве, храста  и остали лишћа-
ри те младе културе четинара.  

Подручје обилује са доста из-
воришта у чијој долини се налази  ри-
јека Прача тако да се исто оцјењује као 
врло квалитетно у смислу хидрогра-
фских прилика. 

Ловни терени ловишта “Пале 
-Прача” су према географским  при-
ликама терени са планинским  греб-
енима испресјецани благим  увалама 
и водотоцима од чега доминира  ко-
та Црни врх чија је надморска  виси-
на  1405 м.  

Према типу и карактеристи-
кама ловишта, узимајући у обзир ге-
ографске прилике, ловиште припада  
брдским ловиштима отвореног типа. 
Обзиром на заступљеност многобро-
јних различитих врста биља и  друге 
вегетације, ловиште омогућава веома 
повољне услове  за исхрану дивљачи, 
гдје највећи извор хране представ-
љају пашњаци, приземна флора, ди-
вљи плодови, а такођер приступ  те- 
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ренима омогућава додатну прехрану 
путем хранилишта које служи за  дод-
атну прехрану у зимском периоду, ка-
да је терен прекривен снијежним  пре-
кривачем.  

Имајући у виду напријед  наве-
дене карактеристике ловишта, ово ло-
виште за своју намјену има тип прив-
редно–спортског ловишта те се као та-
кво  утврђује  у  овом  акту.  
 
ОПИС  ГРАНИЦА  ЛОВИШТА 
 
 Имајући у виду администрати-
вне границе Општине Пале - Прача на  
чијој територији се ловиште простире, 
као  и  границе  Босанско–подрињског 
кантона Горажде настале након потп-
исивања Дејтонског мировног спора-
зума, границе ловишта “Пале–Прача” 
утврђују  се и  описују  на  начин да се  
границе ловишта дијелом поклапају са 
административним границама Општ-
ине Пале–Прача и детаљно се описују  
на сљедећи  начин: 
 

 Граница ловног подручја Пале 
– Прача протеже се од обронака пла-
нине Јахорине и то од коте 1637 зване 
Млијечник,  преко насеља  Каменица – 
Средње, затим  преко  Вучије  главице  
и протеже се преко превоја Вихари по-
ред Ханишта и иде у правцу Крижев-
ца, затим Локве, па преко брда Прибе-
та коте 928 према Храстовцу, затим  
према Михаљском потоку и Главичи-
ци до кућа Тодоровића па преко  Џаф-
ербегове стијене и Мачарских долова 
се  протеже  у  правцу  Градине,  кота  
1013, гдје иде у правцу испод Доње  
Винче преко Пријештовца, затим  исп-
од  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  ри-
јеке Чемернице према Барама, затим 
прати административну границу из-
међу општина Горажде и Пале–Пра-
ча, 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 Бо-
ровац, а затим преко коте 1559 зване 
Хладно брдо и долази на коту 1674 
звану Кацељ, гдје мијења смијер у 
правцу сјеверозапада и долази на ко-
ту 1637 звану Млијечник гдје и почи-
ње граница. 
 
 Укупна површина ловишта у  
административним границама Опш-
тине  Пале–Прача  износи  8.460 ха.  
 

 Структуру површина по кул-
турама 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 непроду- 
- ктивно тло…..........................280,1 ха 
- ријеке, потоци и водена 
     површина …….........................9,9  ха 
 
ВРСТЕ  ДИВЉАЧИ 
 
 Главне врсте дивљачи које на-
сељавају ловиште “Пале-Прача” су  
срнећа и зечија дивљач од чега пре-
ма бројном стању  има: 
 

- срнеће дивљачи.....140  примјерака 
- зечије дивљачи......390  примјерака 
- медвједа...................... 4 примјерка 
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   Остале врсте дивљачи које пр-
иродно обитавају у ловишту, а  које  су  
сталне, сезонске, повремене или прол-
азне дивљачи, припадају длакавој и  
пернатој дивљачи у коју спадају сље-
деће  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  угроже-
не  врсте  дивљачи  које  су  под  посеб-
ном  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 обиљежа-
вају паноима  на  улазима у  ловиште  
са натписом назива ловишта  и то  на 
начин да су панои од дрвета нат-
кривени и заштићени од атмосфе-
рских 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  прем-
азано црном или другом бојом, а  пр-
епоручује се да се на табли паноа  
уради и силуета једне од главних  вр-
ста дивљачи  у  ловишту.  
 Панои  се  постављају  на  сту-
бове који се бетонирају у  земљу и на  
исте се причвршћује табла са натпи-
сом. Остали услови обиљежавања ло-
вишта одређени су подзаконским  ак-
тима којима се утврђује начин оби-
љежавања  граница. 
 
ОСТАЛЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ   
ЛОВИШТА 
 

 Имајући у виду тип и  карак-
теристике ловишта, географске при-
лике, хидрогеографске прилике, кл-
иму, покривеност  земљишта, као и  
прехрамбене могућности за  дивљач, 
ловиште “Пале–Прача” се може  ока-
рактерисати као ловиште које пру-
жа квалитетне могућности за дивљач,  
посебно узимајући у обзир да су зиме 
благе са одређеним изузецима у мјесе-
цу јануару или фебруару, када дом-
инирају температуре и испод-10ºЦ.  
  

ЛОВИШТЕ  “ВРАЖАЛИЦЕ” 
 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ 
 

Ово ловиште налази се на по-
дручју Босанско-подрињског канто 
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на Горажде и простире се на територ-
ији Општине Пале - Прача. 

Назив ловишта “Вражалице” од-
ређен је према природно-географском 
обиљежју, односно према називу лока-
литета “Вражалице” на чијој  територ-
ији се простире  ловиште, као познати 
локални географски појам, у циљу 
што боље идентификације и одређи-
вања симболичког обиљежја ловишта. 
Ловиште се налази у шумско-привре-
дном подручју званом “Босанско-по-
дрињско” на којем је најзаступљенија 
врста дрвећа букве, храста и остали ли-
шћари те младе културе четинара.  

Подручје обилује са доста изво-
ришта 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 “Вража-
лице” су према географским прилика-
ма терени са планинским гребенима 
испресјецани благим увалама и водот-
оцима од чега доминира кота Миш 
чија је  надморска  висина  1270 м.  

Према типу и карактеристика-
ма ловишта, узимајући у обзир геогра-
фске прилике, ловиште припада брдс-
ким ловиштима отвореног типа. Обзи-
ром на заступљеност многобројних ра-
зличитих врста биља и друге  вегетац-
ије, ловиште омогућава веома повољне  
услове за исхрану дивљачи, гдје најве-
ћи извор хране представљају  пашња-
ци, приземна флора, дивљи  плодови, 
а такођер приступ теренима омогућа-
ва додатну прехрану путем хранили-
шта која служе  за додатну  прехрану у 
зимском периоду, када је терен пре-
кривен снијежним  прекривачем.  

Имајући у виду напријед  наве-
дене карактеристике ловишта, ово  ло-
виште 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 администрат-
ивне границе Општине Пале–Прача, 
на чијој се територији ловиште  про-
стире, као и границе Босанско–подр-
ињског кантона Горажде настале на-
кон потписивања Дејтонског миров-
ног споразума, границе ловишта “Вр-
ажалице” утврђују се и описују на на-
чин да се границе ловишта дијелом 
поклапају са административним гра-
ницама Општине Пале–Прача и дет-
аљно се описују на сљедећи  начин: 
 

 Граница ловишта “Вражали-
це” почиње од ушћа  ријеке Чемерн-
ице у ријеку Прачу, гдје даље иде до-
лином ријеке Праче пратећи адми-
нистративну границу Општине Па-
ле-Прача, одакле скреће према Вра-
жалицама обухватајући село Вража-
лице и иде у правцу коте Локва пре-
ма обронцима Врановине и према 
коти Миш, затим према Јабучком  се-
длу и Великој стијени и наставља  пу-
тем Горажде–Сарајево и иде према 
Доњим Барама одакле наставља низ-
водно долином ријеке Чемернице, те 
поновно завршава на мјесту ушћа 
ријеке Чемернице у ријеку Прачу.  
  

Укупна површина ловишта  у  
административним границама Опш-
тине  Пале–Прача  износи  2.370 ха.  
  

Структуру површина по  кул-
турама према катастру ловишта   чи-
ни  сљедеће: 
 

- оранице  и  воћњаци......... 200     ха 
- ливаде  и  пашњаци…........614,5  ха 

Број 7 – страна 717 
 

 
- 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 насе-
љавају ловиште “Вражалице” су  срне-
ћа и  зечија дивљач, од чега према  бр-
ојном  стању  има: 
 

-  срнеће  дивљачи........500  примјерака 
-  зечије  дивљачи..........350  примјерака 
-  медвједа............................3  примјерка 
 
   Остале врсте дивљачи које пр-
иродно обитавају у ловишту, а  које  су  
сталне, сезонске, повремене или прол-
азне дивљачи, припадају длакавој и  пе-
рнатој 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 угроже-
не врсте дивљачи које су под  посеб-
ном заштитом, одређеном Законом о 
ловству, ловиште “Вражалице”  има  
сљедећу  дивљач: 
 

- медвјед, 
- срнећа  дивљач и 
- зечија  дивљач. 
 
ОБИЉЕЖАВАЊЕ  ГРАНИЦА 
 
 Границе ловишта се  обиљеж-
авају паноима на улазима у  ловиште  
са натписом назива ловишта и то  на 
начин да су панои од дрвета наткри-
вени 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 – ду-
бореза треба да буде премазано цр-
ном или другом бојом, а препоручује  
се да се на табли паноа уради и силу-
ета једне од главних врста дивљачи  
у  ловишту.  
 Панои се постављају на стубо-
ве који се бетонирају  у  земљу  и  на  
исте се причвршћује табла са натпи-
сом. Остали услови обиљежавања ло-
вишта одређени су подзаконским  ак-
тима којима се утврђује начин оби-
љежавања  граница. 
 
ОСТАЛЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 ЛОВИШТА 
 
 Имајући у виду тип и карак-
теристике ловишта, географске при-
лике, хидрогеографске прилике, кл-
иму, покривеност земљишта, као и  
прехрамбене могућности за  дивљач, 
ловиште “Вражалице” се може  окар-
актерисати као ловиште које пружа 
квалитетне могућности за дивљач,   

24. јуни/липањ 2009 
 

 
посебно узимајући у обзир да су  зиме  
благе са одређеним изузецима у  мјесе-
цу јануару или фебруару, када доми-
нирају температуре и  испод  - 10ºЦ.  
  

ЛОВИШТЕ  “ГРЕБАК” 
 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ 
 

Ово ловиште налази се на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде и простире се на територији 
Општине Фоча-Устиколина. 

Назив ловишта “Гребак” одре-
ђен је према природно-географском 
обиљежју, односно према називу лока-
литета “Гребак” на чијој територији  
се простире ловиште, као познати ло-
кални географски појам, у циљу што 
боље идентификације и одређивања 
симболичког обиљежја ловишта. Лов-
иште се налази у шумско-привредном 
подручју званом “Босанско-подрињс-
ко” на којем је најзаступљенија шума 
букве, храста и остали лишћари те мл-
аде културе четинара.  

Подручје обилује са доста изво-
ришта у чијој долини се налази  ријека 
Дрина и ријека Колина, тако да се ис-
то оцјењује као врло квалитетно у сми-
слу хидрографских прилика. 

Ловни терени ловишта “Греб-
ак” су према географским  приликама 
терени са планинским гребенима исп-
ресјецани благим увалама и водото-
цима од чега доминирају коте  Столац, 
Боровац и Хажића брдо, тако да прос-
јечна надморска висина ловишта  изн-
оси  око 900  м.  

Према типу и карактеристика-
ма ловишта, узимајући у обзир геогра-
фске прилике, ловиште припада брдс-
ким ловиштима отвореног типа. Обзи-
ром на заступљеност многобројних  ра- 
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зличитих врста биља и друге вегета-
ције, ловиште омогућава веома пово-
љне услове за исхрану  дивљачи,  гдје  
највећи извор хране представљају  па-
шњаци, приземна флора, дивљи  пл-
одови, а такођер приступ  теренима 
омогућава додатну прехрану путем 
хранилишта која служе за додатну  
прехрану у зимском периоду, када  је  
терен прекривен снијежним прекр-
ивачем.  

Имајући у виду напријед на-
ведене карактеристике ловишта,  ово 
ловиште за своју намјенуима тип пр-
ивредно–спортског ловишта те се као 
такво утврђује у овом  акту.  
 
ОПИС  ГРАНИЦА  ЛОВИШТА 
 
 Имајући у виду администрат-
ивне границе Општине Фоча–Усти-
колина, на чијој територији се  лови-
ште простире, као и границе  Босан-
ско–подрињског кантона Горажде на-
стале након потписивања  Дејтонск-
ог мировног споразума, границе лов-
ишта “Гребак” утврђују се и  описују 
на начин да се границе ловишта пок-
лапају са административним грани-
цама Општине Фоча-Устиколина и  
детаљно се описују на сљедећи  нач-
ин: 
 

 Граница ловишта “Гребак” по-
лази ентитетском границом и наста-
вља 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  наста-
вља 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 Ћуро-
вићи, у даљем продужетку излази на 
коту 647 преко превоја Капавац и  да-
ље преко села Некопи па наставља  ис-
точном страном брда Столац до Дебе-
лог брда, у свом даљем  продужетку  
прелази преко кота 1486 и 1749 па пр-
еко кота Млијечник и Мачак иде пре-
ма обронцима планине Јахорине исп-
од  коте 1693 зване Голица  и  даље  се  
наставља преко превоја Влачези у  пр-
авцу превоја Гребак до Хаџића  брда  и  
у правцу села Драгомилићи. У свом  да-
љем продужетку граница наставља  пр-
ема коти Пијевац и Миљен преко  коте  
1525,  Оштри  рат,  гдје  у  свом  даљем  
продужетку излази на Колунско  брдо 
и Туријак, одакле се спушта преко  се-
ла Подбирановићи гдје прелази  Колу-
нску  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  вр-
аћа према Фазловини и ту завршава  
граница. 
  

 Укупна површина ловишта у  
административним границама Општ-
ине Фоча-Устиколина износи 18.200  ха.  
 Структуру површина по култ-
урама према катастру ловишта чини 
сљедеће: 
 

- оранице  и  вртови.................. 680   ха 
- воћњаци..................................... 520   ха 
- ливаде...................................... 3.100   ха 
- пашњаци................................  3.800   ха 
- шуме и  шикаре.................. 10.100   ха 
 
ВРСТЕ  ДИВЉАЧИ 
 

 Главне врсте дивљачи које насе-  
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љавају  ловиште  “Гребак”  су  срнећа  
и зечија дивљач, од чега према број-
ном  стању има: 
 

- срнеће  дивљачи  160  примјерака 
- зечије  дивљачи  200  примјерака 
 

Остале врсте дивљачи које  пр-
иродно обитавају у ловишту, а које 
су сталне, сезонске, повремене или 
пролазне дивљачи, припадају  длака-
вој и пернатој дивљачи  у коју спада-
ју 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 угрож-
ене врсте дивљачи које су под  посеб-
ном заштитом, одређеном Законом о 
ловству, ловиште “Гребак” има сљед-
ећу  дивљач: 
 
- мрки  медвјед, 
- срнећа  дивљач,  
- зечија  дивљач и 
- вјеверица. 
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ОБИЉЕЖАВАЊЕ  ГРАНИЦА 
 
 Границе ловишта се обиљежав-
ају паноима  на  улазима у ловиште  са  
натписом назива ловишта и то на на-
чин да су панои од дрвета наткриве-
ни и заштићени од атмосферских  обо-
рина, а натпис на табли паноа уписује 
се  дуборезом,  гдје је дубина слова  3– 
4 мм, с тим да дно слова–дубореза тре-
ба да буде премазано црном или  дру-
гом бојом, а препоручује се да се на та-
бли 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.Оста-
ли услови обиљежавања ловишта одре-
ђени су подзаконским актима којима 
се утврђује начин обиљежавања гран-
ица. 
 
ОСТАЛЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ   
ЛОВИШТА 
 
 Имајући у виду тип и  каракте-
ристике ловишта, географске прили-
ке,  хидрогеографске  прилике, климу, 
покривеност земљишта, као и  прехра-
мбене могућности за дивљач, ловиште 
“Гребак” се може  окарактерисати  као  
ловиште које пружа квалитетне могућ-
ности за дивљач, посебно  узимајући у  
обзир да су зиме благе са одређеним 
изузецима у мјесецу јануару или феб-
руару, када доминирају температуре   
и  испод  -10ºЦ.  
 
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

Имајући у виду садашње стање 
ловишта, уважавајући међусобна ми-
шљења чланова стручне комисије, ко-
мисија је једногласно утврдила да је  
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потребно установити ловишта према 
постојећим ентитетским, односно ад-
министративним границама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и 
општина у његовом саставу, и то на 
начин да се напријед описане грани-
це општина и Кантона описују пре-
ма што бољим природним граница-
ма, што је и логично, наравно прид-
ржавајући се административних гра-
ница, осим у дијелу граница за лов-
ишта “Вражалице” и “Пале Прача”. 

Комисија је у свом раду кори-
стила научне методе одређивања ло-
вишта и имала је на располагању по-
датке о ловиштима и ловачким дру-
штвима која господаре ловиштима. 

Као закључак стручне коми-
сије након завршених активности, 
предлаже се да се установе ловишта 
према њиховим називима, површи-
нама, типу и карактеристикама, гра-
ницама 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.                                                                       
     Г о р а ж д е  

 

531       
 

На основу поглавља IV одјељ-
ак А члана 23. Устава Босанско-подр-
ињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде”, број:8/98, 10/00 и 5/03), 
члана 39. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/09) 
и чланова 106. и 108. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде”, број:10/08), Скупштина Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 24. редовној сједници, одржаној 
дана 11. јуна 20009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм утрошка средстава 
“Трансфер за развој туризма”  

у 2009. години 
 

Члан 1. 
 
           Овом Одлуком Скупштина Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да-
је сагласност на Програм утрошка сре-
дстава “Трансфер за развој туризма” у 
2009. години, утврђен од стране Владе  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на приједлог Министарства за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у “Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 
 

Број:01-14-545/09        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
11.јуна 2009.год.           Алија Беговић,с.р.  
 

   Г о р а ж д е 
-------------- 
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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 редов-
ној сједници одржаној 11.јуна 2009.г. 

2. Период реализаије Програма: 01.02.-
31.12.2009.године 

3. Намјена Програма: Суфинансирање 
пројекта изградње нових туристичко-
угоститељских капацитета, изградња 
основне туристичке инфраструктуре, 
суфинансирање нових туристичких 
производа, суфинансирање организо-
вања и учествовања на манифестаци-
јама и програмима од значаја за развој 
и промоцију туризма и угоститељства 
и суфинансирање едукације и полага-
ња за туристичке водиче. 

4. Корисници Програма: Правна и фи-
зичка лица у области туризма и угос-
титељства, општине у саставу Канто-
на и Туристичка заједница БПК Гора-
жде. 

5. Подручје реализације Програма: 
Босанско-подрињски кантон Горажде 

6. Област: Угоститељство и туризам, из-
рада 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 

Г о р а ћ д е 
038/227-857 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА: Утрошак ср-

едстава “Трансфер за развој тури-
зма” утврђених Буџетом Босанско 
-подрињског кантона Горажде за 
2009. годину.на економском коду 
614100 Буџета Министарства за пр-
ивреду  

 
2. ОПИС ПРОГРАМА (ОПШТИ  
     И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ) 
 

Општи циљеви програма су 
подизање квалитета туристичке пон-
уде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на већи ниво и представљање 
туристичких ресурса у циљу привла-
чења инвеститора за нове туристич-
ке производе. 
 
Посебни циљеви програма су: 
 

а) потицај изградњи нових смјештај-
них и угоститељских капацитета, 

б) повећање квалитета туристичке по-
нуде, туристичких садржаја и зап-
ослености, 

ц) повећање квалитета живота у рур- 
     алним подручјима, 
д) развој сеоског туризма као новог  
    туристичког производа и профи-   
    лирање Босанско-подрињског ка- 
    нтона Горажде као одредишта ру- 
    ралног туризма, 
е) подизање квалитета основне тури- 
    стичке инфраструцтуре  као прет- 
    поставке за бржи развој туризма, 
ф) подизање укупног нивоа туристи- 
     чке понуде дестинација, 
г) суфинансирање нових туристичк- 
    их производа и израде туристичке  
    сигнализације (панои, путокази, по- 
    учне стазе, шеталишта, путна од- 
    моришта, видиковци, бициклисти- 
    чке стазе и сл.), 
х) суфинансирање организовања  

манифестација и програма од зна-
чаја за развој и промоцију туризма 
и угоститељства (сајмови, фестива-
ли, стручне радионице, манифеста-
ције, образовни програми, изложбе 
и сл.) и  

и) организовање едукације и полагања  
     за туристичке водиче. 
 
3. СВРХА ПРОГРАМА 
 

Програм је рађен са циљем по-
дршке и суфинансирања пројеката: 

 

а) правних и физичких лица регистр-
ованих за обављање туризма и угос-
титељства, 

б) туристичке заједнице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и 

ц) општина у саставу Босанско-подри- 
    њског кантона Горажде. 
 

Подржавани пројекти морају би-
ти 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 провође-
ње овог програма износе 50.000,00 КМ 
и планирана су у Буџету Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2009. го-
дину на економском коду 614100 Буџе-
та Министарства за привреду. 
 

Трајање програма је 12 мјесе-
ци 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 рас-
подјелу средстава “Трансфер за раз-
вој туризма” из Буџета Министарст-
ва 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) по-
диже квалитет туристичке понуде 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на виши ниво, 

- да се пројектима (програмима) пр-
езентирају туристички ресурси у 
циљу привлачена инвеститора за 
нове туристичке производе  

- да се пројекти (програми) реали-
зују на простору Босанско-подри-
њског кантона Горажде и 

- да је обезбијеђено самофинансир-
ање или други извори средстава 
за провођење програма.  

 
б) Посебни критерији 
 

Посебни критерији које мора-
ју испунити апликанти да би добили 
средства су: 

 

- да се ради о пројектима који по-
тичу изградњу нових смјештајних  
и угоститељских капацитета, пов-
ећање квалитета туристичке пон-
уде, туристичких садржаја и запо-
слености као и повећање квали-
тета живота у руралним подручји-
ма са циљем развоја сеоског тури- 
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зма, као новог туристичког произ-
вода, 

- да се ради о пројектима за подиза-
ње квалитета основне туристичке ин-
фраструктуре као претпоставке за 
даљи развој туризма и подизање ук-
упног нивоа туристичке понуде де-
стинације, 

- да се ради о пројектима којима се 
промовишу нови туристички прои-
зводи и израда туристичке сигна-
лизације (панои, путокази, поучне 
стазе, шеталишта, путна одмориш-
та, видиковци, бициклистичке стазе 
и сл.), 

- да се ради о пројектима (програми-
ма) организовања манифестација и 
програма од значаја за развој и про-
моцију туризма и угоститељства 
(сајмови, фестивали, стручне ради-
онице, манифестације образовни 
програми, изложбе и сл.) и 

- да се ради о програмима (пројекти-
ма) којима се омогућава едукација и 
полагање за туристичке водиче на 
простору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Буџетом Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2009.годину у раз-
дјелу 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 изград-

ње нових туристичко-угоститељск-
их капацитета, изградње основне ту-
ристичке инфраструктуре, суфина-
нсирање нових туристичких произ-
вода, суфинансирање израде турис-
тичке сигнализације и инфраструк-
туре (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 огл-
асу остварују: заинтересована прав-
на и физичка лица регистрована за 
обављање дјелатности из области ту-
ризма и угоститељства, општине у 
саставу Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Туристичка заједница 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде са разрађеним пројектима и обе-
збјеђеним другим изворима финан-
сирања потребним за реализацију 
пројекта (сопствена средства или др-
уги извори средстава). 
 

Циљеви програма су: потицај 
изградњи нових смјештајних и угос-
титељских капацитета, допринос по-
већању квалитета туристичке пону-
де, туристичких садржаја и запосле-
ности, потицај изградњи основне ту-
ристичке инфраструктуре, потицај 
новим туристичким производима, 
потицај изради туристичке сигнали-
зације и подизању општег дојма о 
Босанско-подрињском кантону Гора-
жде  као препознатљивој туристичк-
ој дестинацији. 
 

Критерији за избор програ-
ма су: квалитет и комплетност прог-
рама, јасно дефинисан садржај прог-
рама који је у складу са циљем пове-
ћања квалитета укупне туристичке 
понуде дестинације, финансијски пл-
ан, степен самофинансирања, пове-
ћање запослености, оригиналност 
пројекта у смислу проширења турис-
тичке понуде и очекивани учинак. 
 
2. Суфинансирање организовања и  
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учествовања на манифестацијама и 
програмима од значаја за развој и 
промоцију туризма и угоститељства 
(сајмови, фестивали, конгреси, ман-
ифестације, изложбе, образовни пр-
ограми и сл.) којима се унапређује  
тржишна и друга конкурентност 
туризма и угоститељства Босанско-
подрињског кантона Горажде у ук-
упном износу од 16.500,00 КМ. 

 

Право учешћа по јавном огла-
су остварују: правна и физичка лица 
регистрована за обављање дјелатности 
из области туризма и угоститељства, 
општине у саставу Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и Туристичка зај-
едница Босанско-подрињског кантона 
Горажде са пројектима усмјереним на 
реализацију циљева овог Програма.  
 

Циљеви програма су: помоћ ја-
чању туристичке дјелатности, промо-
ција туристичке дестинације и угости-
тељске дјелатности, организовање ма-
нифестација од стране јединица лока-
лне самоуправе и Туристичке заједни-
це Босанско-подрињског кантона Го-
ражде са циљем промоције туризма и 
угоститељства, реклама домаћих про-
извода и сл. 
 

Критерији за избор програма 
су: квалитет и комплетност програма, 
план и програм, финансијски план, 
традиција у организовању манифеста-
ција и догађаја, број учесника (претхо-
дни и очекивани), категорије манифе-
стације и догађаја (локална, федерална, 
државна, међународна) очекивани еф-
екти, степен самофинансирања или 
финансирања из других извора и ме-
дијска покривеност.  
 
3. Суфинансирање едукације и пол- 
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агања за туристичке водиче Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де у укупном износу од 3.500,00 КМ. 

 
Право учешћа по јавном огл-

асу остварује: Тутристичка заједни-
ца Босанско-подрињског кантона Го-
ражде која је у складу са чланом 13. 
Правилника о стручном испиту за 
туристичке водиче (“Службене нов-
ине Федерације БиХ” број:88/08) об-
авезна израдити приручник за еду-
кацију и полагање испита за турист-
ичке водиче из посебног дијела за 
подручје Кантона. 
 

Циљеви програма су: едука-
ција и полагање свих заинтересован-
их за добијање лиценце за туристич-
ког водича за Босанско-подрињски 
кантон Горажде, израда приручника 
за полагање за туристичког водича 
на простору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и подизање општег 
дојма о Босанско-подрињском канто-
ну Горажде на већи ниво. 
 

Критерији за избор програ-
ма су: квалитет и комплетност прог-
рама, план и програм едукације и 
полагање за туристичке водиче,  фи-
нансијски план и број учесника у 
реализацији програма. 

Средства која су планирана за 
ове намјене додјељиваће се на сљеде-
ћи начин: 
 

a) 80% средстава додјељиваће се 
путем јавног оглашавања у ви-
сини од 40.000,00КМ, 

б)  20% средстава директним  под-   
     ношењем захтјева заједно са пр- 
     ојектом  (програмом)  Министа- 
     рству за приовреду Босанско-по- 
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дрињског кантона Горажде, у ви-
сини од 10.000,00 КМ. 

 
a) Средства путем  јавног оглашава-

ња додјељују се на сљедећи нач-
ин: 

 

- оглас за додјелу средстава објав-
љује се на огласној плочи Кан-
тона, на званичној веб страници 
Кантона и РТВ Босанско-подри-
њског кантона Горажде; 

- апликанти морају поднијети пи-
сани захтјев који у себи треба да 
сад-ржи назив пројекта (програ-
ма), опис пројекта (програма), по-
требна средства за провођење пр-
ојекта (програма), као и доказе о 
испуњавању општих и посебних 
услова из овог програма; 

- Министар за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде ће 
формирати комисију која ће из-
вршити оцјену  приспјелих апли-
кација. Комисија ће предложити 
листу апликаната који испуњава-
ју опште и посебне услове као и 
висину средстава која се одобра-
вају; 

- коначну одлуку доноси Влада Бо-
санско-подрињског кантона Гор-
ажде. 

 
б) Средства по овом програму се одо-

бравају и на начин директног подн-
ошења захтјева заједно са пројектом 
(програмом) Министарству за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
Захтјев заједно са пројектом (прогр-
амом) се подноси Министарству за 
привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и мора испуњавати 
опште и посебне критерије из овог  
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програма. Сагласност о одобрава-
њу средстава даје Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
6. НАЗИВ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА 
 

Корисницуи средстава биће од-
абрани јавним оглашавањем (80% - 
40.000,00 КМ) и директним подноше-
њем захтјева заједно са пројектом 
(20% - 10.000,00 КМ). За добијање сре-
дстава потребно је испунити опште 
и посебне критерије из овог Програ-
ма. 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Упосленици Министарства за 
привреду ће бити ангажовани на пр-
овођењу и реализацији Програма 
(три извршиоца). 

Надзор над провођењем овог 
Програма врше Министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Министарство за финан-
сије и Уред за ревизију, свако у ок-
виру своје надлежности. 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом програма доћи 
ће до повећања квалитета туристич-
ке понуде Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, представљања турис-
тичких ресурса и могућности инвес-
тирања у нове туристичке производе. 

Реализацијом општих и посе-
бних циљева Програма створиће се 
претпоставке за бржи развој туризма 
као и повећање укупног нивоа тури-
стичке понуде Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
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9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Правилним провођењем прогр-
ама, контролом утрошка додијељених 
средстава и правовременим извјешта-
вањем, непредвиђених расхода и риз-
ика неће бити.  
 

Број:04-14-1520/09                М И Н И С Т А Р 
12.маја 2009.год.              Мустафа Куртовић,с.р.                                                                        
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 109. став 2. По-
словника Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде («Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде» број:10/08), Скупштина Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 24. редовној сједници, одржа-
ној 11.06.2009.године, доноси сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Скупштина Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде прихвата Информа-
цију Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о активностима које 
се воде на нивоу Федерације БиХ, а 
у вези са потписивањем 'стенд бај' 
аранжмана са Међународним моне-
тарним фондом, те заузима сљеде-
ће ставове: 

 
1.1. Скупштина Босанско-подрињс-

ког кантона Горажде подржава 
напоре Владе Федерације БиХ 
на обезбјеђењу услова за потпи-
сивање стенд бај аранжмана са 
Међународним монетарним фо-
ндом у циљу стабилизације и фи-
нансијске консолидације Буџета 
Федерације БиХ и Буџета канто- 



Број 7 – страна 728 
 
 

на Федерације БиХ и са своје 
стране учиниће додатне напо-
ре да се испоштују рокови одр-
еђени за доношење ребаланса 
Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
1.2. Обзиром да је пројекцијама Фе-

дералног министарства за фи-
нансије одређено да висина 
ребалансираног Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Го-
ражде може износити 35.600.000 
КМ, те да је анализом досада-
шњег пуњења Буџета Босанс-
ко-подрињског кантона Гора-
жде, а узимајући у обзир и пл-
анирани грант од 6.000.000 КМ, 
утврђено да Босанско-подрињ-
ски кантон Горажде неће мо-
ћи остварити овај Буџет, Ску-
пштина Босанско-подрињског 
кантона Горажде сматра да би 
потпора из Буџета Федераци-
је БиХ требала да износи 
9.600.000 КМ, те да иста буде 
јасно назначена у ребалансу 
Буџета Федерације БиХ.  

 
1.3.  Скупштина Босанско-подри-

њског кантона Горажде подр-
жава став Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде ко-
ји се односи на нацрт Интер-
вентног закона о платама, на-
кнадама које немају карактер 
плата запослених у институ-
цијама Федерације БиХ, кан-
тона, општина, ванбуџетских 
фондова и дирекција за цесте 
и текућим грантовима, те сма-
тра да, уколико се не прихва-
те приједлози Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде  

24. јуни/липањ 2009 
 
 

на поменути закон, а које се 
односе на: 

 

- умањење плате од 10% од изн-
оса плате исплаћене у децемб-
ру 2008. године (члан 2. став 1. 
закона), 

- начин исплата по Уредби о 
накнадама и другим материја-
лним правима који немају ка-
рактер плате (члан 2. став 4.) и 

- умањење средстава за гранто-
ве нижим нивоима власти (оп-
штинама) (члан 8. Закона),    
исти ће бити непроводив и не-
прихватљив за Босанско-подр-
ињски кантон Горажде. 

 
1.4. Уколико Влада Федерације БиХ 

усвоји нацрт Интервентног зак-
она не уважавајући притом при-
мједбе Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде се задужује да припреми 
Амандмане на поменути закон 
које ће уложити посланици Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде у Федералном парламенту.  

 
2. Закључак ступа на снагу даном до-

ношења и исти ће се доставити св-
им релевантним инситуцијама у Фе-
дерацији БиХ. 
 

Број:01-14-542/09        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
11.јуни 2009.год.           Алија Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број:  



24. јуни/липањ 2009 
 
 
5/03) и члана 23. Закона о буџетима у 
Федерацији Босне и Херцеговине («Сл-

ужбене новине Федерације Босне и Хе-

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

О Д Л У К У 
о покретању поступка за доношење 

измјена и допуна Буџета 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде за 2009.годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком покреће се по-
ступак за доношење измјена и допу-
на Буџета Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за 2009.годину (реба-
ланс Буџета), јер провођењем Одлу-
ке о обустављању извршавања појед-
иних расхода и издатака у Буџету Бо-
санско–под-рињског кантона Гораж-
де за 2009.годину није дошло до ура-
внотежења Буџета Босанско–подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 У складу са чланом 23. став 4. 
За-кона о буџетима у Федерацији Бо-
сне и Херцеговине («Службене нови-
не Федерације Босне и Херцеговине», 
број:19/06) у току поступка измјена и 
допуна Буџета Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, привремено се 
продужава важење Одлуке о обустав-
љању извршавања појединих расхо-
да и издатака у Буџету Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2009.го-
дину, број:03-14-647/09 од 17.04.2009.  
године («Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде», број: 
5/09). 
 

Члан 3. 
 
 За вријеме трајања Одлуке о об-
устављању извршавања појединих ра-
схода и издатака у Буџету Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009. 
годину, Буџет Босанско–подрињског 
кантона Горажде извршаваће се по пр-
иоритетима утврђеним у члану 20. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињск-ог кантона Горажде («Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде», број:4/09). 
 

Члан 4. 
 
 За провођење ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде и 
сви буџетски корисници у оквиру сво-
јих надлежности. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број: 03–14-954/09              П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади  Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 25. редовној  
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сједници, одржаној дана 21.05.2009. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању привремене сагласности 

за господарење ловиштима 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се привре-
мена сагласност за господарење ло-
виштима корисницима ловишта са 
којима су и закључени Уговори за 
обављање дјелатности лова, укључу-
јући бригу о дивљачи и организаци-
ју спортско-рекреативног лова на по-
дручју Босанско–подрињског канто-
на Горажде, односно до коначног до-
ношења Одлуке о оснивању ловиш-
та на подручју Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде. 
                  

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде». 
                        

Број: 03–26-918/09            П Р Е М И Ј Е Р 
21.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 52. Закона о 
организацији органа управе у Феде-
рацији Босне и Херцеговине («Служ-
бене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине», број: 35/05) и члана 24. 
Закона о Влади Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде («Службене нов- 

24. јуни/липањ 2009 
 

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

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

 Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству  

за привреду Босанско–подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Правилн-
ик о унутрашњој организацији и сист-
ематизацији радних мјеста у Министа-
рству за привреду Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
  

Број:03–34-953/09               П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 25. редовној 
сједници, одржаној дана 25.05.2009.го-
дине, д о н о с и: 



24. јуни/липањ 2009 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању стручног тима 

 
Члан 1. 

 
 Овим Рјешењем формира се 
Стручни тим за утврђивање и идент-
ификацију објеката и земљишта пре-
узетог из поступка приватизације би-
вшег система ХИ «Азот» д.ј.л. Витко-
вићи у саставу: 
 

1. АХМЕД ШУЊА,предсједник, 
2. ЏЕВАД РАТКОВИЋ,члан, 
3. ИСМЕТ ОМЕРАГИЋ,члан, 
4. МЕРКО КАРАХМЕТОВИЋ,члан, 
5. МУРИС АЈАНОВИЋ,члан, 
6. МИРСАДА СВРАКА,члан, 
7. РЕФИЈА ТАТАРИН, техн.секретар 

 
Члан 2. 

 
 Задатак Стручног тима из чл-
ана 1. овог Рјешења је да на лицу мје-
ста утврди и идентификује објекте 
према стварним димензијама и зем-
љиште према површинама који ће 
бити предмет продаје, а у власништ-
ву су Босанско–подрњског кантона 
Горажде, утврди неопходну докуме-
нтацију потребну за израду кориго-
ване Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде, напр-
ави Записник о наведеним актима, 
предложи начин корекције Одлуке 
Скупштине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде и исти достави Влади 
Босан-скоподрињског кантона Гора-
жде. 
 

Члан 3. 
 
 Рок за извршење задатка је 10 
(десет) дана од дана доношења Рје-
шења. 
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Члан 4. 

 

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

Број:03–05-951/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 25. редовној 
сједници, одржаној дана 25.05.2009.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 10/09 «Гораждепутеви» 

д.д. Горажде 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, 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 пу-
тних праваца у периоду од 01.03. до 
15.03.2009.године. 

 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке за- 
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дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из 
Буџета Министарства за привреду 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде-Дирекција за цесте, економски 
код 613700 – Издаци за текуће одр-
жавање. 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде». 

 

Број:03–14-952/09            П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 25. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.05. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 063-4/09 «Каја-
компани» д.о.о.  Горажде 

 
Члан 1. 

 

 Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, да изврши плаћање рачуна бр- 
ој:063-4/09 од 31.03.2009.године, на из-
нос од 4.625,00 КМ, испостављеног од  

24. јуни/липањ 2009 
 
 
стране привредног друштва «Каја-ко-
мпани» д.о.о. Горажде по Уговору бр-
ој:04-14-5182/08 од 01.12.2008.године, а 
односи се на зимско одржавање угово-
рених путних праваца у периоду од 
01.03. до 15.03.2009.године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати из Буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско–под-
рињског кантона Горажде-Дирекција 
за цесте, економски код 613700 – Изда-
ци за те-куће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-956/09               П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 25. редовној 
сједници, одржаној дана 25.05.2009.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна број: 61/09  
ЈКП «Прача» д.о.о. Прача 



24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, да изврши плаћање рачуна бр-
ој:61/09 од 23.03.2009.године, на изн-
ос од 5.606,25 КМ, испостављеног од 
стране привредног друштва ЈКП «Пр-
ача» д.о.о. Прача, по Уговору број: 
04-14-5183/08 од 01.12.2008.године, а 
односи се на зимско одржавање угов-
орених путних праваца у периоду од 
01.03. до 15.03.2009.године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из Буџе-
та Министарства за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде-
Дирекција за цесте, економски код 
613700 – Издаци за текуће одржа-
вање. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де». 
  

Број:03–14-957/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нскопо-дрињског кантона Горажде»,  

Број 7 – страна 733 
 

 
број:5/03), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 25.редов-
ној сједници, одржаној дана 25.05.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 за плаћање рачуна број: 117/09  
ЈКП «Прача» д.о.о.  Прача 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду–Дирекција за цесте Бо-
санско–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 привре-
дног друштва ЈКП «Прача» д.о.о. Пра-
ча по Уговору број: 04-14-5183/09 од 
01.12.2008.године, а односи се на дода-
тно ангажовање на зимском одржава-
њу путног правца Прача-Датељи-Ора-
ховице-Брзача након истека уговорен-
ог рока, у дане 18, 19, 20, 21. и 25.03. 
2009. године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати из Буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско–под-
рињског кантона Горажде - Дирекција 
за цесте, економски код 613700 – Изда-
ци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан- 



Број 7 – страна 734 
 
 
ско–подрињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-958/09            П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 25. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.05. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 034/09 «Окац» д.о.о.  

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, да изврши плаћање рачуна бр-
ој:034/09 од 17.03.2009.године на изн-
ос од 15.618,75 КМ, испостављен од 
стране привредног друштва «Окац» 
д.о.о. Горажде по Уговору број: 03-14-
2801/08 од 04.12.2008.године, а одно-
си се на зимско одржавање уговоре-
них путних праваца у периоду од 
01.03. до 15.03.2009.године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанс-
ије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из Буџ-
ета Министарства за привреду Боса- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
нско–подрињског кантона Горажде - 
Дирекција за цесте, економски код 613 
700 – Издаци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-959/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 25. редовној 
сједници, одржаној дана 25.05.2009.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 054/09 «Окац» д.о.о.  

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
054/09 од 15.05.2009.године, на износ 
од 3.825,00 КМ, испостављеног од стра-
не привредног друштва «Окац» д.о.о. 
Горажде по Уговору број:03-14-2801/08 
од 04.12.2008.године, а односи се на до-
датно ангажовање на зимском одржа- 



24. јуни/липањ 2009 
 
 
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 за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из Буџе-
та Министарства за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде-
Дирекција за цесте, економски код 
613700–Издаци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-960/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 25. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.05. 
2009.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 03/09 «Гребак» д.о.о.  

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Министар-
ству за привреду – Дирекција за цес- 

Број 7 – страна 735 
 
 
те Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, 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 зим-
ско одржавање уговорених путних пр-
аваца у периоду од 01.03. до 15.03.2009. 
године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати из Буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско–под-
рињског кантона Горажде-Дирекција 
за цесте, економски код 613700 – Из-
даци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-961/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – 
Остали грантови појединцима, број:  



Број 7 – страна 736                                                                                   24. јуни/липањ 2009 
 
 
08-14-1092-4/09 од 21.04.2009. године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 25. редовној сједн-
ици, одржаној дана 25.05.2009. годи-
не, д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата новчан-
их средстава у укупном износу 3.600,00 
КМ (словима:трихиљадешестстотина 

КМ) на име једнократне новчане по-
моћи  за здравствено збрињавање.   
 Одобрена средства исплатити 
на терет Буџета Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде, економс-
ки код 614200 (ЈАМ 003) – Остали 
грантови појединцима. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. Одлуке 
уплатити корисницима, како слиједи: 

 
Ред. 
број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
КОРИСНИКА 

ИЗНОС 
(КМ) 

НАЗИВ БАНКЕ 
БРОЈ ПАРТИЈЕ 

РАЧУНА 

1. РАДОВОВИЋ АВДО 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
2. СОФОВИЋ МУХАМЕД (Алмир) 200,00 НЛБ Тузланска банка 132-500-20029935-48 

3. ПЕЈОВИЋ ШЕФЋЕТ 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
4. ПЕШТЕК ШЕВКЕТ 200,00 НЛБ Тузланска банка 132-500-20019862-03 

5. БРЕЗАЦ ФАТИМА 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
6. ШУШКО СЕНАДА 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
7. БОРОВАЦ СЕАД 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
8. КАСТРАТИ ФИКРЕТА 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
9. СРКАЛОВИЋ АБДУРЕЗАК 400,00 НЛБ Тузланска банка - 

10. ДУРОВИЋ МИНА 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
11. ЕРЛАГИЋ РАСЕМА 200,00 НЛБ Тузланска банка - 
12. ЋАТОВИЋ АЛМА 200,00 Раифаизен БАНК 09-30-03973-0 

13. ДЕЛИЋ САБАХУДИН (Мелиса) 1.000,00 Раифаизен БАНК 09-30-03988-8 

 У К У П Н О: 3.600,00   

 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да- 

ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-969/09                П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



24. јуни/липањ 2009 
 
 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), те на основу члана 11. Одлу-
ке о оснивању ЈУ Завод за јавно здра-
вство Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој:14/99) и члана 13. Статута ЈУ Завод 
за јавно здравство Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде  број:01-043/00 
од 01.12.2000.године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 25. редовној сједници, одржаној 
дана 25.05.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

Управног одбора ЈУ Завод за јавно 
здравство БПК Горажде  

о именовању директора Завода  
за јавно здравство БПК Горажде 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се саглас-
ност на Одлуку Управног одбора ЈУ 
Завод за јавно здравство Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број:01-
134/09 од 28.04.2009.године о имено-
вању прим.др. Ибрахима Јахића за 
директора ЈУ Завода за јавно здравст-
во Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–05-970/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима, 
број:08-14-1092-4/09 од 21.04.2009.годи 
не, Влада Босанско–подрињског кант-
она Горажде, на својој 25. редовној сје-
дници, одржаној дана 25.05.2009.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи Госто Сабахети, за 
здравствено збрињавање 

 
Члан 1. 

 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 200,00 КМ на име је-
днократне новчане помоћи Госто Саб-

ахети из Горажда, за здравствено збр-
ињавање.   
 

Члан 2. 
 

 Средства у износу 200,00 КМ ис-
платити на рачун Раифаизен банке 
филијала Горажде, број:16103000000000 
93 09-30-03520-9, на терет средстава Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице, економски код 614200(ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну  
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политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

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

Број:03–14-971/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), те Програма утрошка сре-
дстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице, са економског кода 614 
200(ЈАМ 003) – Остали грантови поје-
динцима, број: 08-14-1092-4/09 од 21. 
04.2009.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
25. редовној сједници, одржаној дана 
25.05.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 
помоћи Салиспахић Ибрахиму,  

за здравствено збрињавање 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се исплата новчан-
их средстава у износу 200,00 КМ на 
име једнократне новчане помоћи Са- 

24. јуни/липањ 2009 
 

 
лиспахић Ибрахиму из Хреновице - 
Прача, за здравствено збрињавање си-
на Салиспахић Нусрета (рођ. 1986.год-
ине). 
 

Члан 2. 
 
 Средства у износу 200,00 КМ ис-
платити на рачун Раифаизен банке бр-
ој:1610300000000093 09-30-02409-6, на те-
рет средстава Буџета Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице, економски код 
614200 (ЈАМ 003)– Остали грантови 
појединцима. 
 

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

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

Број:03–14-972/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са чланом 16. Закона 
о извршењу Буџета Босанско–подрињ- 



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

О Д Л У К У 
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 средст-

ва ЈУ  ССШ «Џемал Биједић» Гораж-
де за плаћање коначне ситуације из-
вођења радова на реконструкцији ЈУ 
ССШ «Џемал Биједић» Горажде фи-
рми КАЈА-КОМПАНИ д.о.о. Гораж-
де  у износу од 104.818,18 КМ, увећан 
за износ од 1.549,87 КМ на име извр-
шених 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  
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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 радо-
ва на реализацији пројекта реконстру-
кције 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 зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати из Буџета ЈУ 
ССШ «Џемал Биједић» Горажде, екон-
омски 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 Го-
ражде, ИД 4245000550008. 
   

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

Број:03–14-975/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу Програма утрош-
ка финансијских средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 – Остали трансфери (Инфор-
мисање, Центар за стручну обуку) и 
Измјена и допуна Програма утрош-
ка финансијских средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 – Остали трансфери (Инфор-
мисање, Центар за стручну обуку), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 25. редовној сједн-
ици, одржаној дана 25.05 2009.године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
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 средст-
ва Творници алата Горажде д.д. Гор-
ажде у износу од 6.215,04 КМ, на име 
плаћања рачуна број:00387 од 21.08. 
2008.године, а који се односи на пла-
ћање закупнине објекта 102 у којем је 
била смјештена опрема Центра за ст-
ручну обуку Горажде. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из Буџ-
ета Министарства за образовање, на-
уку, културу и спорт са економског 
кода 614 100–Остали трансфери (Ин- 

формисање, Центар за стручну обуку). 

24. јуни/липањ 2009 
 
 

Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Творнице алата Горажде 
д.д. Горажде број:10200700000007925 от-
ворен 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 из-
вјести и документује наведени износ. 
 

IV 
 

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

Број:03–14-976/09               П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Програма о утрошку средстава 
са економског кода 614200- « Грантови 
појединцима – БОР-005» и Закона о 
извршењу Буџета («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де» број:04/09), Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на својој 25. 
редовној сједници, одржаној дана 25. 
05.2009.године, д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

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



24. јуни/липањ 2009                                       Број 7 – страна 741 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министру за 
борачка питања да изврши плаћање 
рачуна број:848/09 од 07.05.2009.годи-
не у износу од 4.263,00 КМ испостављ-
еног од стране РРЦ «Фојница» Фојница. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из Буџе-
та Министарства за борачка питања 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614200 – Гранто-
ви појединцима – БОР- 005. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-980/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско–подрињског кантона  

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

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне помоћи 
(хедије) добитницима највиших 
ратних признања  БПК Горажде  

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 13.400,00 КМ на име је-
днократне помоћи добитницима нај-
виших ратних признања за исплату 
хедија живим  и члановима породица 
постхумних добитника највиших рат-
них признања. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове Од-
луке распоређују се на: 

 

- Живи добитници ратног признања 
    «Златни љиљан» 

 
(број корисника 18х200) 

 
3.600,00 КМ 

- Живи добитници ратног признања  
    «Златна полицијска значка» 

 
(број корисника   4х200) 

 
800,00 КМ 

- Живи добитници «Медаље за храброст» (број корисника   2х200) 400,00 КМ 

- Живи добитници  
    «Сребрне полицијске значке» 

 
(број корисника   1х200) 

 
200,00 КМ 

- Правни насљедници постхумних 
добитника «Златни љиљани» 

 
(број корисника 34х200) 

 
6.800,00 КМ 

- Правни насљедници постхумних 
добитника «Златне полицијске значке»     

 
(број корисника   8х200) 

 
1.600,00 КМ 
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Члан 3. 
 

Одобрена средства осигурати 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Грантови појединцима – БОР 005. 

 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства уплатити Савезу 
добитника највиших ратних призна-
ња «Златни љиљан» Горажде на жи-
ро-рачун број:1990540005884792 отво-
рен код АБС банке Горажде. 
 

Члан 5. 
                                                               

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

Број:03–14-955/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу  члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде» бр-
ој:5/03) и Програма утрошка средст-
ава са економског кода 614300 - Гра-
нтови непрофитним организацијама 
за 2009.годину  и Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2009.годину («Службе-
не новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде» број:4/09), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 25. редовној сједници, одрж-

аној дана 25.05.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име суфинансирања 
обиљежавања «25. маја,  Дана битке 

на Зебиној шуми 1992. године» 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства Удружењу демобили-
саних 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 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-рачун 
Удружења демобилисаних бораца Ар-
мије БиХ Општине Фоча- Устиколина  
број:1325002000634411 који се води код 
НЛБ Тузланске банке, филијала Гораж-
де, а иста осигурати  из Буџета Минис-
тарства за борачка питања, економски 
код 614300 - Грантови непрофитним 
организацијама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-982/09                П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 25. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.05. 
2009.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о уступању просторија 

УГ «Шаховски клуб Витковићи» 
Витковићи 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком уступају се на 
кориштење пословне просторије оз-
начене као к.ч. 393/03 КО Горажде I, 
које се налазе у ул. Месуда Бајића Ба-
је 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 Од-
луке уступају се на период од 5 годи-
на са могућношћу продужења тог ро-
ка, што ће се регулисати посебном од-
луком. 
                                                                       

Члан 3. 
 

Опремање и довођење у фун-
кцију просторија из члана 1. ове Одл-
уке извршиће УГ «Шаховски клуб 
Витковићи» Витковићи властитим ср-
едствима, а приликом враћања прос-
торија власнику, корисник простор-
ија нема право на поврат уложених 
средстава. 
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Члан 4. 

 

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

Број:03–23-983/09                П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 25. редовној сј-
едници, одржаној дана 25.05.2009. год-
ине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за овјеру 

пројектне документације 
 и  покретање поступка одабира 

најповољнијег  понуђача за овјеру 
Пројектне документације 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за урбанизам, прост-
орно уређење и заштиту околине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за овјеру пројектне документације за 
79 дограђених стамбених јединица у 
улицама Јусуфа Духовића, Меха Дрљ-
евића и Маршала Тита у Горажду, те 
сагласност за покретање поступка из-
бора најповољнијег понуђача који ће 
извршити ову овјеру. 
                                                            

Члан 2. 
 

У оквиру ове понуде, изврши- 
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ће се одабир најповољнијег понуђа-
ча за: 
 

1. ревизију пројектне документације 
за 79 дограђених станова у Гораж-
ду (42 књиге), 

2. овјеру и издавање потврде о при-
мијењености мјера заштите на ра-
ду и заштите од пожара кроз про-
јектну документацију и 

3. овјеру сагласности етажних влас-
ника станова зграда на којима је 
извршена доградња 79 поткровн-
их станова о праву првенства гра-
ђења. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке за-

дужује се Министарство за урбаниз-
ам, просторно уређење и заштиту ок-
олине Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–23-984/09            П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24 Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» 
број: 5/03), а у складу са чланом 16. 
став 3. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско–подрињског кантона Гораж- 

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

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 2682/250 предузећу 

СВЈЕТЛОСТ КОМЕРЦ  д.д. 
 

Члан 1. 
 
 Овм Одлуком даје се сагласност 
министру Министарства за унутраш-
ње послове Босанско–подрињског кан-
тона Горажде да изврши плаћање рач-
уна број:2682/250 од 20.05.2009. године 
у износу од 7.979,40 КМ предузећу Св-
јетлост комерц д.д. књижара бр. 26 Го-
ражде, на име набавке прекршајних на-
лога са уплатницама. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. Средст-
ва осигурати из Буџета Министарства 
за унутрашње послове за 2009. годину, 
економски код 613400 - Набавка мате-
ријала и ситног инвентара. 
 

Члан 3. 
 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун предузећа Свјетлост коме-
рц д.д. књижара бр. 26 Горажде, број: 
1540012000158885, отворен код УПИ 
банке. 
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Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде». 
 

Број:03–14-986/09             П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 25. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.05. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство, Подгорица  
- Црна Гора 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се сл-
ужбено путовање Премијеру Босанс-
ко–подрињског кантона Горажд, На-

зифу Уручију, у иностранство – По-
дгорица, Црна Гора, ради потписи-
вања уговора о изради прве фазе пр-
ојекта «Интензивирање привредне 
сарадње кроз успостављање заједни-
чке институционалне и просторне 
инфраструктуре» као дијела пројек-
та прекограничне сарадње Босна и 
Херцеговина-Црна Гора у оквиру ИПА 
програма Европске комисије. 
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 Службено путовање обавиће се 
дана 27.05.2009.године службеним воз-
илом Босанско–подрињског кантона 
Горажде VW pasat, регистарских озна-
ка 003-М-401, којим ће управљати во-
зач Амер Сијерчић. 

  
Члан 2. 

 
 Средства за реализацију ове Од-
луке обезбијеђења су у Буџету Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, економски код  613100 – Путни тр-
ошкови. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–49-945/09              П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2009.године           Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плаће руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе («Службене нови-
не Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде», број:11/07), члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плаће намјештеника у ка-
нтоналним органима државне службе 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:1/07), Вл- 
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ада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 26. редовној сједн-
ици, одржаној дана 28.05.2009. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
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 ор-
ганима управе, кантоналним устано-
вама и другим правним лицима која 
се финансирају из Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде, за мје-
сец 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 да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-996/09             П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто- 

24. јуни/липањ 2009 
 

 
на Горажде («Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), те на основу Програма о уто-
шку средстава из Буџета Министарс-
тва за образовање, науку, културу и 
спорт  са економског кода 614 100 – Ос-
тали трансфери (Информисање, Цен-
тар за стручну обуку), Влада Босанс-
ко–подрињског катона Горажде, на св-
ојој 26.редовној сједници, одржаној да-
на 28.05.2009.године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-
подрињског кантона  Горажде 
за мјесец АПРИЛ 2009. године 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 24.000,00 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на  Горажде  на име редовне транше за 
мјесец април 2009. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 – Ос-
тали трансфери (Информисање, Це-
нтар 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  из-
вијести и документује наведени утрошак.  



24. јуни/липањ 2009 
 
 

IV 
 

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

Број:03–14-997/09             П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 26. ре-
довној сједници, одржаној дана 28.05. 
2009.године, д о н о с и:  
 

 
О Д Л У К У 

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 
 

I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 29.349,00 КМ на име 
исплате студентских кредита студен-
тима са подручја Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за студијску 
2008/2009. годину за мјесец април 
2009.године.     
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси- 
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је, а средства дозначити из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт,  економски код 614 200 – 
Остали грантови поједницима (Исп-
лата стипендија). 
 

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

Број:03–14-998/09                П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те 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.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

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

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средст-
ва у износу од  21.000,00 КМ Спортск-
ом савезу БПК Горажде на име  редов-
не транше за мјесец  април 2009.год. 
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II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, 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 Го-
ражде број:1990540006336521 отворен 
код АБС банке филијала Горажде, 
ИД број: 4245007300007.  
 

III 
 

Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, на-
уку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава извијести и документује наве-
дени утрошак.  
 

IV 
 

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

Број:03–14-999/09             П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

561 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), те на основу Програма о 
утошку средстава из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, култу-
ру и спорт са економског кода 614 
100 - Остали трансфери (Информи- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
сање, Центар за стручну обуку), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 26. редовној сједници, одр-
жаној дана 28.05.2009.год., д о н о с и:  
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
Центру за стручну обуку Горажде  

за мјесец АПРИЛ 2009. године 
 

I 
 

 Одобравају  се новчана средст-
ва Центру  за стручну обуку Горажде у 
износу од 12.130,00 КМ, на име редов-
не транше за мјесец април 2009.год. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства 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 отворе-
ног 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 ут-
рошак.  
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 



24. јуни/липањ 2009 
 
 
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1000/09           П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

 

562 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), члана 20. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за 2009.годину («Слу-
жбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број:4/09) и Одл-
уке о обустављању извршења поједи-
них расхода и издатака у Буџету Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де за 2009.годину, број:03-14-647/09, а 
на приједлог Министарства за фина-
нсије Босанско–подрињског кантона 
Горажде, Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 26. ред-
овној сједници, одржаној  дана 28.05. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени приоритета за извршење 

Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком врши се измје-
на приоритета за извршење Буџета 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде за 2009.годину утврђених у чла-
ну 20. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де, на начин да се даје сагласност за  

Број 7 – страна 749 
 

 
доношење и плаћање по сљедећим 
Одлукама које ће Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде разматрати: 
 

- Одлука о одобравању новчаних ср-
едстава ЈП РТВ Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за мјесец април 
2009.године; 

- Одлука о одобравању новчаних ср-
едстава на име исплате студентских 
кредива студентима са подручја Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де за студијску 2008/2009.годину за 
мјесец април 2009.године; 

- Одлука о одобравању новчаних ср-
едстава  Спортском савезу БПК Го-
ражде за мјесец април 2009.године; 

- Одлука о  одобравању новчаних ср-
едстава Центру за стручну обуку Го-
ражде за мјесец април 2009.године. 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде». 
    

Број:03–14-994/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те члана 17. Закона о извршењу 
Буџета  Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину, Влада Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, на 
својој  26. редовној сједници, одржаној 
дана 28.05.2009.године, д о н о с и: 
 



Број 7 – страна 750 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање Уговора  
о привременим и повременим 

пословима 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се саглас-
ност директору ЈУ МСШ “Енвер По-
здеровић” Горажде за потписивање 
Уговора о привременим и повреме-
ним пословима на период до заврш-
етка наставне 2008/09.године  са сље-
дећим извршиоцима (спољњим сара-
дницима) :  
 

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 за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства исплатити  из Буџ-
ета МСШ «Енвер Поздеровић» Гора-
жде, са економског кода 613 900 – Уг-

оворене услуге.   
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1002/09              П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те члана 17. Закона о извршењу 
Буџета  Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину, Влада Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, на 
својој 26. редовној сједници, одржаној 
дана 28.05.2009.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање Уговора  
о привременим и повременим 

пословима 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост директору ЈУ ОШ «Мехмедалија 
Мак Диздар» Витковићи за потписива-
ње Уговора о привременим и повре-
меним пословима до повратка упосле-
нице Разије Челик са боловања, а најд-
аље до 25.06.2009.године са сљедећим 
извршиоцем:  
 

1. Ферида Човчић, радница на одржа- 
                                     вању чистоће.  
   

II 
 

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



24. јуни/липањ 2009 
 
 
«Мехмедалија Мак Диздар» Виткови-
ћи, са економског кода 613 900 - Уго-
ворене услуге.   
 

III 
 

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

Број:03–14-1001/09          П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 26. ре-
довној сједници, одржаној дана 05.06. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке 
 о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака 

 у Буџету Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2009. годину 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се измје-
на и допуна Одлуке о обустављању 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско–подрињск-
ог 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  

Број 7 – страна 751 
 

 
додају ријечи «осим одобравања пре-
расподјеле буџетских средстава у ци-
љу реализације обавеза дефинисан-
их тачкама 1, 2. и 3. члана 20. Закона 
о извршењу Буџета Босанско–подри-
њског кантона Горажде за 2009. годи-
ну («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:4/09)». 
 

Члан 2. 
 

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

Број 03-14-1032/09               П Р Е М И Ј Е Р 
05.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), на основу члана 34. Закона о буџ-
етима у Федерацији Босне и Херцего-
вине («Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине», број:19/06) и чл-
ана 26. Закона о извршењу Буџета  Бос-
анско–подрињског кантона Горажде за 
2009.годину, Премијер Босанско–под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

„Ауто-мото клубу“ Босанско-
подрињског кантона Горажде 

на име спонзорства организације 
аутотрке на брдским стазама 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се  



Број 7 – страна 752 
 
 
новчана средства у износу од 5.000,00 
КМ „Ауто-мото клубу“ Босанско-по-
дрињског кантона Горажде на име 
спонзорства организације аутотрке 
на брдским стазама која се бодује за 
шампионат Босне и Херцеговине. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одл-
уке биће исплаћена из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде са економског кода 600000 – Те-
кућа буџетска резерва (терећење ко-
нта 614300 – Трансфер удужењима 
грађана). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а  средства уплатити у корист 
Ауто-мото клуба Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде на жиро-рачун 
број: 1011400000123837, отворен код 
ПБС филијала Горажде, са назнаком 
„за Брдску аутоутрку – Устиколина 
2009“. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:02-14-404/09              П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
на Горажде («Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 26. редовној 
сједници, одржаној дана 28.05.2009.го-
дине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о плаћању судских такси по тужбама 

из пасивног подбиланса 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се ср-
едства за плаћање судских такси по ту-
жбама Босанско-подрињског кантона 
Горажде – Агенције за приватизацију, 
против туженог Рудник са флотацијом 
«Кишница и Ново Брдо» у Приштини, 
како слиједи: 
 
 Адвокату Мифтар Ислами из 
Урошевца, Косово, износ од 400,00 евра 

по Рјешењу Окружног привредног су-
да у Приштини IV Ц. бр. 65/2009 од 
29.05.2009.године, као и таксе за подно-
шење жалбе Врховном суду Републике 
Косово.      
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Агенције за приватизацију Босанско-
подрињског кантона Горажде, економ-
ски код 613900 – Уговорене услуге и 
друге посебне услуге.  
  
 Средства уплатити према рач-
унима који су дати у прилогу ове Од-
луке. 



24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1041/09          П Р Е М И Ј Е Р 
28.05.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), члана 33. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде», број:4/09) и члана 178. став 2. 
Закона о водама («Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине», бр-
ој:70/06), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 27. ред-
овној сједници, одржаној дана 19.06. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
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 саглас-
ност на Програм утрошка средстава 
«Инвестиције у водопривредне обје-
кте» утврђених у Буџету Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.  

Број 7 – страна 753 
 

 
годину, предложен од стране Минис-
тарства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде. 
 

II 
 

 Средства за реализацију Прог-
рама из тачке I ове Одлуке, пласират 
ће се са позиције «Инвестиције у водо-
привредне објекте», утврђених Буџет-
ом Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде за 2009.годину, економски код 
821600 – Инвестиције у водопривред-
не објекте. 
 

III 
 

 Програм из тачке I ове Одлуке 
саставни је дио ове Одлуке. 
 

IV 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за привреду 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де и Министарство за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
свако у оквиру своје надлежности. 
 

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

Број:03–14-1098/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

569 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Одлуке о давању сагласно-
сти на Програм „Подстицај за пољо-
привреду за 2009.годину“ («Службе-
не новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број: 6/09), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 27.  редовној  сједници,   
одржаној дана 19.06.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за исплату 
новчаних средстава Дуран Смају 
из села Збич, Општина Фоча-

Устиколина на име накнаде штете 
настале у стаду оваца 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
да исплати новчана средства, у изно-
су од 1.500,00 КМ, Дуран Смају из се-
ла Збич, Општина Фоча-Устиколина 
на име накнаде штете у стаду оваца 
нанесене од чопора вукова. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства ће се обезбиједити из Буџе-
та Министарства за привреду са еко-
номског кода 614400 – ХАП 002 – По-
дстицај пољопривредној производ-
њи – резервна средства.  

Жиро-рачун Дуран Смаја отв-
орен је код Комерцебанк д.д. Сара-
јево и гласи: 1327310012145208. 

24. јуни/липањ 2009 
 

 
Члан 3. 

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

Број:03–14-1095/09               П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

 

570 
 

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

О Д Л У К У 
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 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст да се покрене поступак споразумн-
ог 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 Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
и привредног друштва «Еуроасфалт» 
д.о.о. Сарајево. 
 



24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 2. 
 

 Задужује се Министарство за 
привреду Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да припреми приједл-
ог Споразума о раскиду анекса Уго-
вора из члана 1. ове Одлуке и исти 
достави Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде у даљи поступак. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–27-1094/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 27. ре-
довној сједници, одржаној дана 19.06. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
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- 

Број 7 – страна 755 
 
 
ност Министарству за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде да 
покрене поступак споразумног раски-
да анекса Уговора о пружању услуга 
надзора на извођењу радова на моде-
рнизацији (асфалтирање) пута Р 448 
Хреновица - Горажде, дионица Крива 
Драга-Баре, број:04-14-4441-8/08 од 03. 
11.2008.године, закљученог између Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
привредног друштва «Медиксон»д.о.о. 
Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–27  1093/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

572 
 

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

О Д Л У К У 
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 регион-
алних и локалних цеста на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде за 2009.годину. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
- Дирекција за цесте и Министарство 
за финансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде, свако у оквиру сво-
је надлежности, а средства обезбијед-
ити из Буџета Министарства за при-
вреду – Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде, екон-
омски код 613700 – Издаци за текуће 
одржавање. 
 

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

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

Број:03–14-1092/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

573 
 

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

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

 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава за 

подстицај у пољопривреди – набавка 
пољопривредне опреме и 

механизације 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средстава за исплату подстицаја 
у пољопривреди-набавка пољоприв-
редне опреме и механизације у износу 
од 19.784,19 КМ. 

 
Члан 2. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ фармера који су оств-
арили право на подстицај са висином 
појединачних износа. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду са економског кода  
614400 – ХАП 002 – Подстицаји пољо-
привредној производњи. 
 

Члан 4. 
 

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



24. јуни/липањ 2009 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1091/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

574 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03) и Одлуке Скупштине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде 
број:01-14-464/09 од 19.05.2009.годи-
не о усвајању Програма «Подстицаји 
за пољопривреду» за 2009.годину, Вл-
ада Босанско подрињског кантона  Го-
ражде, на својој 27. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.06.2009.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за узгој приплодних 

јуница 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
да исплати новчана средства у изно-
су од 1.400,00 КМ за подстицај у пољ-
опривреди – подстицај за узгој прип-
лодних јуница. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних 
произвођача који су остварили право 
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на подстицај са висином појединачног 
износа. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду са економског кода 
614400 – ХАП 002 – Подстицаји пољо-
привредној производњи. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1090/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

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:01-
14-464/09 од 19.05.2009.године о усваја-
њу Програма «Подстицаји за пољопр-
ивреду» за 2009.годину, Влада Босанско 
–подрињског кантона  Горажде, на св-
ојој 27. редовној сједници, одржаној да-
на 19.06.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Удружењу пољопривредника 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
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Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
да исплати новчана средства Удру-
жењу пољопривредника Босанско–
подрињског кантона Горажде у изн-
осу од 500,00 КМ, на име одласка на  
III Међународни сајам пољопривре-
де - ДАНИ МАЛИНЕ, који ће се одр-
жати у Новом Травнику од 25.06. до 
27.06.2009. године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду, економски 
код 614400 - ХАП002 Подстицај за 
пољопривреду (Острваривање под-
стицаја по партиципацијама сајмо-
ви, семинари, едукације). 
 Средства уплатити на жиро-
рачун УП БПК – Удружења пољоп-
ривредника Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број:161030000625 
0094, отворен код Раифаизен банке 
д.д. филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де». 
 

Број:03–14-1089/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

24. јуни/липањ 2009 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и  Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614400 (ЈАО 002) – 
Субвенције јавним предузећима и уст-
ановама, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 19.06.2009.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
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 из-
немогла лица Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 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-ра- 
чун број:1610300004220078 код Раифа- 



24. јуни/липањ 2009 
 
 
изен банке. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1114/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03),  те Одлуке о давању сагласн-
ости на Програм утрошка средстава 
Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избје-
глице, са економског кода 615200 – 
Капитални грантови непрофитним 
организацијама, број:03-14-882/09 од 
14.05.2009.године, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
27. редовној сједници, одржаној дана 
19.06.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава по 

основу суфинансирања 
грађевинских радова за амбуланте 
обитељске медицине кроз ХСЕП 

Број 7 – страна 759 
 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата 4.071,78 КМ 
на име суфинансирања остатка дуга за 
реализацију II фазе грађевинских ра-
дова на амбулантама обитељске меди-
цине 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 избјегли-
це, економски код 615200 – Капитал-
ни грантови непрофитним организа-
цијама, а у корист Федералног минис-
тарства за финансије (ФМФ) - Федера-
лно министарство здравства (ФМЗ) - 
ХСЕП – Суфинансирање Владе ФБиХ, 
на рачун Уникредит банке: 338-690-
22151621-49, позив на број 1000006100. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1110/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

578 
     

На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој: 5/03), Влада Босанско-одрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редов-
ној сједници, одржаној дана 17.06.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању тима за приправност 
у случају проглашења пандемије 

 

Члан 1. 
 

 Именује се тим за приправно-
ст у случају проглашења пандемије 
од стране Свјетске здравствене орга-
низације у саставу:  
 

1. прим.др. Ибрахим Јахић, специ-
јалиста епидемиолог-предсједи. 

2. прим.др. Сабина Гушо, руковод-
илац прим. здравствене заштите 

    - члан 
3. прим.др. Фадил Јахић, руковод-

илац болничке здравствене заш-
тите - члан 

4. др. Мустафа Хамамми, рук.- мик-
робиолошке службе - члан 

5. др.вет.мед. Енвер Боровина, рук.  
ветеринарске службе  - члан  

6. др.вет.мед. Дамир Бајић, кантон-
ални санитарни инспектор-члан 

7. Демир Имамовић, дипл.оец, ми-
нистар - члан 

8. др.вет.мед. Белма Мешић-Шехо, 
представник Министарства за 
привреду (пољопривреда)-члан 

9. Рамо Живојевић, руковод. Кант-
оналног штаба цивилне заштите 
– члан 

10. Ешеф Хурић, представник Мин-
истарства за унутрашње послове 
- члан. 

24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 2. 
 
 Стручни тим из члана 1. Одлу-
ке ће, у складу са писаним стручно-ме-
тодолошким упутством превентивних 
мјера за свињску грипу, припремљен-
им од стране Стручног тима Завода за 
јавно здравство Федерације БиХ, води-
ти активности на праћењу епидемио-
лошке ситуације и подузимању потре-
бних мјера у складу са актуелном епи-
демиолошком ситуацијом у земљи. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–37-1072/09              П Р Е М И Ј Е Р 
17.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 19.06.2009.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
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 
 
 

I 
I  

 Овом Одлуком одобрава се 
употреба моторног возила за превоз 
четири ученика, два наставника и 
вође пута на Државно саобраћајно-
образовно такмичење основних шко-
ла 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 ча-
сова. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Служба за заједничке посл-
ове кантоналних органа Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 

III 
 

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

Број:03–49-1108/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), те на основу Програма о ут-
рошку средстава из Буџета Министа-
рства 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- 
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става из Буџета Министарства за обр-
азовање, науку, културу и спорт са ек-
оно-мског кода 614100 - Остали транс-
фери (информисање, Центар за струч-
ну обуку), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 27. редо-
вној сједници, одржаној дана 19.06.2009. 
године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-
подрињског кантона  Горажде  

за мјесец МАЈ  2009. године 
 

I 
 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 24.000,00 КМ Јавном преду-
зећу РТВ БПК Горажде на име редовне 
транше за мјесец мај 2009. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 – Ос-
тали трансфери (информисање, Цен-
тар 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 ут-
рошак.  
 

IV 
 

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

Број:03–14-1102/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

581 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), те на основу Програма о ут-
рошку средстава из Буџета Министа-
рства за образовање, науку, културу 
и спорт  са економског кода 614 100 – 
Трансфер за спорт, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 27. редовној сједници, одржаној 
дана 19.06.2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу БПК Горажде 

 за мјесец МАЈ 2009. године 
 
I 

 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 21.000,00 КМ Спортс-
ком савезу БПК Горажде на име  ред-
овне транше за мјесец мај 2009.год. 
  

II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт,  економски код 614 
100 - Трансфер за спорт.  

24. јуни/липањ 2009 
 
 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза БПК Го-
ражде број: 1990540006336521, отворен 
код АБС банке филијала Горажде, 
ИД број: 4245007300007.  

 
III 

 
Корисник средстава дужан је да 

Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени утр-
ошак.  

 
IV 

 
Одлука ступа на снагу даном 

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

Број:03–14-1103/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 19.06.2009.го-
дине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
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 
 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 29.349,00 КМ на име 
исплате студентских кредита студен-
тима са подручја Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за студијску 
2008/2009.годину за мјесец мај 2009. 
године.     
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, 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 та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1104/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског  кантона Горажде», 
број:5/03), те на основу Програма о 
утрошку финансијских средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економск-
ог кода 614 100 – Трансфер за спорт, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 27. редовној сједн- 
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ици, одржаној дана 19.06.2009.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу БПК Горажде  
на име обављања првог дијела 
љекарских прегледа спортиста  

БПК Горажде 
 

I 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 5.000,00 КМ Спортском 
савезу БПК Горажде, на име обављања 
првог дијела љекарских прегледа спо-
ртиста БПК Горажде, а по основу Уго-
вора о обављању здравствених прегле-
да 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 зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 – 
Трансфер за спорт. 
 Новчана средства уплатити на  
жирорачун Спортскг савеза БПК Го-
ражде број: 1990540006336521, отворен 
код АБС банке филијала Горажде, 
ИД број: 4245007300007. 
 

III 
 
   Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  из-
вијести и документује наведени утрошак.  
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Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде».   
 

Број:03–14-1105/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број: 5/03), те на основу Програма о 
утрошку финансијских средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економск-
ог кода 614 100 – Трансфер за спорт, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 27. редовној сједн-
ици, одржаној дана 19.06.2009.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
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 средст-
ва у износу од  3.000,00 КМ Активу 
наставника тјелесног и здравственог 
одгоја БПК Горажде на име организ-
ације кантоналног такмичења учен-
ика основних и средњих школа у сп-
ортским дисциплинама одбојка, ко-  
шарка и атлетика, те одласка учени- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
ка на федерална такмичења у истим 
дисциплинама. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 – 
Трансфер за спорт. 
 Новчана средства уплатити на  
жирорачун Спортског савеза БПК Го-
ражде број: 1990540006336521, отворен 
код АБС банке филијала Горажде, са 
назнаком за Актив наставника тјеле-
сног и здравственог одгоја Босанско–
подрињског кантона Горажде. 
 

III 
 

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

 
IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде».   
 

Број:03–14-1106/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-  
подрињског кантона Горажде» број: 



24. јуни/липањ 2009 
 
 
5/03) и Програма о утрошку средст-
ава Грантови појединцима БОР - 005 
и Закона о извршењу Буџата («Слу-
жбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број:04/09), Влада 
Босанско–подрињског кантонана Го-
ражде, на својој 27. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.06.2009.године,  
д о н о с и:    
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 14/09 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министру 
за борачка питања да изврши плаћа-
ње рачуна број: 14/09 од 19.05.2009. 
године у износу од 5.120,00 КМ Заво-
ду здравственог осигурања БПК Гор-
ажде на име накнаде за здравствену 
заштиту лица којима је признато сво-
јство корисника борачко-инвалидске 
заштите за мјесец април 2009. годи-
не, 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 Заво-
да здравственог осигурања БПК Гор-
ажде по рачуну број: 14/09 од 19.05. 
2009.године, на депозитни рачун  бр-
ој:1610300004960188 отворен код Раи-
фаизен банке Горажде, на терет Буџ-
ета Министарства за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614200 – Грант-
ови појединцима – БОР - 005. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за- 

Број 7 – страна 765 
 
 

дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финансије 
БПК Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1130/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом о утро-
шку средстава са економског кода 
614200 «Грантови појединцима - БОР 
005» и Закона о извршењу Буџета Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2009.годину («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» бр-
ој:04/09), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 19.06.2009.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
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- 
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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 бан-
ке Сарајево д.д. Сарајево. 
 

Члан 3. 
 
  За реализацију Одлуке задуж-
ује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 – Грантови 
појединцима – БОР 005. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1129/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» 
број:5/03) и Програма о утрошку ср-
едстава са економског кода 614200 - 
«Грантови појединцима – БОР -005» 
и Закона о извршењу Буџета Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за  

24. јуни/липањ 2009 
 
 
2009.годину («Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде» бр-
ој:04/09), Влада Босанско–подрињског  
кантона Горажде, на својој 27. редовној  
сједници, одржаној дана 19.06.2009.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 940/09 РРЦ «Фојница» 
Фојница 

 
Члан 1. 

 

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, испостављен-
ог од стране РРЦ «Фојница» Фојница. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за борачка питања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 – Грантови по-
јединцима – БОР- 005. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1128/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  



24. јуни/липањ 2009 
 
 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» 
број:5/03), а у складу  са Програмом 
о утрошку средстава са економског 
кода 614300 - Грантови непрофитн-
им организацијама и Закона о извр-
шењу Буџета («Службене новине Бо-
санско–подрињског  кантона Гораж-
де» број:04/09), Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
27. сједници, одржаној дана 19.06.2009. 
године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за одржавање редовне скупштине 
Савеза РВИ БПК «Синови Дрине» 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 700,00 КМ Савезу РВИ 
Босанско-подрињског кантона «Син-
ови Дрине» Горажде за одржавање 
редовне Скупштине. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбијед-
ити из Буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614300 
- Грантови непрофитним организа-
цијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства уплатити на жиро- 
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рачун Савезу РВИ «Синови Дрине» 
Горажде број:1990540005249733 отвор-
ен код АБС банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1127/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Програма о утрошку средстава 
са економског кода 614200 – Грантови 
појединцима (БОР-004) и Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2009.годину («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде», број:04/09), Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 27. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.06.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име финансирања једнократних 
новчаних помоћи припадницима 

борачких популација 
 

Члан 1. 
 

 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 финан-
сирања једнократних новчаних пом-
оћи припадницима борачких попу-
лација. 
 Одобрена средства обезбијед-
ити из Буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614200 
– Грантови појединцима (БОР-004). 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одл-
уке уплатити на жиро-рачун НЛБ 
банке д.д. Горажде, а у складу са рје-
шењима која је донио Министар за 
борачка питања Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, у појединачн-
им износима како слиједи: 
 

Р.б. 
презиме 

/име оца/ име 

износ 
средстава 

(КМ) 

1. Шехић /Мехмедалија/ 
Сенад 90,40 

2. Бећирспахић /Мушан/ 
Халил 200,80 

3. Смајовић /Мујо/ 
Мухарем 115,00 

4. Тањо /Рашид/ Алија 685,00 

5. Шехо /Хамед/ 
Шериф 87,80 

6. Туркушић /Бајро/ 
Узеир 210,70 

7. Машић /Шериф/ 
Заим 166,90 

8. Полутак /Хамид/ 
Фикрет 64,20 

9. Мичивода /Салко/ 
Салем 130,00 

10. Скендер /Едхем/ 
Мехмед 94,50 

11. Барут /Смаил/ Едхем 150,60 
 УКУПНО: 1.995,90 

 

24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1126/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
са економског кода 614200 – Грантови 
појединцима, а у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2009.годину («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број: 04/09), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 27. редовној сједници, од-
ржаној  дана 19.06.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новачних средстава  

на име накнаде трошкова за 
прикључење стамбених објеката 
 на електроенергетски систем 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у укупном износу од  



24. јуни/липањ 2009 
 
 
1.263,60 КМ (Словима: хиљаду двије 
стотине шездесет три и 60/100) КМ 
на име накнаде трошкова за прикљу-
чење стамбених објеката припадни-
ка борачких популација са простора 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде на електроенергетски систем, у 
појединачним износима како слиједи: 
 

Р.б. презиме и име износ 

1. Брајловић Халил 421,20 

2. Салиспахић Јасмин 421,20 

3. Зејнилхоџић Ешеф 421,20 

 УКУПНО: 1.263,60 

 
 Одобрена средства обезбијед-
ити из Буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614200 
– Грантови појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одл-
уке уплатити на жирорачун Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и 
Херцегвоине д.д. – Сарајево, филија-
ла «Електродистрибуција», Сарајево 
ПЈ Горажде, број: 1610300001260026 
отворен код Раифаизен банке д.д. 
филијала Горажде.  
  

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној табли  
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Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1125/09              П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
–подрињског  кантона Горажде“ број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 17.09.2009.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

обиљежавања манифестације 
«Гребак-пут живота» 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст на Програм обиљежавања манифес-
тације «Гребак- пут живота». 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу од 12.250,00 
КМ према финансијском плану који је 
саставни дио Одлуке.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Одбор за обиљежавање знача-
јних догађаја и датума из одбрамбено-
ослободилачког рата 1992-1995. Босан-
ско-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 ор-
ганизацијама. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-1078/09           П Р Е М И Ј Е Р 
17.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде» 
број:5/03), Програма о утрошку сре-
дстава са кода 614300 «Грантови неп-
рофитним организацијама» и Зако-
на о извршењу Буџета Босанско под-
рињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 04/09), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, на својој 27. редовној сједници, 
одржаној дана 19.06.2009.г.,д о н о с и:  
 
 

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

борачких популација за мјесец мај 
2009.године 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средс-

тва у износу од 7.205,00 КМ на име 
помоћи за рад удружења борачких  

24. јуни/липањ 2009 
 
 
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 обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 – 
Грантови непрофитним организаци-
јама. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-рачу-
не 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» 



24. јуни/липањ 2009 
 
 
                         1990540006546332  - АБС 
- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ   
              1610300005410074 - Раифаизен  
                                                                 

Члан 3. 
 
  Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објавиу «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де». 
 

Број:03–14-1124/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског Кантона Горажде» 
број:5/03), Програма о утрошку сре-
дстава са кода 614300 «Грантови неп-
рофитних организација» и Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“, број:04/09), Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 27. редовној сједници, одрж-
аној дана 19.06.2009.год., д о н о с и:    
 
 

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

борачких популација за мјесец мај 
2009. године 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средс-

тва у износу од 2.800,00 КМ на име  

Број 7 – страна 771 
 

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

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта Савезу РВИ «Синови Дрине» Го-
ражде на жирорачун број:199054000524 
9733, отворен код АБС банке Горажде. 
 

Члан 4. 
               

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1123/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), а у складу са  Порграмом о утро-
шку средстава са економског кода 
821200 - «Набавка грађевина» и Закона 
о извршењу Буџета  Босанско-подрињ- 



Број 7 – страна 772 
 
 
ског кантона Горажде («Службене 
новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде» број:04/09), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде,  
на својој 27. редовној сједници, одрж-
аној дана 17.06.2009.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име прикључења пословно–
стамбеног објекта  «Ламела Х1» 
Горажде на водоводну мрежу  

и канализацију 
 

Члан1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 6.701,06 КМ на име  из-
раде радова на прикључку зграде 
«Ламела Х1» Горажде на водоводну 
мрежу и канализацију. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбијед-
ити из Буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 821200 
- Набавка грађевина. 
 

Члан 3. 
 

Средства уплатии на рачун Ја-
вног предузећа за комуналне дјелат-
ности «6. март» Горажде жирорачун 
број:10111400050311, отворен код ПБС 
банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финанси- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
је Босанско–подрињског кантона Гора-
жде. 
 

Члан 5. 
                                                                     

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1077/09             П Р Е М И Ј Е Р 
17.06.2009.године             Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

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 Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, број:04/09), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 27. редовној сједници, 
одржаној дана 19.06.2009.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
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 здра-
вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде на име накнаде 
за здравствену заштиту лица којима је  



24. јуни/липањ 2009 
 
 
признато својство корисника борач-
ко-инвалидске заштите за мјесец мај 

2009. године, по Споразуму број:03-
14-298/09 од 25.02.2009.године.  
 

Члан 2. 
 

Исплату средстава у износу 
од 5.180,00 КМ извршити у корист 
Завода здравственог осигурања Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
по рачуну број:18/09 од 08.06.2009.го-
дине, на депозитни рачун број:16103 
00004960188, отворен код Раифаизен 
банке Горажде, на терет Буџета Ми-
нистарства за борачка питања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614200 – Грантови по-
јединцима – БОР - 005.  
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде». 
 

Број:03–14-1122/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  

Број 7 – страна 773 
 

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

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи за случај смрти 
припадника борачке популације 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се 

новчана средства у износу од 1.502,60 
КМ на име помоћи за случај смрти пр-
ипадника борачких популација Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и то: 
добитника највећег ратног признања 
«Златни љиљан» Башић (Вехбије) Хус-
еина и ратног војног инвалида Халил-
овић (Мушана) Халила. 
 

Члан 2. 
 
           Одобрена средства из члана 1. 
ове Одлуке исплатиће се подносиоци-
ма захтјева за признавање права како 
слиједи: 
 

1. Башић (Велије) Рази у износу од 
751,30 КМ, средства уплатити на жи-
рорачун број:199-054-60764371-50   21 
-82625-764371, отворен код АБС бан-
ке д.д. Сарајево, филијала Горажде; 

2. Халиловић (Мушана) Рагибу у изн- 



Број 7 – страна 774 
 
 

осу од 751,30 КМ, средства уплати-
ти на жиро-рачун број:1610000000 
000011 09000982619, отворен код Раи-

фаизен банке, д.д. филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

  За реализацију Одлуке задуж-
ује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбједити из Буџе-
та Министарства за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614200 – Гранто-
ви појединцима БОР - 005. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1121/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), а у вези са чланом 17. став 3. 
Закона о грађењу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде («Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде» број:8/04), Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 27. редовној сједници, одржаној 
дана 19.06.2009.године, д о н о с и: 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању 
Сталног надзорног тијела над 

грађењем 

24. јуни/липањ 2009 
 
 

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 Му-
хидин, економиста» треба да стоји: «Ка-
дрић Един, дипл.инж. архитектуре» 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–05-1120/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 

Влади  Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 16. став 2. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде («Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де» број:4/09), Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 27. 
редовној сједници, одржаној дана 17. 
06.2009. године, д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 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 



24. јуни/липањ 2009 
 
 
 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 саглас-
ност Министру за урбанизам, прост-
орно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за потписивање уговора са фирмом 

«ПРОВИНГ» д.о.о. Сарајево за пруж-
ање услуга ревидовања пројектне до-
кументације 79 дограђених стамбен-
их јединица у улицама Маршала Ти-
та, Јусуфа Духовића и Меха Дрљеви-
ћа у Горажду и овјеру и издавање по-
тврде о примјењености мјера зашти-
те на раду и заштите од пожара кроз 
пројектну документацију, на износ 
од 8.318,70 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлу-
ке обезбиједиће се из Буџета Минист-
арства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско–под-
рињског кантона Горажде, са економс-
ког кода 821200–Набавка грађевина. 
 

Члан 3. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–23-1071/09           П Р Е М И Ј Е Р 
17.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади  Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној сј-
едници, одржаној дана 19.06.2009.год-
ине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
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 про-
фактуре број:676/НН на износ од 2.240,00 
КМ за набавку мрког угља «коцка» ис-
постављене од стране Рудника мрког 
угља «Бановићи» д.д. Бановићи и пре-
драчуна број: 42/А на износ од 760,00 
КМ за превоз угља, испостављеног од 
стране «Контракт - превоз» д.о.о. Бан-
овићи.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, 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 мр-
ког угља «Бановићи», Бановићи, а ср-
едства у износу од 760,00 КМ уплати-
ти 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 да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1119/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», 
број:/03), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 27. ред-
овној сједници, одржаној дана 19.06. 
2009. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналном 
тужилаштву Горажде за плаћање 

профактуре број: 677/НН 
 и предрачуна број: 41/А 

 
Члан 1. 

 

Даје се сагласност Кантоналн-
ом 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- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 
ћи» д.д. Бановићи и предрачуна број: 

41/А на износ од 760,00 КМ за превоз 
угља, испостављеног од стране «Конт-
ракт - превоз» д.о.о. Бановићи.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Кантоналног тужилаштва Горажде, ек-
ономски код 613200 – Издаци за енер-

гију 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 из-
носу од 760,00 КМ уплатити на жиро-
рачун број:1610250006680049 код Раиф-
аизен банке д.д. БиХ на име фирме 
«Контракт – превоз» д.о.о. Бановићи. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1118/09               П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 36. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско  



24. јуни/липањ 2009 
 
 
–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:4/09), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 27.  редов-
ној сједници, одржаној дана 19.06.2009. 
године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама 

 у саставу Босанско–подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одобравају се 
грантови општинама у саставу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
мјесец април  2009.године, како сли-
једи: 
  

1. Општина Горажде.....60.000,00 КМ,  

из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економс-
ки код 6141161 - Грант Општини 
Горажде; 

2. Општина Фоча–Устиколина........... 
60.000,00 КМ, из Буџета Владе Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 6141162 – Грант 

Општини Фоча – Устиколина; 
3. Општина Пале–Прача 60.000,00 КМ, 

из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економс-
ки код 6141163 – Грант Општини 

Пале – Прача. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, 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 та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1117/09               П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 36. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
4/09), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној сј-
едници, одржаној дана 19.06.2009.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама  

у саставу Босанско–подрињског 
кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

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

1. Општина Горажде........60.000,00 КМ,  

из Буџета Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
6141161 - Грант Општини Горажде; 

2. Општина Фоча–Устиколина........... 
60.000,00 КМ, из Буџета Владе Бос- 



Број 7 – страна 778 
 
 

анско-подрињског кантона Гора-
жде, економски код 6141162 – Гра-

нт Општини Фоча–Устиколина; 
3. Општина Пале–Прача 60.000,00 КМ, 

из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економс-
ки код 6141163 – Грант Општини 

Пале – Прача. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а корисници средстава дужни 
су прије одобравања средстава за на-
редни мјесец поднијети извјештај о 
утрошку средстава одобрених у чла-
ну 1. ове Одлуке.  

 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1116/09           П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 19.06.2009. 
године, д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 

24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се је-
днократне новчане помоћи, како сли-
једи: 
 

1. Мунира Туруља из Горажда, у изно-
су од 200,00 КМ због тешке социјал-
но-материјалне ситуације. Средства 
уплатити на жирорачун број: 199-
054-00616181-79, 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 фил-
ијала Горажде на име Рикало Муст-
афе, ЈМБ 17119381130008. 

3. Нијаз Куртовић из Вранића, Општ-
ина ГораждЕ, у износу од 300,00 КМ 

за трошкове лијечења. Средства уп-
латити на рачун број: 1020000000000 
023, 1541305067,отворен код УНИОН 
Банке – Експозитура Горажде. 

4. Фаид Кукавица из Витковића, опш-
тина Горажде у износу од 200,00 КМ 
због тешке социјално-материјалне 
ситуације. Средства уплатити на жи-
ро-рачун број:1020000000000023, 154 
1302253, отворен код УНИОН бан-
ке, експозитура Горажде.  

5. Лиљана Манојловић из Горажда, у 
износу од 200,00 КМ, због тешке ма-
теријалне ситуације. Средства упла-
тити на жирорачун број:1325002001 
745934 отворен код НЛБ тузланска 
банка. 

6. Радомир Шљука из Горажда, у изн-
осу од 200,00 КМ, због тешке матер-
ијалне ситуације. Средства уплатити 

на жиро-рачун отворен код Раифаи-
зен банке д.д. БиХ филијала Горажде, 
број:1610300000000093, 13-30-02005-6. 



24. јуни/липањ 2009 
 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из Бу-
џета Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614200 
– Остали грантови појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1134/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада  Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовн-
ој сједници, одржаној дана 19.06.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
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  

Број 7 – страна 779 
 
 
Уговору о одржавању службене веб-
странице Босанско-подрињског канто-
на Горажде за април и мај 2009. године 
у износу од 500,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Службе за односе са јавношћу, економ-
ски код 613900 – Уговорене услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1135/09             П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године             Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 20. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде», број:4/09) и Одлуке о обустав-
љању извршења појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2009.годину, 
број:03-14-647/09, а на приједлог Мин-
истарства за финансије Босанско–под-
рињског кантона Горажде, Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 27. редовној сједници, одржан-ој  
дана 19.06.2009.године, д о н о с и: 



Број 7 – страна 780 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени приоритета за извршење 

Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком врши се измје-
на приоритета за извршење Буџета 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде за 2009.годину, утврђених у чла-
ну 20. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де, на начин да се даје сагласност за 
доношење и плаћање по сљедећим 
Одлукама које ће Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде размат-
рати: 
 

- Одлука о давању сагласнос-
ти за исплату новчаних сре-
дстава Дуран Смају на име 
накнаде штете настале у ста-
ду оваца; 

- Одлука о исплати новчаних 
средстава Удружењу пољоп-
ривредника Босанско-подр-
ињског кантона Горажде;  

- Одлука о исплати новчаних 
средстава по основу суфина-
нсирања грађевинских радо-
ва за амбуланте обитељске ме-
дицине кроз ХСЕП; 

- Одлука о одобравању новча-
них средстава ЈП РТВ Босан-
ско-подрињског кантона Го-
ражде за мјесец МАЈ 2009.г.; 

- Одлука о одобравању новча-
них средстава Спортском са-
везу Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за мјесец МАЈ 
2009.године; 

- Одлука о одобравању новча-
них средстава на име испла- 

24. јуни/липањ 2009 
 
 

те студентских кредита студе-
нтима са подручја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 
студијску 2008/2009. годину за 
мјесец МАЈ 2009.године; 

- Одлука о одобравању новчан-
их средстава Спортском савезу 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде на име обављања ди-
јела љекарских прегледа спор-
тиста Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде; 

- Одлука о одобравању новчан-
их средстава Активу наставн-
ика тјелесног и здравственог 
одгоја Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на име органи-
зације кантоналних такмичења 
ученика основних и средњих 
школа у спортским дисципли-
нама; 

- Одлука о одобравању гранто-
ва општинама у саставу Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде; 

- Одлука о одобравању једнок-
ратних новчаних помоћи; 

- Одлука о давању сагласности 
за исплату средстава по Угово-
ру о одржавању службене веб-
странице Босанско-подрињск-
ог 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 Го-
ражде 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 оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде».
          

Број:03–14-1141/09          П Р Е М И Ј Е Р 
19.06.2009.године         Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Нa oснoву Пoглaвљa VII члaнa 

60.  Устaвa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, брoj:8/98, 10/00 и 5/03), и члa-
нoвa 106. и 108. Пoслoвникa Скуп-
штинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”, брoj:10/08), Скупштинa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 25-тoj рeдoвнoj сjeдници oдрж-
aнoj дaнa 24. jунa 2009.г,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  

нa Мeмoрaндум o рaзумиjeвaњу 
измeђу Пoкрajинe Истoчни 

Aзeрбejџaн – Ислaмскa Рeпубликa 
Ирaн и Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

           Oвoм Oдлукoм Скупштинa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
дaje сaглaснoст нa Мeмoрaндум o рa-
зумиjeвaњу измeђу Пoкрajинe Истo-
чни Aзeрбejџaн – Ислaмскa Рeпубли-
кa Ирaн и Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe.   
 

Члaн 2. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa- 
нoм oбjaвљивaњa у “Службeним нo- 
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винaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг kaнтoнa 
Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-05-590/09       ПРEДСJEДAVAJУЋИ  
24. jунa 2009.гoд.          Бeгoвић Aлиja,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и дру-
гим тијелима кантоналне управе («Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде» број:5/03), члана 15. 
Закона о основном одгоју и образова-
њу («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде» број: 5/04), 
те на основу Правилника о поступку 
утврђивања услова и садржају и начи-
ну вођења регистра основних школа 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде» број:7/06), Ми-
нистар за образовање, науку, културу 
и спорт Босанско–подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
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 шк-
ола у регистар основних школа број: 
10-38-1165/07 од 08.06.2007.године, став 
6. мијења се и гласи: 
 

“Јавна установа Основна шко-
ла “Прача” Прача, уписана је у Регис-
тар основних школа под редним бро-
јем 5. на страни 5.” 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном  
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доношења, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-1607/09           М И Н И С Т А Р 
04.05.2009.године     Алма Делизаимовић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

608 
 

На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и др-
угим тијелима кантоналне управе 
(«Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде» број: 5/03), 
на основу члана 15. Закона о основн-
ом одгоју и образовању («Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде» број:5/04), на основу Пр-
авилника о поступку утврђивања ус-
лова и садржају и начину вођења ре-
гистра основних школа («Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде» број: 7/06), те на основу 
Рјешења о упису основних школа у 
регистар основних школа број:10-38-
1165/07 од 08.06.2007.године и број: 
10-38-1607/09 од 04.05.2009.године, 
Министар за образовање, науку, кул-
туру и спорт Босанско–подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П О П И С 
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 Босанско-
подрињског кантона Горажде за 

школску 2007/08.годину број:10-38-
1166/07 од 08.06.2007.године 

 

I 
 

У Попису верифицираних ос- 
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новних школа на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде уписан-
их у Регистар основних школа, који 
води Министарство за образовање, на-
уку, културу и спорт Босанско подри-
њског 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 испу-
њава услове за одгој и образовање уче-
ника у складу са одговарајућим Нас-
тавним плановима и програмима и то:  

 

- Наставни план и програм за учени-
ке нормалног психичког и тјелесног 
тазвоја, 

- Наставни план и програм за дјецу и 
младе са посебним образовним пот-
ребама. 

 
II 
 

Овај Попис ће бити објављен у 
„Службеним новинама Босанско подр-
ињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-1608/09              М И Н И С Т А Р 
04.05.2009. године        Алма Делизаимовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву Љекарске коморе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на основу 
члана 42. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Федер-
ације Босне и Херцеговине”, број:45/02),  
д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Љекарска комора Босанско–подри-

њског кантона Горажде, регистро-
вана дана 28.11.2005.године, под ре-

дним бројем Р-I-17/2005 у прву књ-
игу регистра, престаје са радом, и 
брише се из Регистра удружења 
који се води у Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 

 

2. Преостала имовина удружења ра-
споређује се сходно одлуци Скуп-
штине Љекарске коморе Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 

 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дана 14.05.2009.године Љека-
рска комора Босанско–подрињског 
кантона Горажде, обратила се захтје-
вом број:02-62-1/09, од 05.05.2009. го-
дине, за брисање из Регистра удруж-
ења који се води у Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 Уз захтјев је приложена Одлу-
ка 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 Удру-
жења. 

У члану 46. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Федерације БиХ”, број: 45/02), 
прописано је да се преостала имови-
на удружења које се брише из Регис-
тра распоређује сходно одлуци над-
лежног 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 фондац-
ијама, одлучено је као у диспозитиву 
Рјешења.  
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном 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 Рјеше-
ња.Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-29/09    М И Н И С Т А Р 
18.06.2009.године             Радмила Јанковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ДЕМОБИЛИС-

АНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ БОСАНС-

КО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖ-
ДЕ, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 45/02), 
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, под регистарским бројем 
Р-I-1/2005 у прву књигу регистра 
уписано је УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИ-
ЛИСАНИХ 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 Го-
ражде, промјена лица овлаштеног 
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што Мерседу Прља-

чи, предсједнику Удружења, пре-
стаје 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. диспо-
зитива овог Рјешења извршен је  
дана 11.06.2009. године. 

 

4. Удружење дјелује на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде и  даном уписа, код овог мин-
истарства, стиче својство правног 
лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСА-

НИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ БОСА-
НСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар уд-
ружења, који се води код Министар-
ства за правосуђе, управу и радне од-
носе, дана 04.02.2005.године, под рег-
истарским бројем Р-I-1/2005 у прву 
књигу регистра. 

Дана 30.08.2007.године изврш-
ена је  промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Удруже-
ња. 

Захтјевом број:УП-1:05-05-32/09 
од 08.06.2009.године, обратило се Уд-
ружење демобилисаних бораца Ар-
мије БиХ Босанско-подрињског кант-
она Горажде за упис у Регистар про-
мјене 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 засту-
пање и представљање Удружења.  
   

У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фонадацијама (“Службене 
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном 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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је по 
Тарифном броју 1. и 46. Закона о ад-
министративним 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 
      Г о р а ж д е               Асим Плакало, с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп- 
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раву и радне односе Босанско–под-
рињског кантона Горажде, рјешавај-
ући по захтјеву УДРУЖЕЊА ГОРС-
КА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТА-
НИЦА ГОРАЖДЕ, на основу члана 
29. Закона о удружењима и фондац-
ијама (“Службене новине Федераци-
је БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:                                                  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе,  управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде 

 

УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПА-

ШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ. 
  

Скраћени назив Удружења је: 
ГСС СТАНИЦА ГОРАЖДЕ. 
 

 Сједиште Удружења је у Гор-
ажду, у улици Синан-паше Сијерчи-
ћа б.б. 
 

2. Упис је извршен под регистарск-
им бројем Р-I-5/2009 у прву књигу 
регистра, дана 05.06.2009.године. 

 

3. УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА 
СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОР-
АЖДЕ је добровољно, назависно, 
ванстраначко удружење са сљеде-
ћим  програмским циљевима, дје-
латностима  и  задацима:  

 

- дјеловање на остваривање зашт-
ите, сигурности и безбједности бо-
равка планинара, спортиста и гр-
ађана уопште; 

- превентивно дјеловање чланова 
у свим планинарским друштви- 
ма у циљу повећања сигурности 
у планинама; 
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- едукација и превенција, дакле, сп-
речавање и избјегавање несрећа на 
неприступачним теренима, посеб-
ице планинарских несрећа; 

- дјеловање на заштити људске око-
лине и развоју планинарства уоп-
ште; 

- помагање и укључивање у све ви-
дове интервенција јавних служби 
на спашавању живота грађана и 
имовине када је неопходна спаси-
лачка стручност и специјализира-
на опрема за спашавање, сходно 
претходним договорима и преузе-
тим одговорностима; 

- сарадња са свим организацијама 
које у својим програмима позива-
ју на заштиту еколошких вриједн-
ости наше околине и планина; 

- укључивање у реализацију прогр-
амских активности Планинарског 
савеза БиХ, те планинарских дру-
штава око сигурног и безбједног 
боравка и кретања планинара и 
грађана у природи и планини; 

- организовање и обезбјеђење пла-
нинарских похода, слетова, логор-
овања, планинарских такмичења, 
других планинарских манифеста-
ција, те свих других спортско-рек-
реативних активости, гдје је терен 
тешко приступачан; 

- школовање кадрова за планинарс-
ке спасилачке активности и за др-
уге организације за које се укаже 
потреба; 

- сарадња са институцијама и орга-
низацијама које су са својим циљ-
евима блиске те друге активности 
које су везане за основне дјелатно-
сти станице. 

 
1. УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПА-

ШАВАЊА – СТАНИЦА ГОРАЖДЕ дј-
елује на подручју Босанско–подри- 
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њског кантона Горажде и даном 
уписа код овог министарства сти-
че својство правног лица. 

 

2. Лица овлаштена за заступање и 
представљање УДРУЖЕЊА ГОРС-

КА СЛУЖБА СПАШАВАЊА–СТАН-

ИЦА ГОРАЖДЕ  су: 
 

Хазим Ушановић – предсједник  
           Управног одбора Удружења и 
Мурат Гушо – начелник Станице  
                            Удужења 
    

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖ-
БА СПАШАВАЊА–СТАНИЦА ГОР-
АЖДЕ поднијело је Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де захтјев за упис у Регистар удруже-
ња, који се води код  овог министарс-
тва. 

Уз захтјев је приложена доку-
ментација прописана чланом 28. За-
кона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02) и то: Одлука о оснивању 
Удружења (оснивачки акт), Статут 
Удружења (X2), списак чланова орга-
на управљања, Одлука о именовању 
лица овлаштених за заступање и пр-
едстављање Удружења, и одобрење  
општинског начелника Општине Го-
ражде, број:02-14-2766/09 од 03.06.2009. 
године, за употребу имена Горажде у 
назив Удружења. 

Увидом у приложену докуме-
нтацију Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, оцијени-
ло је да су испуњени услови за упис 
УДРУЖЕЊА ГОРСКА СЛУЖБА СП-
АШАВАЊА–СТАНИЦА ГОРАЖДЕ,  
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стога је сходно одговарајућим одред-
бама Закона о удружењима и фондац-
ијама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), одлучено као у дис-
позитиву Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у упра-
вном 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 пр-
имјерка и уз исту се прилаже ово Рјеш-
ење у оригиналу или препису. 
 

Број:УП-1:05-05-31/09  М И Н И С Т А Р 
05.06.2009.године             Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

612 
 

На основу члана 70. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији  БиХ («Службене новине Ф БиХ« 
број:35/05), члана 28. Закона о допунс-
ким правима бранилаца и чланова 
њихових породица у Босанско-подри-
њском кантону Горажде («Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде» број:9/07 и 14/08), Минист-
ар за борачка питања Босанско-подри-
њског кантона Горажде, д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
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  нач-
ину одобравања бесповратних новча- 
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них средстава за стимулисање запо-
шљавања и самозапошљавања прип-
адника борачких популација («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде» број: 15/08), члан 
1. мијења се и гласи: 
 

«Овим Правилником одређу-
ју се услови и начин одобравања бес-
повратних новчаних средстава за ст-
имулисање запошљавања и самоза-
пошљавања демобилисаних бораца, 
ратних војних инвалида и чланова 
породица шехида и погинулих бора-
ца, која ће бити одобрена за финан-
сирање пројеката за отварање радн-
их мјеста кроз покретање или прош-
ирење производно-услужних дјелат-
ности демобилисаним борцима, рат-
ним војним инвалидима, члановима 
породица шехида и погинулих бора-
ца, удружењима/фондацијама које 
окупљају борачку популацију, као и 
правним лицима (привредним и др-
угим субјектима) који врше запошљ-
авање припадника борачких попула-
ција (у даљем тексту: лица из члана 
1. Правилника)».  
 

Члан 2. 
 

Члан 2. мијења се и гласи: 
       

«Право на додјелу новчаних 
средстава за стимулисање запошља-
вања и самозапошљавања могу оств-
арити лица  из  члана 1. овог Прави-
лника  и то: 
 

1. одобравањем новчаних средстава 
фондацијама или удружењима бо-
рачких популација на основу про-
јеката којим се планира покрета-
ње или проширење пословне дјел-
атности или за набавку опреме, као 
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и правним лицима (привредним и 
непривредним субјектима) који се 
баве производњом и услугама реги-
строваним и са сједиштем на под-
ручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а упошљавају лица из 
члана 1. овог Правилника у складу 
са  законом; 

2. одобравањем новчаних средстава 
физичким лицима на основу проје-
ката самозапошљавања». 

        
Члан 3. 

 
Члан 12. мијења се и гласи: 

 

«Општи критерији за одобрава-
ње бесповратних средстава на име за-
пошљавања 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 самозапо-

шљавање кроз покретање властите 
пословне дјелатности или у сарад-
њи са другим привредним субјекти-
ма; 

3. да се налазе на евиденцији незапос-
лених лица код Службе за запошљ-
авање Босанско-подрињског канто-
на Горажде, у трајању најмање  ше-
ст мјесеци прије подношења захтје-
ва 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, ре-
гистрација предузећа, самосталне  
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радње за друга правна лица која 
упошљавају припаднике борачке 
популације;    

2. да се пројектом планира покрета-
ње, проширење пословне дјелатн-
ости, набавка опреме и упошљава-
ње новоупослених радника из ре-
да борачких популација». 

 
Члан 4. 

 

Члан 13. мијења се и гласи: 
 

«Висина средстава на име зап-
ошљавања износи до 10.000 КМ по од-
обреном пројекту за физичка лица. 

Висина средстава на име запо-
шљавања лица  из члана 1. овог Пра-
вилника, проширења пословне  дјел-
атности или набавке опреме за фон-
дације/удружења борачких попула-
ција 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 бес-
повратних средстава на име запошљ-
авања и самозапошљавања су: 
 

a) Обавезна документација потреб-
на за физичка лица:  

 

- Захтјев за бесповратна новчана 
средства у којем се наводи тра-
жени износ бесповратних новч-
аних средстава  и намјена; 

- Увјерење (рјешење) о статусу 
припадника борачке популац-
ије; 

- Овјерена копија личне карте и  
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пријава ребивалишта/боравиш- 
та (ЦИПС); 

- Посједовни лист; 
- Кућна листа; 
- Увјерење са евиденције незапос-

лених пунољетних чланова дом-
аћинства; 

- Овјерена изјава о периоду за који 
се корисник средстава самовољ-
но одјављује са евиденције незап-
ослених код Службе за запошља-
вање у општини у којој је пријав-
љен на подручју БПК Горажде, с 
тим да овај период  не може бити 
мањи од  2 године и 6 мјесеци; 

- Доказ о регистрацији дјелатнос-
ти или доказ о покретању посту-
пка  регистрације код надлежног 
суда, надлежног органа (пријава 
или захтјев); 

- Пројекат (бизнис-план) који је ек-
ономски оправдан и који обезбје-
ђује  трајност пословања и ствара 
услове за повећање запослености, 
начелно садржи: пословни план, 
стручне квалификације, план ин-
вестирања, изјаву о успјешности 
пројекта и сл.; 

- Доказ о посједовању властитог  
или уговор о закупу пословног 
простора, за који постоји употре-
бна дозвола  надлежног општин-
ског органа за обављање произв-
одне дјелатности; 

- Доказ или овјерена изјава да под-
носилац захтјева за додјелу сред-
става за стимулисање запошљав-
ања и самозапошљавања није ко-
ристио финансијска средства или 
други вид помоћи на име запош-
љавања или самозапошљавања од 
стране Министарства за борачка 
питања или других домаћих ор-
гана и институција, или  иностр- 
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- аних хуманитарних организац-
ија у периоду од 1996.године до 
дана подношења захтјева;  

- Доказ или овјерена изјава да по-
дносилац захтјева није самово-
љно раскинуо радни однос или 
својом кривицом добио отказ 
радног односа у периоду од три 
године до дана подношења за-
хтјева; 

- Доказ о испуњавању минимал-
них техничких услова за обављ-
ање регистроване дјелатности; 

- Доказ о избору банке за обављ-
ање платног промета, додјелу 
идентификационог и порезног 
броја, ако је то по закону, одно-
сно ако је регистрованом прав-
ном и физичком лицу наложе-
но да то и учини. 

 
б) Обавезна документација потреб-

на за удружења/фондације: 
 

- Захтјев за бесповратна  новчана 
средства у којем се наводи тра-
жени износ бесповратних  нов-
чаних средстава  и намјена; 

- ПРОЈЕКАТ ЗАПОШЉАВАЊА 
(начелно садржи пословни пл-
ан, план инвестирања, опис дје-
латности, процјену тржишта, из-
јаву о успјешности пројекта, бр-
ој тренутно упослених радника 
и број нових радних мјеста  која 
се планирају отворити и сл.); 

- Регистрација удружења/фонд-
ације. 

 

ц) Додатна документација за удру- 
     жења/фондације које већ имају  
     регистрирану пословну дјелатност: 
 

- Биланс стања и биланс успјеха  
     пословног субјекта за претход- 
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ну годину  пословања; 
- Изјава о постојећим (кредитним 

или лизинг) задужењима; 
- Потврда о стању пореских обаве-

за не старија од три мјесеца (изд-
ата од стране пореске управе); 

- Потврда о стању обавеза према 
фонду ПИО и Фонду здравствен-
ог осигурања, не старија од три 
мјесеца; 

- Остали документи за које се сма-
тра да могу бити од значаја за 
оцјену захтјева. 

 
д) Потребна документација за прав-

на лица (д.д. и д.о.о.) 
 

- Пројекат са захтјевом за бесповр-
атна новчана средства на мемор-
андуму предузећа (навести траж-
ени износ бесповратних новчан-
их средстава, намјену, број трен-
утно упослених радника и број 
нових радних мјеста која се план-
ирају  отворити); 

- Пословни план А, са припадајућ-
им табелама, и то: биланс стања, 
биланс успјеха, пројекција готов-
инског тока, план инвестирања, 
изјава о успјешности пројекта; 

- Комплетна прва регистрација пр-
едузећа и све измјене и допуне ис-
те (или извадак о промјенама ре-
гистрације, издат од стране суда); 

- Овјерени годишњи обрачуни пр-
едузећа за претходне три године; 

- Извјештај неовисног ревизора, гд-
је закон прописује обавезу ревиз-
ије;  

- Пресјек биланса стања и успјеха 
(или бруто биланс) за претходни 
мјесец пословања; 

- Одлука надлежног органа преду-
зећа 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 рег-
истрацији; 

- Обавјештење о разврставању пр-
авног лица према дјелатности 
(завод за статистику); 

- Картон депонованих потписа ли-
ца овлаштених за заступање и 
потписивање, са овјереним коп-
ијама личних карата лица овла-
штених за заступање и потпи-
сивање; 

- Изјава о постојећим (кредитним 
или лизинг) задужењима пре-
дузећа; 

- Потврда о стању пореских оба-
веза не старија од три мјесеца 
(издата од стране пореске управе); 

- Потврда о стању обавеза према 
ПИО, здравственом осигурању  
и осигурању од незапосленос-
ти, не старије од три мјесеца; 

- Потврда од ПИО из базе подат-
ака матичне евиденције актив-
них осигураника; 

- Списак лица из члана 1. Прави-
лника који се планирају прим-
ити у радни однос са увјерењи-
ма о учешћу у оружаним снага-
ма Армије БиХ одбрамбено-ос-
лободилачког рата 1992-1995. Ф 
БиХ; 

- Остали документи за које се оц-
ијени да могу бити од значаја 
за оцјену кредитног захтјева. 

 

е) Документација потребна за физ-
ичка лица (СЗРи сл.) 

 

- Пројекат са захтјевом (навести 
износ тражених средстава, на- 
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мјену број тренутно упослених 
радника и број нових радних мје-
ста која се планирају отворити); 

- Пословни план Б са припадајућ-
им табелама;  

- Рјешење надлежног општинског 
органа за обављање предметне дј-
елатности;  

- Пореске пријаве за претходне три 
године пословања као и доказ о 
плаћеном порезу за посљедњу по-
словну годину; 

- Понуда и процјена понуђеног ко-
латерала;  

- Увјерење о пореској и ПДВ регис-
трацији;  

- Картон депонованих потписа ли-
ца овлаштених за заступање и по-
тписивање са овјереним копија-
ма личних карата лица овлаште-
них за заступање и потписивање; 

- Изјава о постојећем (кредитним 
или лизинг) задужењима са изв-
одом рачуна из пословне банке;  

- Потврда о стању пореских обаве-
за не старија од три мјесеца изда-
та од стране пореске управе;  

- Овјерена копија личне карте вла-
сника СЗР-а;  

- Потврда о стању обавеза према 
ПИО, здравственом осигурању и 
осигурању од незапослености не 
старија од три мјесеца;  

- Потврда од ПИО из базе подата-
ка матичне евиденције активних 
осигураника;  

- Списак лица из члана 1. Правил-
ника која се планирају примити 
у радни однос;  

- Остали документи за које се оци-
јени да могу бити од значаја за 
оцјену у циљу додјеле бесповрат-
них средстава.  
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ф) Документација потребна за физ-

ичка лица - самостални пољоп-
ривредници/обртници   

 

- Пројекат са захтјевом за беспов-
ратна новчана средства  (навес-
ти тражени износ бесповратн-
их новчаних средстава);  

- Пословни план Ц; 
- Рјешење надлежног општинск-

ог органа о регистрацији само-
сталне пољопривредне дјелатн-
ости (може се доставити и нак-
надно, али у сваком случају пр-
ије евентуалне исплатне новча-
них срдстава); 

- Увјерење о пореској регистрац-
ији (може се доставити и накн-
адно, али у сваком случају при-
је евентуалне исплате бесповр-
атних   средстава); 

- Потврда порезне управе о изм-
иреним обавезама; 

- Уговор о закупу и/или доказ о 
власништву пољопривредног зе-
мљишта; 

- Понуда колатерала и/или изја-
ва  жиранта; 

- Потврда од бироа за запошља-
вање уколико је тражилац бесп-
овратне новчане помоћи  приј-
ављен; 

- Овјерена изјава о периоду за ко-
ји се корисник средстава само-
вољно одјављује са евиденције 
незапослених код Службе за за-
пошљавање 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. Прав-
илника која се планирају прим-
ити у радни однос;  
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- Овјерена копија кућне листа по-
дносиоца Пројекта;  

- Овјерена копија личне карте под-
носиоца; 

- Остали документи за које се ци-
јени да могу бити од значаја  (нпр. 
коперантски уговор, предрачун 
и сл.)». 

 
Члан 6. 

 

Члан 16. мијења се и гласи: 
 

«Уколико Министарство за бо-
рачка питања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде донесе одлуку о одобр-
авању бесповратне новчане помоћи, пр-
ослијеђује одлуку кориснику бесповр-
атне новчане помоћи, а корисник бес-
повратне новчане помоћи је обавезан 
након потписивања Уговора о беспов-
ратним средствима, а прије повлачења 
средстава, доставити потписане угово-
ре о раду са лицима из члана 1. Прави-
лника као и образац М1 (пријава у ра-
дни однос) сваког новог  упосленика». 
 

Члан 7. 
 

Члан 18. мијења се и гласи: 
 

«Приликом одабира пројеката  
на основу којих се одобравају беспов-
ратна новчана средства на име стиму-
лисања запошљавања и самозапошља-
вања, комисија је обавезна примијени-
ти пропорционално-територијалну за-
ступљеност свих општина које су сас-
тавни дио Босанско-подрињског кант-
она Горажде.  

Као изузетак корисници беспо-
вратних новчаних средстава могу би-
ти правна и физичка лица са подручја 
РС (сусједних општина које гравити-
рају 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 ор-
гана којом се потврђује да је аплика-
нт пројекта повратник у РС».  
 

Члан 8. 
 

Иза члана 18. додаје се нови 
члан 18. а) који гласи: 
 

«Приоритет у додјели беспо-
вратних средстава над физичким ли-
цима имају удружења борачких поп-
улација и фондације регистроване за 
пружање помоћи борцима и члано-
вима њихових породица или прив-
редни субјекти чији су оснивачи уд-
ружења/фондације.  

Уколико на јавни позив нема 
пријава или се није пријавио довољ-
ан број  правних лица из претходног 
става овог члана, расположива сред-
ства додијелиће се под једнаким ус-
ловима физичким и осталим правн-
им лицима која су поднијела захтјев 
за додјелу средстава, а у складу са од-
редбама овог Правилника». 
  

Члан 9. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у «Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде». 
                                                                                                                 

Број:11-14-516/09             М И Н И С Т А Р 
25.05.2009.године             Џевад Аџем,с.р. 
    Г о р а ж д е     
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На основу члана 70. Закона о 
организацији органа управе у Феде- 
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рацији Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Ф БиХ“, број: 35/05), чла-
на 37. Закона о допунским правима 
бораца и чланова њихових породица у 
Босанско-подрињском кантону  Гора-
жде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:9/07 
и 14/08), Одлуке о начину располага-
ња новоизграђеним становима у стам-
бено-пословном објекту «ЛАМЕЛА Х1» 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде», број:6/08),  чл-
ана 24. Правилника о расподјели, кри-
теријима и поступцима за додјелу ст-
амбених јединица у објекту «ЛАМЕЛА 
Х1» борцима и члановима њихових 
породица Босанско-подрињског кант-
она Горажде («Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде» бр-
ој: 6/08 и 2/09), а у складу са коначним 
ранг-листама  Другостепене  комисије 
за рјешавање стамбених потреба бора-
ца и чланова њихових породица Бос-
анско-подрињског кантона Горажде,  бр-
ој:11-23-75-47/09, 11-23-75-51/09, 11-23-
75-52/09, 11-23-75-53/09, 11-23-75-54/09 
од 06.05.2009.године, Министар за бор-
ачка питанја, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели станова у стамбено-

пословном објекту «ЛАМЕЛА Х1»  
у Горажду 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се додј-

ела 24 (двадесет четири) стамбене једи-
нице у стамбено-пословном објекту 
«ЛАМЕЛА Х1» у Горажду, улица Фер-
ида Диздаревића б.б. борцима и чла-
новима њихових породица из Босанс-
ко-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 дј-
еци 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                                једнособан   38,00 м2 

2. Омеровић /Авдо/ Енвер                           једнособан  38.00 м2 

3. Рамић /Енвера/ Лејла                                једнособан  38,00 м2 

4. Срна /Вахида/ Ведад                                 једнособан  38,00 м2 

5. Велић /Ибрахима/ Седина                            једнособан  38,00 м2 

6. Џебо /Едина/ Амер                                 једнособан  42,00 м2 

7. Смајовић /Селима/ Нихада                         једнособан  42,00 м2 

8. Ферхатовић /Есада/ Ајдин и Алдин     двособан 63,00 м2 

 
 

б) РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ  100% I  ГРУПЕ 
 

1. Машић /Рамиза/ Сеид                                  једнособан  38,00 м2 

2. Џанановић /Назифа/ Зајко                      једнособан  42,00 м2 

 
Члан 3. 

 
Закључивањем појединачног предуговора са Босанско-подрињским канто-

ном Горажде, 14 (четрнаест) стамбених јединица ће се додијелити осталим припа-
дницима 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-подрињ-
ског кантона Горажде», број: 6/08), како слиједи: 
 
 

а) РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ (100% II група, 90%, 80% и 70%) 
 

1. Појата /Хуса/ Расим            трособан 75,00 м2 

2. Смајовић /Наила/ Самир двособан 63,00 м2 

3. Рамовић /Рама/ Мирсад    трособан 75,00 м2 

4.Тутић /Селима/ Азиз      двособан 63,00 м2 

5. Хоџић /Наила/ Џемаил              трособан 75,00 м2 

6. Мујезиновић /Хамеда/ Елведин   двособан 63,00 м2 
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б) ПОРОДИЦЕ ШЕХИДА И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 
 

1. Пролаз /Халила/ Халима                         трособан 75,00 м2 

2. Буква /Ибра/ Џемила                       једнособан 42,00 м2 

3. Муртић /Муја/ Лејла                            трособан 75,00 м2 

4. Јелић /Муја/ Фатима                             двособан 63,00 м2 

5. Херак /Шерифа/ Низама                      једнособан 42,00 м2 

 
 

ц) ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ  
 

1.Исламагић /Руждије/ Енес                     трособан   75,00 м2 

2. Прело /Адила/ Захид                           двособан   63,00 м2 

3. Беширевић /Мехмеда/ Дамир            једнособан 42,00 м2 

 
 
 Три стана из тачке  Ц овог чл-
ана додјељују се под условима утвр-
ђеним у Одлуци о начину распола-
гања новоизграђеним становима у 
стамбено-пословном објекту «ЛАМЕ-
ЛА-Х1» коју је донијела Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде» број:6/08), 
а ради извршења пресуда Општинс-
ког и Кантоналног суда у Горажду.   
 

Члан 4. 
 

Стамбене јединице из члана 
1. ове Одлуке уступиће се корисни-
цима  на располагање и кориштење 
по окончању поступка закључивања 
појединачног уговора, односно пред-
уговора са Босанско-подрињским ка-
нтоном Горажде. 
 

Члан 5. 
 

За праћење и реализацију ове 
Одлуке задужују се Министарство за 
борачка питања Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, Кантонални ст-

амбени фонд и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави  у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Члан 7. 
 

Доношењем ове Одлуке ставља 
се ван снаге Одлука о додјели станова 
у стамбено-пословном објекту «ЛАМЕ-
ЛА-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             М И Н И С Т А Р 
03.06.2009.године                 Аџем Џевад,с.р. 
    Г о р а ж д е    
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