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20.јануар/сијечањ 2010.
ГОРАЖДЕ

1
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:11/07) и члана 4. Уредбе о утврђивању платних разреда и
коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима државне
службе («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
11/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје
49. редовне сједнице, одржаном дана
28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк за мјесец
ДЕЦЕМБАР 2009.године

Аконтација за I квартал 2010. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, за мјесец ДЕЦЕМБАР 2009.године, у износу од 360,00
КМ.
Уз плату за мјесец децембар
2009. године исплатиће се и разлика
аконтативно утврђене основице за
плату за мјесец септембар 2009. Године, у износу од 36,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец
децембар 2009. године, у износу од 8,00
КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу да-
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ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

Члан 2.

Број:03–14-2975/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи припадницима
борачких популација
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 4.324,45
(словима: четири хиљаде три стотине двадесет четири и 45/100) КМ на
име финансирања једнократних новчаних помоћи припадницима борачких популација.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200
– Грантови појединцима (БОР-004).

Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатит на жирорачун НЛБ Тузланске
банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио Министар за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним износима
како слиједи:

Р/Б

Презиме /име оца/ име

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.

Тахировић /Алија/ Аднан
Мићивода /Шабан/ Сулејмен
Зајковић /Азиз/ Сулејмен
Кукавица /Изет/ Мехмедалија

Куленовић /Јусуф/ Реџеп
Дервишевић /Дервиш/ Мехмед

Жгуја /Хамид/ Исмет
Хоџић /Јусуф/ Захид
Ковачевић /Мурат/ Фикрет
Бунгур /Заим/ Џафер
Пљевљак /Мурат/ Омер
Корјенић /Таиб/ Омер
Топуз /Шабан/ Хамдија
Кутловац /Асим/ Захид
Бардак /Хасан/ Изет
Исовић /Мехо/ Рамиз
Рашидовић /Салих/ Мирсад
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
200,00
150,00
200,00
150,00
150,00
200,00
250,00
200,00
250,00
300,00
150,00
150,00
200,00
200,00
187,15
751,30
636,00
4.324,45

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–под-
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рињског кантона Горажде».
Број:03-14-2976/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима, БОР-003, а у складу са
Законом о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 04/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
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Р/Б

1.
2.
3.

Презиме(име оца) име

Хубанић /Хајро/ Мујо
Хоџић /Сакиб/ Фадил
Ковач /Ејуб/ Ермин
УКУПНО:

Износ

547,91
821,90
421,20

1.791,01

Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима БОР 003.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, филијала «Електродистрибуција», Сарајево ПЈ Горажде, број: 1610300001260026, отворен код
Raiffeisen банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању новачних средстава
на име накнаде трошкова за
прикључење стамбених објеката
на електроенергетски систем

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

Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у укупном износу
од 1.791.01 КМ (словима: једна хиљада седам стотина деведесет један и
01/100) КМ на име накнаде трошкова
за прикључење стамбених објеката
припадника борачких популација са
простора Босанско–подрињског кантона Горажде на електроенергетски
систем, у појединачним износима како слиједи:

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2981/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Го-
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ражде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и усвојеног Програма о утрошку средстава са кода 614200 - Грантови појединцима БОР – 005 и Закона о
извршењу буџета («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу „Свјетлост Дрине“
Горажде
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Дрине“ Горажде број жиро-рачуна:
19900490006546383, отвореног код SPARKASSE банке филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2980/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 2.

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број: 5/03),
Програма о утрошку средстава са кода
614200 - “Грантови појединцима - БОР –
005” и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Боснаско–подрињског
кантона Горажде», број:04/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године,
д о н о с и:

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима –БОР –005.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средста
ва Организацији породица шехида
и палих бораца

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
БПК Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Удружењу „Свјетлост

Одобравају се новчана средстава
у износу од 500,00 КМ Организацији
породица шехида и палих бораца са
простора Босанско–подрињског канто-

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 2.000,00 КМ на име помоћи за плаћање кирије Удружењу
“Свјетлост Дрине” Горажде за 2010.
годину, неопходних за насатвак рада
и активности удружења које окупља
бивше борце обољеле од ПТСП-а са
простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
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на Горажде за унутрашње уређење
службених канцеларија (кречење).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун Организације породица шехида и
погинулих бораца БПК Горажде број:1990490005249590, који се води код
SPARKASSE банке Горажде, са кода
614200 – Грантови појединцима –
БОР – 005
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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 –
003 и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде» број: 04/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009. године,
д о н о с и:

Члан 3.
Организација Породица шехида и палих бораца Горажде је дужна
да надлежном министарству у року 7
дана од дана реализације, достави
извјештај о утрошеним средствима са
пратећом документацијом.

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

Члан 4.

Члан 1.

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

Одобравају се новчана средства
у износу од 82.440,57 КМ на име једнократних безповратних помоћи за рјешавање стамбених потреба бораца и чланова њихових породица са простора
Босанско–подрибњског кантона Горажде и то:

Број:03.14.2978/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

р/б

Име и презиме корисника

1.
2.
3.
4.

Куловић Рефија
Мусић Мирсад
Муховић Рашид
Хедо Фејзија

Припадност
цупруга умрлог РВИ
демобилисани борац
демобилисани борац
демобилисани борац

Број чланова
домаћинства
6
2
5
4

Износ
потребних
средстава
КМ
10.000,00
3.579,21
1.008,60
7.689,81
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Куртовић Сенад
Пилав Девла
Кадрић Хикмет
Хамзић Адила
Ефендић Реџо
Хукара Сеад
Спаховић Рамиз

демобилисани борац
дијете умрлог РВИ
демобилисани борац
ПШиПБ
демобилисани борац
демобилисани борац
демобилисани борац

1
2
4
1
2
4
7

2.479,00
5.728,20
10.000,00
2.086,80
6.327,61
3.777,00
8.366,04

Ћуровац Идриз
Ћато Елведин
Узуновић Нермин
Јахић Емир
Рамовић Аднан
Шеро Муниб
Диздаревић Мирсад
Хоџић Мехмед
УКУПНО

Демобилис. борац
Демобилис. борац
Демобилис. борац
Демобилис. борац
Демобилис. борац
М РВИ
Демобилис. борац
ПШиПБ

4
4

4.991,30
907,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
82.440,57

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке намијењена су као једнократне
бесповратне помоћи за рјешавање стамбених потреба бораца и чланова
њихових породица.
Члан 3.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 Грантови појединцима - БОР - 003.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

4
1
3
3
2

нско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2979/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава са
кода 614300 «Грантови непрофитних
организација» и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Боса-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
децембар 2009.године

20. јануар/сијечањ 2010

Број 1 – страна 7

Члан 1.

5/03) и Програма о утрошку средстава
са кода 614200 - Грантови појединцима БОР 005» и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињког кантона Горажде», број: 4/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009. године,
д о н о с и:

Одобравају се новчана средства у износу од 2.800,00 КМ на име
суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2009. години за мјесец децембар.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 Грантови непрофитних организација.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈП РТВ БПК Горажде

Члан 3.

Одобравају се новчана средства
у износу од 3.000,00 КМ ЈП РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде, на
име финансирања пројекта - емисије о
комаданту Заиму Имамовићу, репортажно-документарне ТВ-емисије «Вођа»,
која је емитована 9.октобра 2009.године.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-одрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ «Синови Дрине»
Горажде на жиро-рачун број: 19905400
05249733, отворен код SPARKASSE банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2987/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

8
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:

Члан 1.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде,
економски
код
614200Грантови појединцима-БОР-005.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско -подрињског кантона Горажде, а
средства уплатити на жиро-рачун 1990
540006309167-Sparkasse банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

20. јануар/сијечањ 2010
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ом објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2986/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном
дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација
за мјесец децембар 2009.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец децембар 2009.године, и то:
- Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде
- Организација ПШиПБ
БПК Горажде

- Савез добитника
највећих ратних
признања БПК Горажде
840,00
- Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.200,00
- Удружење ”Свјетлост Дрине” 700,00
- Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
1.025,00
Одобрана средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 –
Грантови непрофитних организација.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
БПК Горажде, а средства уплатити на
жирорачуне организација:
- СРВИ „СиновиДрине“ Горажде:
1990540005249733 - АБС
- Организација ПШиПБ БПК Горажде:
1011400000324239 - ПБС
- Савез ДНРП «Златни Љиљани»:
1990540005884792 - АБС
- Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ: 1610300004930021 –
Raiffeisen
- Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - АБС
- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Raiffeisen
Члан 3.

1.720,00
1.720,00

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

20. јануар/сијечањ 2010

авиу «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2985/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

10
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на
име финансирања једнократних
новчаних помоћи припадницима
борачких популација
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 701,45
(словима: седам стотина једна и 45/
100) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи припадницима борачких популација.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200
– Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлу-
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ке уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио Министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
р/
б
1.
2.
3.
4.

Презиме (име оца) име
Авдагић /Суљо/ Хамед
Херак /Есад/ Фахрудин

Хоџић /Сабит/ Касим
Китан /Мурат/ Елвир
Укупно

Износ
средста
ва (КМ)
250,00
150,00
151,45
150,00
701,45

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2984/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03)
и Програма утрошка средстава са економског кода 614200 – Грантови појединцима - Бор 003, а у складу са Законом
о извршењу Буџета («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Гораж-
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де», број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новачних средстава
на именакнаде трошкова
за рикључење стамбених објеката
на електроенергетски систем
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у укупном износу
од 547,90 КМ (Словима: пет стотина
четрдесет едам и 90/100) КМ на име
накнаде трошкова за прикључење стамбених објеката припадника борачких популација са простора Босанско
–подрињског кантона Горажде на електроенергетски систем, у појединачним износима како слиједи:
р/б
4.

Презиме (име оца) име
Имамовић /Хамда/ Амир

УКУПНО:

Износ
547,90
547,90

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200
– Грантови појединцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жирорачун Јавног
предузећа Електропривреда Босне и
Херцегвоине д.д. – Сарајево, филијала
«Електродистрибуција», Сарајево ПЈ
Горажде, број:1610300001260026 отворен код Raiffeisen банке д.д. филија-

ла Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1983/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 – Грантови појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:04/09),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократне
новчане помоћи припаднику борачке
популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
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новчана средства у висини од 751,30
(словима: седам стотина педесет један и 30/100) КМ на име финансирања једнократне новчане помоћи припаднику борачке популације, Бостанџић Заиму.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200
– Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу
са рјешењем које је донио Министар
за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачном износу како слиједи:
р/б

Презиме (име оца) име
Бостанџић (Хасана) Заиму

УКУПНО:

Износ
751,30
751,30

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2982/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 – Грантови појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:04/09),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократне
новчане помоћи припаднику борачке
популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 500,00 (словима: пет стотина) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи
припаднику борачке популације, Куловић Елдину.
Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењем које је донио Министар за
борачка питања Босанско–подрињског
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кантона Горажде, у појединачном износу како слиједи:
р/б

Презиме (име оца) име
Куловић (Енвера) Елдину

УКУПНО:

Износ
500,00
500,00

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде трошкова
за легализацију изграђеног стамбеног
објекта припадника борачких
популација
Члан 1.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2988/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 – Грантови појединцима – Бор 004, а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:04/09),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице, одржаном дана 28.12.2009.
године, д о н о с и:

Овом Одлуком одобравају се новчана средства у укупном износу од
655,30 (словима: шест стотина педесет
пет и 30/100) КМ на име накнаде трошкова легализације изграђеног стамбеног објекта припадника борачке популације на простору Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачном износу како слиједи:
Р/Б

Презиме (име оца) име

УКУПНО

Аџем /Фехрат/ Ахмо

655,30

УКУПНО:

655,30

Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун Општине Горажде број: 1011400000043812, отворен
код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу да-
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ном доношења, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1989/09
28.12.2009.године
Горажде

борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, под бројем 11-141522-15/09 од 21.12.2009.године.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 615200 – Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 615200 – Капитални грантови појединцима и непрофитним организацијама, а иста ће се
уплаћивати на појединачне жиро-рачуне корисника према динамици коју утврди Министарство за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име суфинансирања пројеката
запошљавања и самозапошљавања
припаднка борачких популација
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 160.000,00
(словима: стотину шездесет хиљада)
КМ на име суфинансирања пројеката
запошљавања и самозапошљавања
припадника борачких популација са
простора Босанско–подрињског кантона Горажде, а према Одлуци о одабиру пројеката запошљавања и самозапошљавања припадника борачких популација, коју је донио Министар за

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2990/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 – Грантови појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу
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Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
04/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје
49. редовне сједнице, одржаном дана
28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи припадницима
борачких популација
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.050,00
(словима: једна хиљада педесет) КМ
на име финансирања једнократних новчаних помоћи припадницима борачких популација.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200
– Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу
са рјешењима која је донио Министар
за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
р/б

Презиме (име оца) име

1.
2.
3.
4.

Оруч /Рамиз/ Зијад
Хоџић /Рашид/ Сафет
Авдагић /Хамед/ Суљо
Диздаревић /Хамед/ Фуад

Износ
средстава
КМ
150,00
200,00
100,00
200,00

5.
6.

Халиловић /Расим/ Наил
Халиловић /Насуф/ Џевад
УКУПНО:

250,00
150,00
1.050,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2991/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број: 5/03)
и Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 - «Грантови појединцима – БОР -005» и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:
04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. Редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 1852/09
РРЦ „Фојница“ Фојница

20. јануар/сијечањ 2010
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Члан 1.

овне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:

Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:1852/09 од 18.09.2009.године, у износу од 3.528,00 КМ, испостављеног од стране РРЦ «Фојница»
Фојница.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 54/09
Члан 1.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима – БОР- 005.

Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање рачуна број: 54/09 од 12.10.2009.године у
износу од 5.280,00 КМ Заводу здравственог осигурања БПК Горажде на име
накнаде за здравствену заштиту лица
којима је признато својство корисника
борачко-инвалидске заштите за мјесец
септембар 2009. године, по Споразуму
број:03-14-298/09 од 25.02.2009.године.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2992/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава 614200 - Грантови појединцима
БОР - 005, и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:04/09),
Влада Босанско–подрињског кантонана Горажде, на наставку своје 49. Ред-

Исплату средстава у износу од
5.280,00 КМ извршити у корист Завода
здравственог осигурања БПК Горажде
по рачуну број:54/09 од 12.10.2009.године, на депозитни рачун број:161030000
4960188, отворен код Raiffeisen банке
Горажде, на терет Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614200 – Грантови појединцима – БОР
- 005.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије БПК
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

Број 1 – страна 16

20. јануар/сијечањ 2010

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

Члан 1.

Број:03-14-2993/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке о давању сагласности
на Програм “Подстицај за пољопривреду” за 2009.годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде”, број:6/09) и Одлуке Министарства за привреду о преусмјеравању средстава утврђених Програмом
“Подстицај за пољопривреду” у 2009.
години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за
2009.годину, број:04-14-4455/09 од 18.
11.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 130-12-01/09 од
15.12.2009.године од ЈП
“Ветеринарска станица” д.о.о.
Горажде, по Уговору о обављању
дијагностичког спитивања
млијечних крава на бруцелозу,
ензоотску леукозу говеда,
туберкулозу и заразни маститис
у сврху издавања млијечних
картона

Овом Одлуком даје се сагласност
Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши
плаћање рачуна број:130-12-01/09 од
15.12.2009.године од ЈП “Ветеринарска
станица” д.о.о. Горажде, по Уговору о
обављању дијагностичког испитивања
млијечених карава на бруцелозу, ензоотску леукозу говреда, туберкулозу и
заразни маститис у сврху издавања млијечних картона, број:04-24-4567/09 од
02.12.2009.године, у износу од 2.960,00
КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи, дијагностично испитивање.
Средства уплатити на жиро-рачун ЈП “Ветеринарска станица” д.о.о. Горажде, број: 1011400000018010, отворен
код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2994/09
28.12.2009. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

20. јануар/сијечањ 2010
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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
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број:19/06, 76/08, 5/09,
32/09 и 51/09) и члана 25. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 4/09), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Савезу самосталних
синдиката БиХ - Кантонални одбор
БПК Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства на име једнократне
новчане помоћи Савезу самосталних
синдиката БиХ - Кантонални одбор
БПК Горажде, у износу од 5.500,00
КМ, за пружање помоћи радницима
који се налазе у стању социјалне потребе.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 600 000 –
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Текућа буџетска резерва, на име терећења конта 614400 - Субвенције јавним предузећима ХАП 001 – Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
Средва уплатити на рачун број: 1011400000296206, отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3078/09
28.12.2009. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број:06-161-09
од 30.11.2009.године
Члан 1.
Даје се сагласност министру Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши
плаћање рачуна број:06-161-09 од 30.11.
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2009.год., у вриједности од 10.810,70
КМ по Уговору број: 03-14-2807/08 0д
05.12.2008.године, о пружању услуга
израде шумско-привредне основе за
приватне шуме на подручју Босанско
–подрињског кантона Горажде, закљученим са ЈП “БХ ШУМЕ” д.о.о. Сарајево.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
и Министарство за привреду – Кантонална управа за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантонална управа за шумарство, са економског кода
613900 - Уговорене и друге посебне
услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2995/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
“Реконструкција и инвестиционо одржавање”, број:04-14-3995-2/09 од 02.
11.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на настав-

ку своје 49. редовне сједнице, одржаном
дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава ЈП
“Босанско-подрињске шуме” д.о.о.
Горажде за реализацију пројекта
пошумљавања
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства ЈП “Босанско-подрињске шуме” д.о.о. Горажде, за реализацију
пројекта пошумљавања у износу од
20.000,00 КМ, према Програму “Реконструкција и инвестиционо одржавање”,
утврђених Буџетом Кантоналне управе
за шумарство Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду - Кантонална управа за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду - Кантонална управа за
шумарство, економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Средства уплатити на жиро-рачун ЈП “Босанско-подрињске шуме”
д.о.о. Горажде, број: 1327310410119427,
отворен код НЛБ Тузланска банка
филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се ЈП “Босанско-подрињске шуме” д.о.о. Горажде да Министа-
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рству за привреду - Кантоналној управи за шумарство Босанско-подрињског кантона Горажде, достави извјештај о утрошку одобрених средстава
из члана 1. ове Одлуке, а контролу намјенског утрошка средстава према
Програму “Реконструкција и инвестицоно одржавање” ће извршити комисија Министарства за привреду Кантоналне управе за шумарство Босанско-подрињског кантона Горажде,
која ће Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде доставити Извјештај
о испуњењу обавеза намјенског утрошка средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2996/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде, број:
01-14-464/09 од 19.05.2009.године, о
усвајању Програма «Подстицај за пољопривреду» за 2009.годину и Одлуке
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде, број:
04-14-4455/09, од 18.11.2009.године, о
преусмјеравању средстава утврђених
програмом “Подстицаји за пољопривреду” у 2009.години, планираних Бу-
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џетом Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња стрних жита (пшеница,
раж, јечам, зоб, хељда)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства за исплату подстицаја у
пољопривреди-производња стрних жита (пшеница, раж, јечам, зоб, хељда) у
износу од 5.820,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ имена фармера који су
остварили право на подстицај са висином појединачних износа и то како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Каровић Азир
Брига Алија
Турковић Суљо
Турковић Расим
Хубјер Џемила
Рашчић Тосум
Дреца Хаџан
Сиповић Рамиза
Халиловић Ешеф
Јусуфовић Јусо
Исовић Рамиз
Чаврак Сафет
Брајловић Хусејин
Беговић Светко
Куловић Зијо

75,00 КМ
135,00 КМ
150,00 КМ
120,00 КМ
90,00 КМ
60,00 КМ
510,00 КМ
180,00 КМ
90,00 КМ
105,00 КМ
315,00 КМ
60,00 КМ
405,00 КМ
120,00 КМ
90,00 КМ
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Радововић Ахмедин
Татарин Рефија
Херенда Фатима
Хоџић Наила
Османспахић Тиџа
Гавран Зоран
Османспахић Нурија
Ченгић Мевла
Османспахић Ермин
Имширевић Сулејмен
Бујак Фарима
Зупчић Сејад
Омановић Суљо
Халаваћ Амер
Агановић Рамиз
Суљовић Мухамед
Бећирбашић Фуад
Ченгић Мирзет
Софраџија Мевка
Ченгић Един
Дроца Добрислав
Тодоровић Маријан
Бекрија Мујо
Маслан Менсур
Имамовић Амир
Зупчић Реуф
Ковачевић Гоја
Фејзић Реџеп
Туруља Хасан
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75,00 КМ
75,00 КМ
60,00 КМ
60,00 КМ
60,00 КМ
195,00 КМ
60.00 КМ
300,00 КМ
60,00 КМ
165,00 КМ
75,00 КМ
120,00 КМ
75,00 КМ
60,00 КМ
120,00 КМ
240,00 КМ
75,00 КМ
150,00 КМ
90,00 КМ
105,00 КМ
330,00 КМ
120,00 КМ
60,00 КМ
60.00 КМ
90,00 КМ
75,00 КМ
180,00 КМ
60,00 КМ
120,00 КМ

ном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2997/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Одлуке Скупштине Боснаско–подрињског кантона Горажде, број:01-14-464/09
од 19.05.2009.године о усвајању Програма “Подстицај за пољопривреду” за
2009.године и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године о преусмјеравању средстава утврђених Програмом “Подстицај за
пољопривреду” у 2009.години планираних Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2009.годину, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном 28.12.2009.г., д о н о с и:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског
кода 614400-ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи производња стрних жита (пшеница, раж,
јечам, зоб, хељда).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу да-

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за надокнаду штете настале усљед
временских непогода (снијега)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, да исплати
новчана средства за надокнаду штете настале усљед временских непогода (снијега), у укупном износу од 9.393,77 КМ.
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Члан 2.

код 614400-ХАП 002-Подстицај у пољопривреди (резервна средства).

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољоприведних произвођача који су остварили право на
накнаду штете настале усљед временских непогода (снијега), са висином
појединачних износа, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Хоџић Адмир
Исановић Сенад
Ферхатовић Рамиз
Спаховић Незир
Хаџихасановић Зајко
Имшировић Нермин
Брдарић Мидхат
Ђозо Адмир
Чоло Фадил
Брдарић Мехо
Турчало Ибро
Турчало Мидхат

Салковић Фадил
Угљеша Хусо
Угљеша Синан
Шалака Захир
Вранешић Хасиб
Вранешић Сеид
Туруља Хамед
Спаховић Хамдија
Угљеша Нурудин
Халиловић Ешеф
Омановић Незир
Имшировић Хусеин
Рамовић Мехемед

350,00 КМ
203,00 КМ
224,32 КМ
70,10 КМ
209,89 КМ
588,84 КМ
420,60 КМ
1.710,44 КМ
262,82 КМ
524,52 КМ
465,90 КМ
87,50 КМ
204,95 КМ
842,44 КМ
63,00 КМ
105,00 КМ
209,80 КМ
17,50 КМ
524,50 КМ
70,00 КМ
325,90 КМ
504,72 КМ
252,28 КМ
841,12 КМ
314,63 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3042/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:в5/03)
и члана 44. Закона о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2009.годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:4/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава “Подстицај
пољопривредној производњи Месопромет”, утврђених Одлуком о
измјенама и допунама Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
на Програм утрошка средстава “Подстицај пољопривредној производњи - Ме-

Број 1 – страна 22

20. јануар/сијечањ 2010

сопромет”, утврђених Одлуком о измјенама и допунама Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2009.
годину у вриједности од 21.000,00 КМ.

Члан 1.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број: 03–14-3039/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Скупштине Боснаско–
подрињског кантона Горажде, број:01
-14-464/09 од 19.05.2009.године о усвајању Програма “Подстицај за пољопривреду” за 2009. годину и Одлуке
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде, број:04
-14-4455/09 од 18.11.2009.године о преусмјеравању средстава утврђених програмом “Подстицај за пољопривреду” у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди подстицај за производњу свјежег
крављег млијека

Овом Одлуком даје се сагласност
Министарству за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди - подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец
новембар 2009. године, у износу од
3.944,85 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољоприведних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа,
како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Салковић Фатима
Аганспахић Шевко
Дедовић Изет
Фејзић Фадил
Џемиџић Хусо
Дељо Елвир
Салман Рамо
Субашић Рамиза
Ченгић Един
Маслар Велија
Маслар Алиса
Муслић Фадила
Ћуровић Сафета
Брајловић Авдо
Шаховић Мурис
Аџем Сафет
Ходо Захид
Ченгић Хуснија
Хајрић Сафет
Дељо Сувад
Туркушић Узеир
Ходо Зумра
Шалака Вахид
Хаџовић Мушан
Кавазовић Хасиба

1.133,25 КМ
34,50 КМ
232,50 КМ
38,55КМ
76,95 КМ
120,15 КМ
15,90 КМ
38,40 КМ
111,90 КМ
97,35 КМ
15,15 КМ
60,60 КМ
34,05 КМ
40,35 КМ
17,10 КМ
75,75 КМ
27,00 КМ
43,35 КМ
66,90 КМ
39,45 КМ
44,70 КМ
17,55 КМ
51,60 КМ
34,05 КМ
26,85 КМ

20. јануар/сијечањ 2010

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ченгић Исмета
Ћуровић Исмир
Ћуровић Фадила
Нухановић Расема
Аганспахић Сејно
Мршо Сеад
Мулахметовић Расим
Дедовић Рамиза
Чоло Сенад
Тањо Хамед
“Домус”д.о.о Горажде
П.Ј.“Домус-2”Прача
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26,85 КМ
27,90 КМ
25,65 КМ
46,05 КМ
27,90 КМ
48,60 КМ
48,45 КМ
19,80 КМ
55,80 КМ
35,70 КМ
1.088,25 КМ

Члан 3.

01-14-464/09. од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину и Одлуке Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-144455/09 од 18.11.2009. о преусмјеравању
средстава утврђених програмом “Подстицаји за пољопривреду” у 2009.години, планираних Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку 49. редовне
сједнице, одржаном 28.12.2009.године,
д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде, економски код 614400-ХАП 002 - Подстицај
пољопривредној производњи.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
Министарству за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец
октобар 2009.г. у износу од 4.055,55 КМ.
Члан 2.

Број:03–14-3040/09
28.12.2009.године
Горажде

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

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољоприведних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа,
како слиједи:
1.
2.
3.
4.

Салковић Фатима
Аганспахић Шевко
Дедовић Изет
Фејзић Фадил

1.110,00 КМ
38,40 КМ
204,60 КМ
64,95 КМ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Џемиџић Хусо
Дељо Елвир
Салман Рамо
Субашић Рамиза
Туркушић Ферида
Маслар Велија
Маслар Алиса
Муслић Фадила
Радововић Везира
Брајловић Авдо
Шаховић Мурис
Аџем Сафет
Ходо Захид
Ченгић Хуснија
Хајрић Сафет
Дељо Сувад
Туркушић Узеир
Ходо Зумра
Шалака Вахид
Хаџовић Мушан
Кавазовић Хасиба
Ченгић Исмета
Ћуровић Исмир
Ћуровић Фадила
Нухановић Расема
Аганспахић Сејно
Мршо Сеад
Мулахметовић Расим
Дедовић Рамиза
Чоло Сенад
Тањо Хамед
Ћуровић Сафета
»Домус» д.о.о. Горажде
ПЈ »Домус-2» Прача
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114,15 КМ
144,90 КМ
39,30 КМ
73,05 КМ
23,25 КМ
148,50 КМ
22,05 КМ
76,20 КМ
25,35 КМ
58,80 КМ
25,80 КМ
19,80 КМ
47,40 КМ
69,00 КМ
85,05 КМ
55,50 КМ
90,90 КМ
36,30 КМ
39,00 КМ
64,95 КМ
32,25 КМ
38,10 КМ
42,75 КМ
30,75 КМ
57,30 КМ
43,65 КМ
57,45 КМ
21,60 КМ
67,95 КМ
76,95 КМ
40,50 КМ
40,95 КМ
828,15 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства ће се обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду са економског кода 614400 - ХАП 002 - подстиц

-ај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објавлјиванја на службеној огласној плочи
Кантона, а накнадно ће се објавити у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“
Број:03–14-3041/09
28.12.2009. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу послодаваца Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства Удружењу послодаваца
Босанско–подрињског кантона Горажде
у износу од 7.000,00 КМ у сврху одрживости и нормалног функционисања код
заступања интереса послодаваца и привреде у условима тешке економске и
фи-нансијске кризе.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Бос-

20. јануар/сијечањ 2010

анско–подрињског кантона Горажде
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, економски
код 614300 - Грантови непрофитним
организацијама - Удружење послодаваца.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3043/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

29
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде број:
01-14-464/09 од 19.05.2009. године, о
усвајању Програма ,,Подстицаји за
пољопривреду“ за 2009.годину и Одлуке Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.2009. године о
преусмјеравању средстава утврђених
програмом “Подстицаји за пољопривреду” у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
за производњу козумне јабуке
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства рагистрираним корисницима – клијентима, за исплату подстицаја у пољопривреди – за производњу
козумне јабуке у износу од 3.815,10 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрираних произвођача, разврстан по банкама и то за:
1. ЗЗ ,,Агроподриње“ 3.545,10 КМ
2. Шиљак Сејдо
270,00 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду, са економског кода 614400
- ХАП 002 – подстицаји пољопривредној производњи за производњу конзумне
јабуке.
Средства уплатити на жиро-рачуне корисника – клијената пољопривредних подстицаја отворених у ПБС филијала Горажде за ЗЗ ,,Агроподриње“
број: 1011400000044685, и у Raiffeisen
банци д.д. Сарајево филијала Горажде
за Шиљак Сејда, број жирорачуна: 1330-0110-30.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3044/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0114-464/09. од 19.05.2009.године, о усвајању програма «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину, и Одлуке
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0414-4455/09 од 18.11.2009. о преусмјеравању средстава утврђених програмом “Подстицаји за пољопривреду” у
2009.години, планираних Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице одржаном 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за узгој приплодних
јуница
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстиц-

ај у пољопривреди – подстицај за узгој
приплодних јуница у износу од 9.600,00
КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа
како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Чаушевић Едхем
Чаушевић Рамиз
Ћурдо Енвер
Ферхатовић Рамиз
Цуро Емир
Муховић Химзо
Ферхатовић Фадил
Ушановић Вахид
Гагула Неџиб
Мутлак Горан
Мујезиновић Сафет
Капуран Миливоје
Мршо Адем
Куловић Зијо
Шеховић Шабан
Турчало Мурадиф
Ефендић Самир
Бујак Неџиба
Софраџија Осман
Софраџија Мевка
Кавазовић Хасиба
Вајнога Аљо
Суљовић Мухамед
Агановић Рамиз
Салковић Фатима
Гараплија Алија
Туруља Хасан
Гараплија Сенад
Моцо Изудин
Пезо Хамед
Ђого Смајо
Мутапчић Мехмед

200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
1.400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
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33.
34.
35.

Хаџовић Мушан
Папрачанин Адем
Рашидовић Хасан
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200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ

за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009. године, д о н о с и:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства ће се обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са економског кода 614400 - ХАП 002 – подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–3045 /09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0114-464/09. од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину и Одлуке
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0414-4455/09 од 18.11.2009. о преусмјеравању средстава утврђених програмом “Подстицаји за пољопривреду” у
2009.години, планираних Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држањематичног стада
крава (млијечна грла)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да исплати
новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање матичног стада крава (млијечна грла) у износу од 10.600,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа
како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мујезиновић Мујо
Рамовић Суљо
Појата Паша
Хатић Расим
Лигата Хајро
Хоџић Мурат
Хубијар Ахмет
Чељо Јасмина
Чаврк Сафет
Брига Муниб
Муслић Фадил
Ковачевић Рајка
Мутапчић Мехмед
Шалака Вахид

300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
700,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Драковац Есма
Халиловић Ешеф
Халиловић Адис
Велагић Изет
Давидовић Душанка
Туруља Хасан
Османспахић
Сулејман
Ченгић Един
Мирвић Енес
Суљовић Мухамед
Кракоња Екрем
Ђого Шевко
Муховић Химзо
Агановић Фата
Арнаут Менсад
Лигата Нурија
Чаушевић Рамиз
Башић Јунуз
Шиндра Велија
Тарчин Адем
Рамовић Јасмин
Хоџић Ферид
Гагула Ермин
Гута Шериф
Гагула Неџиб
Бујак Фатима
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400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ

ажде, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

200,00КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
500,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
600,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614400 - ХАП 002 - подстицај
пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Гор-

Број:03–14–3046/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09.
од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за
2009.годину, и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009. о преусмјеравању средстава утврђених Програмом “Подстицаји за пољопривреду” у 2009.години, планираних
Буџетом Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да исплати
новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу
свјежег крављег млијека за мјесец ав-
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густ 2009. године у износу од 3.788,25
КМ.
Члан 2.

34.
35.
36.
37.

Дедовић Рамиза
Чоло Сенад
Радововић Везира

55,20 КМ
54,15 КМ
33,90 КМ

»Домус» д.о.о. Горажде

ПЈ »Домус-2» Прача

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Салквић Фатима
Аганспахић Шевко
Дедовић Изет
Фејзић Фадил
Џемиџић Хусо
Дељо Елвир
Салман Рамо
Субашић Рамиза
Туркушић Ферида
Маслар Велија
Маслар Алиса
Муслић Фадила
Ченгић Един
Бајровић Авдо
Шаховић Мурис
Аџем Сафет
Ходо Захид
Ченгић Хуснија
Хјрић Сафет
Дељо Сувад
Туркушић Узеир
Шуман Синан
Жуга Бахра
Хаџовић Мушан
Кавазовић Хасиба
Ченгић Исмета
Ћуровић Исмир
Ћуровић Фадила
Нухановић Расема
Аганспахић Сејно
Мршо Сеад
Шиндра Хајро
Мршо Вехид

1.026,00 КМ
27,75 КМ
165,75 КМ
44,85 КМ
144,90 КМ
21,00 КМ
75,90 КМ
69,60 КМ
46,20 КМ
89,40 КМ
16,05 КМ
91,35 КМ
45,15 КМ
43,05 КМ
60,60 КМ
25,20 КМ
56,10 КМ
78,00 КМ
77,10 КМ
56,85 КМ
61,95 КМ
23,55 КМ
59,40 КМ
46,50 КМ
46,65 КМ
19,95 КМ
63,75 КМ
36,60 КМ
64,20 КМ
32,40 КМ
56,85 КМ
31,50 КМ
64,95 КМ

775,95 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614400 - ХАП 002 - подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3047/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09
од 19.05.2009.године о усвајању програма „Подстицаји за пољопривреду“ за
2009. годину и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године о преусмјеравању средстава утврђених програмом „Подстицаји
за пољопривреду“ у 2009.години, пла-
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нираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009. годину,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице одржане дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за
мјесец септембар 2009.године, у износу од 3.835,80 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Салковић Фатима
Аганспахић Шевко
Дедовић Изет
Фејзић Фадил
Џемиџић Хусо
Дељо Елвир
Салман Рамо
Субашић Рамиза
Туркушић Ферида
Маслар Велија
Маслар Алиса
Муслић Фадила
Радововић Фадила

890,70 КМ
46,95 КМ
196,80 КМ
37,05 КМ
94,35 КМ
76,65 КМ
50,40 КМ
74,10 КМ
38,25 КМ
131,55 КМ
30,60 КМ
89,25 КМ
28,35 КМ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Брајловић Авдо
Шаховић Мурис
Аџем Сафет
Ходо Захид
Ченгић Хуснија
Хајрић Сафет
Дељо Сувад
Туркушић Узеир
Ходо Зумра
Шалака Вахид
Хаџовић Мушан
Кавазовић Хасиба
Ченгић Исмета
Ћуровић Исмир
Ћуровић Фадила
Нухановић Расема
Аганспахић Сејно
Мршо Сеад
Шиндра Хајро
Дедовић Рамиза
Чоло Сенад

70,50 КМ
26,55 КМ
17,25 КМ
48,45 КМ
60,00 КМ
112,20 КМ
76,20 КМ
45,60 КМ
34,80 КМ
30,00 КМ
73,50 КМ
44,55 КМ
34,95 КМ
54,45 КМ
30,60 КМ
49,35 КМ
47,85 КМ
85,50 КМ
19,95 КМ
69,45 КМ
31,95 КМ

„Домус“ д.о.о. Горажде

ПЈ „Домус-2“ Прача

987,15 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3048/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 2.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“ број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0114-464/09 од 19.05.2009.године о усвајању програма „Подстицаји за пољопривреду“ за 2009.годину и Одлуке
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде број:0414-4455/09 од 18.11.2009.године о преусмјеравању средстава утврђених програмом „Подстицаји за пољопривреду“ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња расадничког
материјала високостаблашица
(континенеталне воћне врсте:
јабука, крушка, трешња, шљива,
вишња, кајсија, бресква, орах
и љешњак)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди – производња расадничког материјала високостаблашица (континенеталне воћне врсте: јабука, крушка, трешња, шљива, вишња,
кајсија, бресква, орах и љешњак) у
износу од 7.359,60 КМ, регистрираном произвођачу ЗЗ „АГРОДРИНА“ из
Цвилина, општина Фоча-Устиколина.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрираног произвођача садног материјала ЗЗ „Агродрина“ из Фоча-Устиколине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду, са економског кода 614400
– ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – производња расадничког материјала високостаблашица
(континенталне воћне врсте: јабука,
крушка, трешња, шљива, вишња, кајсија, бресква, орах и љешњак).
Средства уплаити на жиро-рачун ЗЗ „АГРОДРИНА“, отворен код НЛБ
Тузланске банке, филијала Горажде, број: 132-731041102077-94, трансакцијски
број банке: 1327310010000150.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3049/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
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Одлуке о давању сагласности на програм „Подстицај за пољопривреду“ за
2009.годину („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде број:6/09) и Одлуке Министарства за
привреду број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године о преусмјеравању средстава утврђених програмом „Подстицаји за пољопривреду“ у 2009. години,
планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
новчаних средстава ЈП
„Ветеринарска станица“ д.о.о.
Горажде по програму „Подстицај
за пољопривреду“ у 2009. години –
вјештачко осјемењавање крава
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства ЈП „Ветеринарска станица“ д.о.о. Горажде по програму „Подстицај за пољопривреду“
у 2009.години за 131 вјештачки осјемењену краву у износу од 655,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – вјештачко
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осјемењавање.
Средства уплатити на жиро-рачун ЈП „Ветеринарска станица“ д.о.о. Горажде број:1011400000018010, Привредна банка Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3050/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09
од 19.05.2009.године о усвајању програма „Подстицаји за пољопривреду“ за
2009. годину и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године о преусмјеравању средстава утврђених програмом „Подстицаји
за пољопривреду“ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2009. годину, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 49. редовне сједнице,
одржаном дана 28.12.2009. г., д о н о с и :

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за узгој приплодних јуница

20. јануар/сијечањ 2010
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Члан 1.

27.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за узгој приплодних јуница у износу од
8.400,00 КМ.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Хоџћ Мурат
Козић Заим
Љуковац Енес
Угљеша Азиз
Чељо Јасмина
Спаховић Салем
Лигата Хајро
Турковић Расим
Рахман Девлија
Брига Алија
Мргуда Муневера
Хаџихасановић
Фадил
Коњевић Хамед
Хубјер Џемила
Ферхатовић Шевкија
Глумац Мехмед
Брига Хаџо
Зукобашић Зајко
Џанковић Един
Гаговић Петко
Жиго Осман
Шиндра Хајрудин
Гараплија Сејад
Хањалић Исмет
Меркез Миралем
Ченгић Един

400,00 КМ
1.000,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
600,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ

Имшировић
Сулејман
Исовић Реџеп
Арнаут Менсуд
Пекмез Зејно
Халиловић Ешеф
Чоло Омер
Пљевљак Сенија

200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3051/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 01-14-464/09
од 19.05.2009.године, о усвајању програма „Подстицаји за пољопривреду“ за
2009. годину и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године, о преусмјеравању средста-
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ва утврђених програмом „Подстицаји
за пољопривреду“ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице одржаном дана 28.12.2009.
године, д о н о с и :

дужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско –
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног стада
крава (млијечна грла)

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

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање матичног стада крава (млијечна
грла) у износу од 4.000,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа, како слиједи:
1. Салковић Фатима
1.700,00 КМ
2. Хаџић Едиб
200,00 КМ
3. Мехић Осмо
300,00 КМ
4. Мршо Сеад
400,00 КМ
5. Јахић Нихад
300,00 КМ
6. Адиловић Хасиб
200,00 КМ
7. Туруља Сејфо
300,00 КМ
8. Ферхатовић Шефкија 300,00 КМ
9. Хубјер Џемила
300,00 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке за-

Члан 4.

Број:03–14-3052/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09
од 19.05.2009.године о усвајању програма „Подстицаји за пољопривреду“ за
2009. годину и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године о преусмјеравању средстава утврђених програмом „Подстицаји
за пољопривреду“ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2009. годину, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 49. редовне сједнице,
одржаном дана 28.12.2009. г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање босанског
брдског коња
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање босанског брдског коња у износу од 12.750,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Велагић Вахид
Муховић Абид
Шало Хамид
Пјано Адем
Хубијар Ахмет
Драгичевић
Владимир
Херенда Абдулах
Херенда Вехид
Куловић Селим
Херак Рамо
Хатић Расим
Топаловић Синан
Јуско Есад
Мршо Абид
Хоџић Адмир
Хоџић Ферид
Турчало Азиз
Агановић Фата
Ушановић Вахид
Халиловић Енвер
Херак Муниба
Мутапчић Мехмед
Агановић Неџиб
Куловић Рефија
Беговић Раденко
Златић Ахмет

250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Букало Алија
Каљанац Фадил
Туруља Сејфо
Салиховић Зијо
Клинац Хасан
Агановић Рамиз
Букало Дервиш
Брига Муниб
Халиловић Мујо
Ковачевић Рајка
Рашидовић Рамо

250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
500,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
750,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.

750,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
750,00 КМ
500,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
750,00 КМ
500,00 КМ
500,00 КМ
250,00 КМ
500,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ
250,00 КМ

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3053/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Одлуке о давању сагласности на програм „Подстицај за пољопривреду“ за
2009.годину („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:

20. јануар/сијечањ 2010
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6/09) и Одлуке Министарства за привреду број:04-14-4455/09 од 18.11.2009.
године,, о преусмјеравању средстава
утврђених програмом „Подстицаји за
пољопривреду“ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице, одржаном дана 28.12.2009.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
новчаних средстава ветеринарској
станици „Ветеринарска медицина“
д.о.о. Устиколина по програму
„Подстицај за пољопривреду“
у 2009. години – вјештачко
осјемењавање крава
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
1.400,00 КМ ветеринарској станици
„Ветеринарска медицина“ д.о.о. Устиколина, по програму „Подстицај за
пољопривреду“ у 2009. години за 280
вјештачки осјемењених крава.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – вјештачко осјемењавање.
Средства уплатити на жиро-ра

чун „Ветеринарске медицине“ д.о.о.
Уст-иколина број: 5520240002387997,
HYPO ALPE ADRIA АД Сарајево,
филијала Фоча.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3054/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

40
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 01-14-464/09
од 19.05.2009.године о усвајању програма „Подстицаји за пољопривреду“ за
2009. годину и Одлуке Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде број:04-14-4455/09 од 18.11.
2009.године, о преусмјеравању средстава утврђених програмом „Подстицаји
за пољопривреду“ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2009. годину, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
набавка пољопривредне
механизације и опреме
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди – набавка пољопривредне опреме и механизације у
износу од 33.751,20 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ имена фармера који
су остварили право на подстицај са
висином појединачних износа, како
слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Драковац Мехмед
Адиловић Сулејмен
Хоџић Мурат
Чељо Муниба
Хубанић Мехмед
Хубјер Хасан
Хасановић Насиха
Хоџић Неџиб
Велагић Вахид
Драковац Хилмо
Аликадић Бећир
Шало Хамид
Хоџић Мурадиф
Драгољ Адем
Чељо Јасмина
Адиловић Ифет
Дреца Шериф
ПилавМушан
Гагула Неџиб
Клачар Незир
Ахмовић Хазир
Ђозо Адмир
Појата Амир
Ваљевчић Халил
Омербашић Нијаз
Дељо Асим
Мићивода Шабан
Пештек Расим
Муслић Салим

1.392,00 КМ
483,064 КМ
483,064 КМ
1.477,60 КМ
322,86 КМ
852,08 КМ
322,86 КМ
900,04 КМ
719,00 КМ
746,00 КМ
206,50 КМ
718,00 КМ
719,00 КМ
718,00 КМ
719,00 КМ
483,064 КМ
2.799,80 КМ
483,064 КМ
719,00 КМ
274,40 КМ
719,00 КМ
235,04 КМ
519,60 КМ
211,80 КМ
1.116,80 КМ
256,00 КМ
719,00 КМ
700,00 КМ
483,064 КМ

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Туруља Џемка
Ћуровић Адем
Сиповић Рамиза
Зец Мухарем
Хубјер Едим
Ћуровић Сафета
Казагић Мунир
Софраџија Осман
Софраџија Мевка
Ћуровић Синан
Кахвеџић Салко
Буљубашић Мухарем
Куновац Кимета
Дељо Елвир
Чоло Сенад
Перјан Селвер
Сиповић Едиб
Демировић Мула
Каменица Исмет

719,00 КМ
719,00 КМ
447,00 КМ
719,00 КМ
497,00 КМ
216,85 КМ
468,00 КМ
215,00 КМ
215,00 КМ
719,00 КМ
274,40 КМ
1.566,00 КМ
719,00 КМ
256,00 КМ
3.889,95 КМ
230,00 КМ
819,80 КМ
216,90 КМ
345,60 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско –
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи (набавка пољопривредне механизације и опреме).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-3020/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
«Подстицај пољопривредној производњи», број:03-14-3039/09 од 28.12.2009.
године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава привредном друштву
«Месопромет» д.д. Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства привредном друштву «Месопромет» д.д. Горажде у износу од 21.000,00 КМ, на име осигурања
материјалних и других услова за санацију објеката привредног друштва
«Месопромет» д.д. Горажде, плаћања
накнаде управљачким тијелима друштва, као и за припрему неопходних
аката и радњи за поновну приватизацију истог, а према Програму «Подстицај пољопривредној производњи –
Месопромет» утврђених Буџетом Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину.

20. јануар/сијечањ 2010

Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614400 - ХАП 005 - Подстицај пољопривредној производњи – Месопромет.
Средства уплатити на жиро-рачун «Месопромет» д.д. Горажде, број:
1011400000709426, отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се «Месопромет» д.д.
Горажде да Министарству за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде
достави извјештај о утрошку одобрених
средстава из члана 1. ове Одлуке, а контролу намјенског утрошка средстава
према Програму «Подстицај пољопривредној производњи – Месопромет» ће
извршити комисија Министарства за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, која ће Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доставити
извјештај о испуњењу обавеза намјенског утрошка средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3055/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–под-
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рињског кантона Горажде”, број:5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14464/09 од 19.05.2009.године, о усвајању програма ,,Подстицаји за пољопривреду“ за 2009.годину и Одлуке Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде број:04-144455/09 од 18.11.2009.године, о преусмјеравању средстава утврђених програмом ,,Подстицаји за пољопривреду„ у 2009.години, планираних Буџетом Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009. г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња у затвореном простору
(пластеничка производња)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди – производња у
затвореном простору (пластеничка
производња) у износу од 9.732,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ имена фармера који
су остварили право на подстицај са
висином појединачних износа и то
како слиједи:
1. Хубјер Ахмед
2. Сарајлић Фехим
3. Форто Абдулах
4. Сарајлић Салко
5. Хубјер Рифет

420,00
944,00
672,00
412,00
714,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

6. Сарајлић Шефика
7. Чаврк Јасмин
8. Шехо Рамиз
9. Ђемиђић Мустафа
10. Давидовић Будимир
11. Хоџић Мурадиф
12. Омербашић Индира

590,00 КМ
438,00 КМ
834,00 КМ
401,00 КМ
451,00 КМ
400,00 КМ
3.456,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду, са економског кода 614400
- ХАП 002 – подстицаји пољопривредној производњи (производња у затвореним просторима - пластеничка
производња).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3056/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

43
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за
расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 5/09) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде о давању
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сагласности на пројекат “Међу повратницима” број:03-49-2019/09 од 04.
11.2009.године (усвојена на 43. редовној сједници Владе Босанско–подрињског кантона Горажде), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и :

Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈП РТВ БПК Горажде
за финансирање Пројекта
“Међу повратницима”
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средства ЈП РТВ БПК
Горажде у износу од 4.000,00 КМ на
име финансирања прве транше за имплементацију пројекта “Међу повратницима”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код–614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица, на
жирорачун ЈП РТВ БПК Горажде број:1325002001666685, отворен код НЛБ
Тузланска банка филијала Горажде.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3019/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03)
и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци
за расељена лица (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 5/09), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава за
набавку горива за агрегате за струју
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава
у износу од 624,55 КМ на име набавке
горива за агрегате за струју корисницима којима је претходно додијељен агрегат за струју, како слиједи:
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Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Корисник

ЈМБ

Моторни
бензин
МБ-98

Топаловић Томислав
Уљар Дејан
Врећо Нада
Врећо Борислав
Шорлија Рамо
Џафовић Сулејмен
Плех Мустафа
Плех Омер
Повратничка група у
Просјечено (Чаушевић
Резија)

0801937130018
2408934130541
0207937135002
2110954130018
1805943131548
1508959130001
2003930130024
3103956130004

20
20
20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

20

1

2

Члан 2.

Двотактол
1/1

Канистер
10/1
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За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице-економски код–614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жирорачун “ЕНОЛ”
д.о.о. број: 1011400000282238, отворен
код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:5/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице одржаном
дана 28.12.2009.године, д о н о с и :

Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за набавку хигијенско-прехрамбених
пакета

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3018/09
28.12. 2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава
у износу од 1.762,30 КМ на име набавке
животних намирница, према спецификацији за обезбјеђивање 40 хигијенско-
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прехрамбених пакета за потребе повратника и породица у стању социјалне потребе.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је “Спецификација основних животних намирница за обезбјеђивање 40 хигијенско-прехрамбених пакета за потребе
повратника и породица у стању социјалне потребе”.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице-економски код–614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жирорачун “Лепеница компани” д.о.о. Горажде број: 132
7310410293154, отворен код НЛБ банке Тузла, филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3017/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о

Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:5/03)
и члана 44. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
49. редовне сједнице, одржаном дана
28.12.2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
измјена и допуна Програма утрошка
средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице, са економског кода 614400
(ЈАО 001/002/003) – Субвенције
јавним предузећима и установама,
за 2009. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
на Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614400 (ЈАО 001/002/003)–
Субвенције јавним предузећима и установама, за 2009.годину.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Програма утрошка из члана 1. Одлуке, саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
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избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-3016/09
ПРЕМИЈЕР
28.12.2009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

46а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код: 614400
(ЈАО 001/002/003) – Субвенције јавним
предузећима и установама, за 2009.г.

Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614400 (ЈАО 001/002
/003) – Субвенције јавним предузећима и установама, број: 08-14-948-6/09 и
број: 08-14-2164-9/09, на који је дата
сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 0314-700/09 од 23.04.2009. године и број:
03-14-1572/09 од 07.09.2009. годи-не,
мијења се и гласи:
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Укупна вриједност Програма:
1.418.200,00 КМ
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.2.Опис Програма
Износ од 1.407.200,00 КМ
мијења се износом 1.418.200,00
КМ
Табела 1. мијења се и гласи:

Табела 1: Преглед корисника програма утрошка средстава
Економски
Аналитика
код
614400

ЈАО 001

614400

ЈАО 002

614400

ЈАО 003

НАЗИВ КОРИСНИКА
Субвенције Кантоналном заводу
здравственог осигурања
Субвенције ЈУ Дом за стара и
изнемогла лица
Субвенције ЈУ Завод за јавно здравство
Укупно

2.4.

Посебни циљеви Програма

1. Планиран износ средстава: 1.188.200,00 КМ
2. Планиран износ средстава: 120.000,00 КМ
3. Планиран износ средстава: 110.000,00 КМ

ИЗНОС (КМ)

1.188.200
110.000
120.000
1.418.200
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3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Сви износи по тачкама 1, 2. и 3.
се усклађују са износима из табеле 1.
2. Средства за субвенционирање
Завода за јавно здравство у износу 120.000,00 КМ распоредиће се како слиједи:
• За пројекте ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде од интереса за Кантон, одобрене од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде приоритетне за пружање јавноздравствених услуга, превенцију и рано откривање болести. За финансирање и суфинансирање
одобрених пројеката које ће
Завод за јавно здравство, самостално или у сарадњи са другим јавноздравственим установама, проводити на подручју
Босанско-подрињског кантона,
те финансирање ангажмана
стручне комисије Федералног
министарства здравства за издавање цертификата неопходних за рад Завода, планирано је
66.300,00 КМ.
• За захтјеве Управног одбора ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, одобрене од стране Владе
БПК Горажде, који се односе на
јачање и развој Завода и друге
потребе неопходне за адекватно функционисање Завода. За
субвенционирање активности
усмјерених на оспособљавање
и јачање Завода, укључујући
активности на јачању кадрова,

•

набавку опреме и субвенционирање створених, неизмирених обавеза из претходне године, планирано је 23.000,00 КМ.
За непланиране активности на
превенцији и сузбијању грипе А
(Х1Н1), суфинансираће се ЈУ Завод за јавно здравство БПК Горажде те здравствене установе и
удружења са подручја Кантона,
ангажовани а провођењу потребних активности. Средства за ове
намјене износе 30.700,00 КМ.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 1.407.200,00 КМ мијења
се изнисом од 1.418.200,00 КМ
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Наведени износи средстава се
мијењају, како слиједи:
1. 1.188.200,00 КМ
2. 110.000,00 КМ
3. 120.000,00 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-14-2164-18/09
30.12.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

47
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/03)
и Програма утрошка средстава Мини-
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старства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614400 (ЈАО 001/002/003)
- Субвенције јавним предузећима и
установама за 2009.годину, одобрен Одлуком Владе БПК Горажде број: 03-14700/09 од 23.04.2009. године и број: 0314-1572/09 од 07.09.2009.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12. 2009.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ Дом здравља Горажде
за активности на реализацији
препорука и мјера за превенцију
и сузбијање грипе изазване
вирусом А (Х1Н1)
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 7.700,00 КМ (словима: седам хиљада седам стотина конвертибилних марака) Јавној установи
Дом здравља „Др. Исак Самоковлија“
Горажде, у сврху суфинансирања трошкова на реализацији препорука и
мјера за превенцију и сузбијање грипе изазване вирусом А(Х1Н1).
Члан 2.
Средства у износу 7.700,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установама, а у корист ЈУ Дом здравља „Др. Исак Само-

ковлија“ Горажде, рачун број: 161030000
4300006 код Raiffeisen банке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3015/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03 те
Одлуке о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског
кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број: 03-14-699/09 од
23.04.2009. године и број:03-14-1570/09
од 07.09.2009.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Обарчанин Осму,
за лијечење
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Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 1.000,00
КМ (словима: једна хиљада конвертибилних марака) на име једнократне
новчане помоћи Обарчанин Осму из
Горажда, за лијечење (у Русији обављено лијечење и оперативни захват на
оку).
Члан 2.
Одобрена средства, из члана 1.
Одлуке, исплатити на терет Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 (ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима, кориснику Обарчанин Осму, на
рачун број:101140-00000-16-17, штедни
рачун 10-1001-000886-9 код Привредне банке Сарајево д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у "Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3014/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03 те
Одлуке о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског
кода 614200(ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број:03-14-699/09 од
23.04.2009. године и број:03-14-1570/09
од 07.09.2009.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Живојевић Мирсаду,
за лијечење сестре Месуде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 1.000,00 КМ
(Словима: једна хиљада конвертибилних марака) на име једнократне новчане
помоћи Живојевић Мирсаду из Горажда, за лијечење сестре Месуде.
Члан 2.
Одобрена средства, из члана 1.
Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614200(ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, кориснику Живојевић Мирсаду, на рачун НЛБ
Тузланска банка филијала Горажде.
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Члан 3.

Члан 1.

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

Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 3.000,00 КМ (словима: три хиљаде конвертибилних марака) Јавној установи Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде за плаћање трошкова рада стручне комисије Федералног министарства
здравства, с циљем издавања рјешења о
испуњености услова за обављање ДДД
послова и организовање курсева о стицању потребних знања о хигијени животних намирница.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у "Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-3064/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614400 (ЈАО 001/
002/003) - Субвенције јавним предузећима и установама, за 2009.годину,
одобреног Одлуком Владе БПК Горажде број:03-14-700/09 од 23.04.2009.године и број:03-14-1572/09 од 07.09.
2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ Завод за јавно здравство БПК
Горажде за плаћање трошкова рада
стручних комисија Федералног
министарства здравства

Члан 2.
Средства у износу 3.000,00 КМ исплатити на терет Буџета Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установама, а у корист ЈУ Завод за
јавно здравство БПК Горажде, на рачун
број: 1011400000178254 код Привредне
банке Сарајево – филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-3013/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614400 (ЈАО 001/
002/003) - Субвенције јавним предузећима и установама, за 2009.годину,
одобреног Одлуком Владе БПК Горажде број:03-14-700/09 од 23.04.2009.
године и број:03-14-1572/09 од 07.09.
2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном
дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈЗУ Кантонална болница Горажде
за активности на реализацији
препорука и мјера за превенцију
и сузбијање грипе изазване
вирусом А(Х1Н1)
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ (словима: десет хиљада конвертибилних
марака) Јавној установи Кантонална
болница Горажде, у сврху суфинансирања трошкова на реализацији препорука и мјера за превенцију и сузбијање грипе изазване вирусом А(Х1Н1).
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравст-
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во, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установама, а у корист ЈЗУ
Кантонална болница Горажде, рачун
број: 1011400000263226 код Привредне
банке Сарајево.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужујуе се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-3012/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/03)
и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614400 (ЈАО 001/002/003) Субвенције јавним предузећима и установама, за 2009.годину, одобреног Одлуком Владе БПК Горажде број:03-14700/09 од 23.04.2009. године и број:0314-1572/09 од 07.09.2009. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједни-
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це, одржаном дана 28.12.2009.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
УГ „БИСЕР“ Горажде за активности
на реализацији препорука и мјера
за превенцију и сузбијање грипе
изазване вирусом А(Х1Н1)
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 1.000,00 КМ (словима: једна хиљада конвертибилних
марака) Удружењу обољелих од карцинома дојке и других малигних обољења „БИСЕР“ Горажде, у сврху суфинансирања трошкова на реализацији препорука и мјера за превенцију
и сузбијање грипе изазване вирусом
А(Х1Н1).
Члан 2.
Средства у износу 1.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установама, а у корист УГ „БИСЕР“ Горажде, рачун број:
1610300005700007код Raiffeisen банке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-3011/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Ново Горажде
за суфинансирање реконструкције
жељезног моста у Копачима
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Општини Ново Горажде у износу од
20.000,00 КМ на име суфинансирања
реконструкције жељезног моста у Копачима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке

Број 1 – страна 50

20. јануар/сијечањ 2010

ке дозначити са економског кода
614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лицам, на жирорачун Општине
Ново Горажде број: 562-006-0000305072 отворен код Развојне банка Бања
Лука – филијала Фоча.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Општина Ново Горажде ће по
реализацији средстава доставити извјештај о утрошку одобрених средстава према Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.

54
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:5/09), Влада Босанскопо-дрињског кантона Горажде, на
настав-ку своје 49. редовне сједнице,
одржан-ом дана 28.12.2009.године, д о
носи:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за шест корисника у циљу достизања
минимума стамбених услова
у сврху повратка

Члан 5.

Члан 1.

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

Одобравају се новчана средстава у укупном износу од 29.000,00 КМ
за 6 /шест/ повратничких породица, у
циљу достизања минимума стамбених
услова у сврху повратка, у појединачним износима како слиједи:

Број:03–14-2998/09
28.122009.године
Горажде

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Корисник
Салим Хоџић
Сафет Маслан
Десанка Мандић
Јован Јевђевић
Драгомир Нешковић
Радиша Петровић

ЈМБ
2709950172688
0806951130006
1611940135020
0707948130005
0606951130015
0202951130038
У к у п н о:

Износ средстава (КМ)
7.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
29.000,00
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Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
повратнику Јашаревић Расиму
за подршку Пројекту “Изградња
каскадног трокоморног проточног
рибњака за узгој поточне пастрмке”

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200
(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица, на жирорачун НЛБ Тузланска банке д.д. Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3010/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

55
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 5/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009. године, д о н о с и :

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава
у износу од 7.000,00 КМ повратнику Јашаревић Расиму на име подршке Пројекту “Изградња каскадног трокоморног проточног рибњака за узгој поточне пастрмке”.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке је
саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жиро-рачун Јашаревић
Расима број: 45282638000, отворен код
Uni Credit банке Бања Лука, филијала
Фоча.
Члан 4.
Корисник средстава из члана 1.
ове Одлуке ће са Министарством за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
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ког кантона Горажде закључити уговор о начину утрошка средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3009/09
28.12.2009.године
Горажде

001) – Издаци за расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 5/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.годи-не,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање шталског објекта
у мјесту повратка

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

56
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Корисник
Рамо Бездроб
Сенад Диздаревић
Хурем Драковац
Ханефија Зупчић
Џевад Машић
Милорад Ђоковић
Ибрахим Мушановић
Хамшо Ћато
Фикрет Ковачевић
Рахима Хурић
Мехмед Решидовић
Ешеф Шогољ
Азем Шорлија
Фахрудин Жига
Васвија Жига
Шефка Хоџић
Муамер Бахтовић
Маријан Тодоровић
Салем Рашчић
Енвер Плех

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у укупном износу од 63.700,00 КМ
на име помоћи у обезбјеђивању шталског објекта у мјестима повратка, корисницима у појединачним износима
како слиједи:
ЈМБ

Износ средстава (КМ)

2105936131178
0103971173258
1604949173247
2101973130003
2408954173239
2012950130046
0908960170042
0604940131173
0104963131178
2412953135012
0308955172188
1304953170046
2512950170016
2704959173235
2011938178266
0305935138103
2004972133119
1006941130005
2108970130015
1210958130021
У к у п н о:

3.200,00
3.200,00
3.200,00
4.200,00
2.500,00
3.200,00
1.500,00
3.200,00
3.200,00
4.200,00
2.000,00
3.200,00
4.200,00
3.200,00
3.200,00
1.500,00
5.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
63.700,00
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200
(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица, на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3008/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:5/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за санацију крова на стамбеном
објекту на Тјентишту
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава
у износу од 6.033,00 КМ Општини Фоча
(РС) за потребе санације крова на стамбеном објекту на Тјентишту, у циљу стварања стамбених предуслова за повратак двије породице.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице – економски код – 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жиро-рачун Општине
Фоча (РС) број:562-006-00002170-93, отворен код Развојне банке Бања Лука, филијала Фоча.
Члан 3.
Корисник средстава из члана 1.
ове Одлуке ће са Министарством за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде закључити уговор
о начину имплементације средстава.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3031/09
28.12.2009.године
Горажде

кантона Горажде”, број:5/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и :

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за набавку агрегата за струју

58
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Корисник
Топаловић Томислав
Уљар Дејан
Врећо Нада
Врећо Борислав
Шорлија Рамо
Џафовић Сулејмен
Плех Мустафа
Плех Омер
Повратничка група у
Просјечено (Чаушевић
Резија)

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 3.207,00 КМ на име набавке 9 /девет/ агрегата за струју, као
алтернативно рјешење електроснабдијевања у мјестима повратка корисницима како слиједи:

ЈМБ

Агрегат за струју
950 W

0801937130018
2408934130541
0207937135002
2110954130018
1805943131548
1508959130001
2003930130024
3103956130004

1
1
1
1
1
1
1
1

Агрегат за
струју 2,2
кw
-

-

1

Члан 2.
Набавку агрегата за струју из
члана 1. ове Одлуке извршиће Регионални одбор за повратак у југоисточну Босну, који ће са Министарством
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде закљу-

чити уговор, којим ће се регулисати начин имплементације.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
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Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жиро-рачун Регионалног одбора за повратак у југоисточну Босну број:16103000042187, отворен
код Raiffeisen банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–2999/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614400 (ЈАО
001/002/003) - Субвенције јавним предузећима и установама («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/09), те Одлуке о
давању сагласности на Програм утрошка, број:03-14-700/09 од 23.04.2009 и
број:03-14-1572/09 од 07.09.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава Заводу
здравственог осигурања БПК Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства у износу 88.033,00 КМ, Заводу
здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, на име обавеза Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец децембар 2009.
године, по Споразуму о динамици испуњења одредби Колективног уговора
о правима и обавезама послодаваца и
запосленика у области здравства (Закључак Владе БПК Горажде, број: 03-142056/07).
Члан 2.
Исплату средстава, у корист Завода здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде, извршити из средстава Буџета Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2009.годину, економски код 614400 (ЈАО 001) – субвенције јавним предузећима и установама (Кантонални завод здравственог
осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
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«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

Члан 3.

Број:03–14-3029/09
28.12 2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

60
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
информатичке опреме
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за набавку информатичке опреме од одобреног понуђача,
ДРИНЕКС д.о.о. Горажде, у укупном
износу 1.348,00 КМ, а у складу са Предрачуном број:15-12 од 15.12.2009. године:
1. Компјутер
2. Диктафон

ком. 1
ком. 1

Члан 2.
Средства за набавку опреме из
члана 1. Одлуке обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2009.годину, на економском коду 821300 – Набавка опреме.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3001/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице са економског кода 614200 (ЈАМ 001) - Издаци за
расељена лица (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број: 5/09) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде о давању
сагласности на Пројекат “Подстицај одриживом повратку кроз израду анализе
стања процеса повратка на подручју
Горњедринске регије и идентификација приоритетних потреба у области одрживости повратка”, број:03-36-2014/09
од 04.11.2009.године (усвојен на 43. редовној сједници Владе Босанско–подрињског кантона Горажде), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава УГ Агенција за локалне
развојне иницијативе АЛДИ
и Регионалном одбору
за повратак у југоисточну Босну
за финансирање пројекта
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава у укупном
износу од 14.016,00 КМ УГ Агенција
за локалне развојне иницијативе АЛДИ
и Регионалном одбору за повратак у
југоисточну Босну на име финансирања прве транше за имплементацију
пројекта “Подстицај одриживом повратку кроз израду анализе стања процеса повратка на подручју Горњедринске регије и идентификација приоритетних потреба у области одрживости повратка”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства у износу од 6.860,00
КМ уплатити на жиро-рачун УГ Агенција за локалне развојне иницијативе АЛДИ, број:1610300001240044 отворен код Raiffeisen банке д.д. Сарајево
филијала Горажде.
Средства у износу 7.156,00 КМ
уплатити на жирорачун Регионалног
одбора за повратак у југоисточну Бо-
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сну број:1610300004210087, отворен код
Raiffeisen банке д.д. Сарајево филијала
Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3028/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

62
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
те Одлуке о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број: 03-14-699/09 од
23.04.2009. године и број: 03-14-1570/09
од 07.09.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном
дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне
новчане помоћи Куловић Рефији,
за стамбено збрињавање
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 7.000,00 КМ
(Словима: седам хиљада конвертибилних марака) на име једнократне новчане
помоћи Куловић Рефији из Горажда,
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за стамбено збрињавање.
Члан 2.
Одобрена средства, из члана 1.
Одлуке, исплатити на терет Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 (ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима
на рачун НЛБ Тузланска банка Горажде.

њског кантона Горажде број:03-14-700
/09 од 23.04.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и :

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“
Горажде
Члан 1.

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

Овом Одлуком одобрава се исплата новчана средства у износу од
15.000,00 КМ ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде на име транше за
мјесец новембар 2009.године за испуњавање усвојеног програма мјера за заштиту корисника.

Члан 4.

Члан 2.

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

Средства у износу од 15.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде за 2009.
годину, економски код 614400 (ЈАО 002)
–Субвенције јавним установама (ДОМ).

Број:03–14-3027/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 3.

63
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
001/002/003) за 2009.годину одобреног Одлуком Владе Босанско-подри-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3002/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

64
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те Одлуке о давању сагласности
на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) –
Остали грантови појединцима, број:
03-14-699/09 од 23.04.2009.године и
број:03-14-1570/09 од 07.09.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократне
новчане помоћи Јамаковић Елми,
за рјешавање егзистенцијалних
потреба
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 600,00
КМ (Словима: шест стотина конвертибилних марака) на име једнократне
новчане помоћи Јамаковић Елми из
Горажда, која се налази у стању социјалне потребе.
Члан 2.
Одобрена средства, из члана 1.
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Одлуке, исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 (ЈАМ 003) – Остали
грантови појединцима на рачун број:
199000-000000023 29-21339-823565 код
SPARKASSE банке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3083/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

65
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03)
и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном
дана 28.12.2009.године, д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Канлић Адилу за набавку
приколице за мотокултиватор
Члан 1.
Одобравају се финансијска средства у износу од 2.000,00 КМ Канлић Адилу на име набавке карданске
приколице за мотокултиватор.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства из члана 1. ове Одлуке дозначити са економског кода
614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лицам, а у корист Канлић Адила.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3082/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за плаћање Окончане
ситуације број: 63/09 фирми
„Гораждепутеви“ д.д. Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи у износу од 39.373,30 КМ, за
плаћање Окончане ситуације број:63/09,
фирми „Гораждепутеви“ д.д. Горажде,
испостављене по основу Уговора на реконструкцији дијела дворишта и спортског терена ОШ „Мехмедалије Мак Диздар“ Витковићи – подручна школа у
Беричу, број:01-16-1146/09 и број:219/09
од 30.10.2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства дозначити из Буџета ЈУ ОШ
„Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи
са економског кода 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун фирме „Гораждепутеви“
д.д. Горажде број:1011400000006564, отворен код ПБС банке филијала Горажде, ИД 4245000470004.
III

66
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3024/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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II

67
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 Остали трансфери (информисање,
Центар за стручну обуку) и Измјена и
допуна Програма о утошку средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну
обуку), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на наставку своје 49.
ре-довне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу Културноинформативни центар Прача Радио Прача на име ПрограмаПројекта под називом “Захтјев
за субвенционирање плаћања
трошкова ради побољшања услова
рада и квалитета програма
Радиа Прача”
I
Одобравају се новчана средства у износу од 3.000,00 КМ Јавном
предузећу Културно-информативни
центар Прача - Радио Прача, на име
програма-пројекта под називом “Захтјев за субвенционирање плаћања трошкова ради побољшања услова рада
и квалитета програма Радиа Прача”.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт, економски код 614 100 (КАН
003) - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку).
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Јавног предузећа Културно-информативни центар Прача – Радио Прача број:1020070000003366, отворен код Унион банке филијала Горажде, ИД број: 4245018840003.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3022/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

68
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
те на основу Програма о утошку финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
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спорт са економског кода 614 100 –
Трансфер за спорт и Измјена и допуна Програма о утошку финансијских
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт,
са економског кода 614 100 - Трансфер за спорт, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде за
мјесец НОВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР
2009.године
I
Одобравају се новчана средства у укупном износу од 42.000,00 КМ
Спортском савезу БПК Горажде на
име редовне транше за мјесец новембар и децембар 2009. године.

ет) дана од дана реализације средстава
извије-сти и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3021/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

69
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100
(КАН 001) - Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити
на жирорачун Спортског савеза БПК
Горажде број:1990540006336521 отворен код АБС банке филијала Горажде, ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, ку-лтуру и спорт у року од 10 (дес-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате II (друге), III (треће),
IV (четврте) и V (пете) рате
од укупно предвиђених XI (једанаест)
рата по Уговору о извођењу
дислоциране наставе Економског
факултета Универзитета у Сарајеву
у школској 2009/2010 години
у Горажду
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 80.000,00 КМ на име уплате
II (друге), III (треће), IV (четврте) и V
(пете) рате од укупно предвиђених XI
(једанаест) рата Економском факулте-
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ту Универзитета у Сарајеву по основу Уговора о извођењу дислоциране
наставе Економског факултета Универзитета у Сарајеву у школској 2009
/2010. години у Горажду, број:02-011038/09 и број:03-38-1856-1/09 од 22.
10.2009. године те анекса I Уговора за
школску 2009/10. годину за I годину
студија, број:02-01-1038/09 и број:0338-1856-2/09 од 22.10.2009.године и
анекса II Уговора за школску 2009/10.
годину за II годину студија, број: 0201-1038/09 и број:03-38-1856-3/09 од
22.10.2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
100 (КАН 004) - Трансфер за високо
школство.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун
број:1610000047480056
код Raifffeisen банке Сарајево.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3007/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско

-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку финансијских средстава са економског кода 614 100 (КАН 002) - Трансфер за културу, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
49. редовне сједнице, одржаном дана
28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Центару за културу дијалога на име
суфинансирања Пројекта
организациоје XV Свјетског дебатног
такмичења 2009.
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ, Центару за културу дијалога на име суфинансирања
Пројекта организациоје XV Свјетског
дебатног такмичења 2009, а у складу са
Меморандумом о разумијевању између
ентитетских и кантоналних институција образовања и Центра за културу дијалога, број: 3881/08 и број: 10-38-47352/09 од 03.02.2009. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) - Трансфер за културу.
Новчана средства дозначити на
жиро-рачун Центара за културу дијалога, број: 1610000047260060,отворен
код Raiffeisen банке д.д. Босне и Херцеговине.
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III

I

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

Одобравају се новчана средства
у износу од 5.000,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име обављања другог дијела љекарских прегледа спортиста са простора БПК Горажде, а по основу Уговора о обављању здравствених
прегледа спортиста број:11/09 од 15.03.
2009.године и број:04-05-5-111/09 од 28.
01.2009.године.

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3032/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма о утрошку финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за спорт, и Измјена и допуна Програма о утошку
финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
100 - Трансфер за спорт, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
на име обављања другог дијела
љекарских прегледа спортиста
са простора БПК Горажде

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
001) – Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортскг савеза Босанско
-подрињског кантона Горажде број:
1990540006336521, отворен код АБС
банке филијала Горажде, ИД број:
4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3006/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку финансијских средстава са економског кода 614 100 (КАН 002) – Трансфер за културу, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу техничке културе БПК
Горажде на име пројекта „Семинар
наставника техничког одгоја,
октобар 2009 - Смотра научно–
техничког стваралаштва 2010.“
I
Одобравају се новчана средства у износу од 2.000,00 КМ Удружењу техничке културе Босанско-подрињског кантона Горажде на име пројекта „Семинар наставника Техничког одгоја, октобар 2009 - Смотра научно–техничког стваралаштва 2010“.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, са економског кода 614
100 (КАН 002) - Трансфер за културу.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Удружења техничке
културе Босанско-подрињског кант-
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она Горажде број:1020070000020244 отворен код Унион банке Сарајево, експодитура Горажде.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3005/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

73
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
а у складу са Програмом о утрошку финансијских средстава са економског кода 614 200 (КАМ 002) – Остали грантови појединцима и Измјенама и допунама Програма о утрошку финансијских
средстава са економског кода 614 200
(КАМ 002) – Остали грантови појединцима, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Нејри Меркез
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I

74

Одобравају се новчана средства у износу од 500,00 КМ Нејри Меркез на име суфинасирања одласка и
учешћа, у својству представника Босне и Херцеговине, на Интернационалном фестивалу „Golden Apply“, који
се одржава у Бугарској.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
200 (КАМ 002) – Остали грантови
појединцима.
Новчана средства дозначити
на жирорачун број: 1610300000000093
отворен код Raiffeisen банке филијала Горажде.
IV
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Сомун Кериму
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 300,00 КМ, Сомун Кериму,
на име суфинасирања одласка у Сомбор на додјелу награде за освојено прво
мјесто по Фото конкурсу на тему „Млади другачије“, у организацији Удружења грађана „Раванград“ из Сомбора.
II

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3004/09
28.12.2009.године
Горажде

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
а у складу са Програмом о утрошку
финансијских средстава са економског
кода 614 200 (КАМ 002) – Остали грантови појединцима и Измјенама и допунама Програма о утрошку финансијских средстава са економског кода 614
200 (КАМ 002) – Остали грантови појединцима, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009. године, д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 200 (КАМ
002) – Остали грантови појединцима.
Новчана средства дозначити на
жиро-рачун број:1325002007740437 отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде.
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III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (дес-ет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведе-ни утрошак.

мског кода 614 100 (КАН 002) – Трансфер за културу те Закључком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2131/09 од 16.11.2009. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009. године, д о н о с и:

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3033/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

75
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку финансијских средстава са еконо-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима културних активности
са подручја Босанско–подрињског
кантона Горажде на име
суфинансирања пројеката
и програма из области културе
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 17.300,00 КМ носиоцима културних активности са подручја Босанско–подрињског кантона
Горажде на име суфинансирања пројеката и програма из области културе
за сљедеће:

- ОПШТИНА ГОРАЖДЕ

МАНИФЕСТАЦИЈА:
5.000,00 КМ
«ФЕСТИВАЛ ПРИЈАТЕЉСТВА»
ГОРАЖДЕ 2009.
Жиро-рачун Општине Горажде број: 1327310410319635 отворен код НЛБ Тузланске
банке д.д. филијала Горажде, ИД број: 4245025030009.
- КУД «ПОЛЕТ»
УСТИКОЛИНА

НАСТАВАК КОНТИНУИРАНОГ
РАДА НА СТВАРАЊУ И ОПРЕМАЊУ
МЛАДОГ АНСАМБЛА

2.500,00 КМ

Жиро-рачун КУД-а “Полет” Устиколина број: 1610300001400094 отворен код
Raiffeisen банке филијала Горажде, ИД број: 4245013530006.
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- КУД «АЗОТ»
ВИТКОВИЋИ
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ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА 55.
ГОДИНА КЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ
ДРУШТВА У ВИТКОВИЋИМА

2.500,00 КМ

Жиро-рачун КУД-а “Азот” Витковићи - Горажде број: 1020070000017334 отворен код
Унион банке д.д. Сарајево експозитура Горажде, ИД број: 4245031600003.
- ОМЛАДИНСКО
УДРУЖЕЊЕ Вејк УП

«ВРИЈЕМЕ ЈЕ ДА И ЈА ЗНАМ»

1.800,00 КМ

Жиро-рачун Омладинског удружења ВејкУП број: 1610300006360092 отворен код
Raiffeisen банке филијала Горажде, ИД број: 4245058550008.
- БЗК «ПРЕПОРОД»
ГОРАЖДЕ

ДОПРИНОС КУЛТУРЕ
У ОЧУВАЊУ ИДЕНТИТЕТА

1.000,00 КМ

Жиро-рачун БЗК Препород број: 1011400000616112 отвореног код ПБС ДД Сарајево
Филијала Горажде, ИД број: 4200505780209.
- УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
ОБОЉЕЛИХ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ И
МИШИЋНЕ ДИСТРОФИЈЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСОБЕ
ОБОЉЕЛЕ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ
ПАРАЛИЗЕ И ДИСТРОФИЈЕ

1.500,00 КМ

Жиро-рачун Удружења грађана обољелих од церебралне парализе и мишићне
дистрофије број: 161030000200039 отворен код Raiffeisen банке филијала Горажде,
ИД број: 424502830007.
- МРЕЖА МЛАДИХ
ЦИВИТАС ГОРАЖДЕ

„КУЛТУРНА ТАЧКА ММЦ
ГОРАЖДЕ“

1.000,00 КМ

Жиро-рачун Мрежа младих цивитас Горажде број: 1325002005584515 отворен код
НЛБ Тузланске банке д.д. филијала Горажде, ИД број: 4201002490005.
- САВЕЕЗ ИЗВИЂАЧА
БПК ГОРАЖДЕ

«ТАБОРОВАЊЕ ИЗВИЂАЧА
НА ДРИНИ»

Жиро-рачун Савеза извиђача БПК Горажде број: 1020070000018983
банке д.д. Сарајево ексспозитура Горажде, ИД број: 4245041660004.

1.000,00 КМ

код

Унион
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- УДРУЖЕЊЕ
УЗГАЈИВАЧА
МЕДОНОСНОГ,
АРОМАЗИЧНОГ
И ЉЕКОВИТОГ БИЉА
«ФАЦЕЛИЈА»
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III ДАНИ МЕДА И ЉЕКОВИТОГ БИЉА
«ЖИВЈЕТИ С ПРИРОДОМ – ГОРАЖДЕ
2009» у дијелу који се односи на штампање «Зборника научних радова предавача
који ће предавати на културно-привредно–туристичкој манифестацији III ДАНИ МЕДА И ЉЕКОВИТОГ БИЉА«ЖИВЈЕТИ С ПРИРОДОМ – ГОРАЖДЕ 2009»

1.000,00 КМ

Жиро-рачун Удружања узгајивача медоносног, ароматичног и љековитрог биља
“Фацелија” број:1020070000024124 отворен код Унион банке д.д. Сарајево експозитура Горажде, ИД број:4245052860005

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

Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:5/03),
те члана 17. Закона о извршењу Буџета
Босанко-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3003/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

76
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

ОДЛУКУ
о давању сагласности за
потписивање Уговора о привременим
и повременим пословима
I
Овом Одлуком даје се сагласност
директору ЈУ ССШ “Џемал Биједић”
Горажде за потписивање Уговора о привременим и повременим пословима, и
то у временском периоду од 19.11.2009.
године до завршетка наставне 2009/10.
године са сљедећим извршиоцима:
1. Пејовић Мишо,
наставник информатике
(Уговор број: 723-1/09)
2. Ходо Азим,
наставник физике
(Уговор број: 723-2/09)
3. Туркушић Хамед,

8 часова

4 часа
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наставник
стручно-теоретских
предмета угоститељско–туристичке
струке
(Уговор број:723-3/09)
4. Пирија Мустафа,
наставник практичне
наставе угоститељскотуристичке струке
(конобар)
(Уговор број:723-4/09)
5. Хоџић Зећир,
наставник практичне
наставе угоститељско –
туристичке струке
(конобар)
(Уговор број:723-5/09)
6. Јахић Изета,
наставник друмског
саобраћаја и
грађевинских и
претоварних машина
(Уговор број: 723-6/09)
7. Скорупан Лејла,
наставник стручно-т
еоретских предмета
грађевинске струке
(Уговор број: 723-7/09)
8. Пилав Мухамед,
наставник математике
(Уговор број: 723-8/09)
9. Кајевић Сејдефа,
наставник биологије
(Уговор број: 723-9/09)
10. Муховић Џемаил,
наставник практичне
наставе грађевинске
струке
(Уговор број:723-10/09)
11. Љуковац Емира,
наставник психологије
(Уговор број:723-12/09)

II

7 часова

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства исплатити из Буџета ССШ “Џемал Биједић” Горажде са економског
кода 613 900- Уговорене услуге.
III

7 часова

7 часова

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”
Број:03–14-3038/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

77
4 часа

8 часова

2 часа

2 часа

7 часова

1 час

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
те члана 17. Закона о извршењу Буџета
Босанко-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за
потписивање Уговора о привременим
и повременим пословима
I
Овом Одлуком даје се сагласност
ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде за
потписивање Уговора о привременим и
повременим пословима са Агановић
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Есадом, а који се односи на ангажман
на дежури у фискултурној сали школе у вријеме када је иста издата трећим лицима и то у временском периоду од 01.10.2009.године до 31.12.2009.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства исплатити из Буџета ЈУ
ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде са економског кода 613 900- Уговорене услуге.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”
Број:03–14-3037/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те члана 17. Закона о извршењу
Буџета Босанко-подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за
потписивање Уговора о дјелу

I
Овом Одлуком даје се сагласност
директору ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо”
Горажде за потписивање Уговора о дјелу са Куртић Мелисом, на име менторства приправнику Туруља Емири, професорици исламске религије у периоду
од 01.09.2008.године до 30.09.2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства исплатити из Буџета ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде са економског
кода 613 900 - Уговорене услуге.
III
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3036/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

79
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма о утошку
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 - Остали
трансфери (информисање, Центар за
стручну обуку) и Измјена и допуна
Програма о утошку средстава из
Буџета Министарства за образовање,
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науку, културу и спорт са економског кода 614 100 - Остали трансфери
(информисање, Центар за стручну обуку), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.1
2.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде за
мјесец ДЕЦЕМБАР 2009. године
I
Одобравају се новчана средства у износу од 25.000,00 КМ Јавном
предузећу РТВ Босанско-подрињског
кантона Горажде на име редовне транше за мјесец децембар 2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије,
а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100
(КАН 003) - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку).
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2971/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ МСШ „ Енвер Поздеровић“
Горажде за плаћање рачуна број:
190/09 од 03.12.2009 године Предузећу
за грађење, трговину и услуге
„ОКАЦ“ д.о.о. Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ МСШ „ Енвер Поздеровић“ Горажде
у износу од 62.195,88 КМ за плаћање
рачуна број:190/09 од 03.12.2009.године
Предузећу за грађење, трговину и услуге „ОКАЦ“ д.о.о. Горажде, а који се односи на плаћање 10% укупне вриједности Уговора свих радова на реализацији I фазе надоградње спрата на објекту
ЈУ МСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде
по основу Уговора број:03-14-2998/08 и
број:196/08 од 29.12.2008. године, анекса
Уговора број:03-14-1395/09 од 30.07.
2009.године и анекса (1) Уговора број:03-14-1421/09 од 31.07.2009.године.

20. јануар/сијечањ 2010

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
МСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде
са економског кода 821 200 – Набавка
грађевина.
Новчана средства уплатити
на жирорачун Предузећа за грађење, трговину и услуге «ОКАЦ» д.о.о.
Горажде број:1820000000072349, отворен код БОР БАНКЕ д.д. Сарајево,
ИД: 4245036400002.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2970/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

81
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма о утошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку) и Измјена и допуна Програма о утошку средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског кода 614 100 - Остали трансфери
(информисање, Центар за стручну
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обуку), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде за
реализацију пројекта под називом
“Опремање студијског простора
ТВ БПК Горажде”
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 11.371,35 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде за реализацију Пројекта
под називом “Опремање студијског простора ТВ БПК Горажде”.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 (КАН
003) - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку).
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

објављивања на службеној огласној та
бли Кантона, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–под
рињског кантонаГоражде”.

Број:03–14-3034/09
28.12.2009.године
Горажде

Број:03–14–3057/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

82

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

83

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подирњског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за обављање поступка извођења
наставних активности дислоциране
наставе Правног факултета
у Горажду
I
Овом Одлуком прихвата се
понуда Правног факултета Унивеrзитета у Сарајеву за обављање поступка
извођења наставних активности дислоциране наставе Правног факултета
у Горажду, под условима из прихваћене Понуде.
II
По правоснажности ове Одлуке са најповољнијим понуђачем закључиће се Уговор под условима из
прихваћене понуде.
III
Одлука ступа на снагу даном

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
те члана 17. Закона о извршењу Буџета
Босанко-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључивање
Уговора о привременим и
повременим пословима а који се
односе на послове одржавања чистоће
I
Овом Одлуком даје се сагласност
директору ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде за закључивање уговора о
повременим и привременим пословима
са Џаферовић Кадиром, а који се односи на послове одржавања чистоће у просторијама школе, и то у временском
периоду од 22.10.2009.године до 20.11.
2009.године, те од 02.12.2009.године до
24.12.2009.године.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној пл-
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очи Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде.“
Број:03-14-3065/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

84
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку средстава са економског кода
“Капитални грантови нижим нивоима власти”, број: 09-14-1172-6/09 од
07.10.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финасирање пројекта
„ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КАТАСТРА“
Општине Пале-Прача
Члан 1.
Одобрава се трошење новчаних средства Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона
Горажде за финасирање Пројекта
„ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КАТАСТРА“
Општине Пале-Прача у иносу од
7.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити из Буџета Министарст-

Број 1 – страна 75

ва за урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине са економског кода
615000 – Капитални грантови нижим
нивоима власти, на жиро-рачун Општине Пале-Прача број:1020070000001426
отворен код Унион банке филијала Горажде.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине, а
за финансијску реализацију задужује се
Министарство за финансије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3068/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:5/03)
и Програма о утрошку средстава са економског кода “Капитални грантови
нижим нивоима власти” број:09-14-1172
-7/09 од 18.12.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на
име реализације Програма санације
крова стамбено-пословне зграде
у насељу Берич
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Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се трансфер новчаних средстава Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, МЗ Берич на име реализације Програма санације крова стамбено-пословне зграде у насељу Берич у износу од 7.935,40
КМ.

ко-подрињског кантона Горажде”, бр.
5/03), те члана 27. став 4, а у вези са чланом 49. Закона о продаји станова на
којима постоји станарско право („Службене новине Федерације БиХ“, број:
27/97), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:

УРЕДБУ
о измјенама и допунама
Уредбе о образовању и вођењу
књига положених уговора

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити из буџета Министарства
за урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине са економског кода
615000 – Капитални грантови нижим
нивоима власти на жиро-рачун МЗ
Берич број:101-14000000016-17 отворен код ПБС Филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Члан 1.
У Уредби о образовању и вођењу књига положених уговора („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:2/98), у члану 1. ријечи: „која је предмет купопродаје“ се
бришу.
Члан 2.
У члану 1. Уредбе додаје се нови
став 2. који гласи:
„Под појмом некретнине
претходног става подразумијева се:
-

Број:03–14-3069/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанс-

-

из

стан откупљен у складу са Законом
о продаји станова на којима постоји
станарско право Федерације БиХ;
стан у етажном власништву, откупљен или купљен прије ступања на
снагу Закона о продаји станова на
којима постоји станарско право Федерације БиХ;
пословни простор у стамбено-пословној згради;
стан у етажном власништву и то поткровни стан, стан изграђен надзи-
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-

-

ђивањем или претварањем заједничких дијелова стамбене и стамбено-пословне зграде у стан;
стан или пословни простор у етажном власништву у новоизграђеним стамбено-пословним објектима;
друге некретнине за које се упис у
Књигу положених уговора утврди
посебним прописом“.
Члан 3.

Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде”.
Број:03–02-3070/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и члана 34. Закона о извршењу
Буџета (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
04/09), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на наставку своје
49. редовне сједнице, одржаном дана
28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању плаћања
Рачуна број: 101-001-142/09
од 22.12.2009.године фирми
„ГАУС“ д.о.о. Тузла на име набавке
ГИС софтвера за експлоатацију
података из Просторног плана
за подручје Босанско-подрињског
кантона Горажде за период
2008-2028.године
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Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се плаћање рачуна фирми „ГАУС“ д.о.о. Тузла број:101-001-142/09 од 22.12.2009.год.
из буџетских средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде у износу од 21.762,00
КМ у сврху набавке ГИС софтвера за
експлоатацију података из Просторног
плана за подручје БПК Горажде за
период 2008-2028.година.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине са економског кода 8215
00 – Набавка сталних средстава у облику права, на жиро-рачун број:16102
50000670026, отворен код Raiffеisen банке филијала Тузла.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3071/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
а у сладу са чланом 16. став 3. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде за 2009. годину
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:4/09),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 189/09
предузећу „KM TRADE“
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског
кантона Горажде да изврши плаћање
рачуна број:189/09 од 24.12.2009.године у износу од 24.979,50 КМ предузећу „KM TRADE“ д.о.о. Високо на
име набавке наоружања.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3072/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
а у сладу са чланом 16. став 3. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:4/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности. Средства обезбиједити из Буџета Министарства за унутрашње послове за 2009.
годину, економски код 821300 – Набавка опреме.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа „KM TRADE“
д.о.о. Високо број: 1820000000102128,
отворен код БОР банке.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 01/09 самосталној радњи
„ПЕДИГРЕ“
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
министру Министарства за унутрашње
послове Босанско–подрињског кантона
Горажде да изврши плаћање рачуна
број:01/09 од 18.11.2009.године у износу
од 4.800,00 КМ самосталној радњи за
узгој и дресуру „ПЕДИГРЕ“, Прилук –
Живинице, на име набавке паса намијењених за обављање службених задатака
у Управи полиције.
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Члан 2.

жбама за управу у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:30/98), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год., д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
Средства обезбиједити из Буџета Министарства за унутрашње послове за
2009.годину, економски код 821400 –
Набавка осталих сталних средстава.
Члан 3.
Новчана средства уплатитити
на жирорачун СР за узгој и дресуру
„ПЕДИГРЕ“ Прилук – Живинице, број: 1321100311445663, отворен код НЛБ
Тузланске банке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-3073 /09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), члана 18. Уредбе о канцеларијском пословању органа управе и служби за управу у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације БиХ», број:
20/98) и поглавља III тачке 5. Упутства о начину вршења канцеларијског
пословања у органима управе и слу-

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању ознака за органе
Босанско-подрињског кантона
Горажде за вођење основних
и помоћних књига евиденције
о предметима и актима
у 2010. години
I
Овим Рјешењем утврђују се ознаке за органе Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон) и то: Скупштину Кантона, Премијера Кантона, Владу Кантона, кантонална министарства, кантоналне управе,
кантоналне управне установе и агенције, као и начин утврђивања ознака за
органе и организацијске јединице у саставу кантоналних органа управе.
II
Ознаке из претходне тачке утврђују се ради вођења основних и помоћних књига евиденција о предметима и
актима, из надлежности органа Кантона у 2010.години.
III
Ознаке за органе из тачке I овог
Рјешења су:
01 – Скупштина Кантона и радна тијела
Скупштине Кантона;
02 – Премијер Босанско-подрињског
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кантона Горажде;
02/I – Кабнинет Премијера Босанскоподрињског кантона Горажде;
03 – Влада Босанско-подрињског кантона Горажде;
03/I – Секретар Владе Босанско-подрињског кантона Горажде;
04 – Министарство за привреду;
04/I – Дирекција за цесте;
04/II – Кантонална управа за шумарство;
05 – Министарство за правосуђе, управу и радне односе;
05/I – Кантонална управна инспекција;
06 – Министарство за финансије;
07 – Министарство за унутрашње
послове;
08 – Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице;
09 – Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине;
09/I – Кантонални стамбени фонд;
10 – Министарство за образовање, науку, културу и спорт;
10/I – Педагошки завод Босанско-подрињског кантона Горажде;
11 – Министарство за борачка питања;
12 – Кантонална управа за инспекцијске послове Босанско-подрињског
кантона Горажде;
13 – Агенција за приватизацију у Бос-
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18 – Уред интерне ревизије Босанскоподрињског кантона Горажде;
19 – Служба за односе са јавношћу.
IV
Организацијске јединице кантоналних органа управе и самосталних
кантоналних установа образоване актом о унутрашњој организацији, поред
бројчане ознаке органа у чијем су саставу имају и ознаке писане римским бројевима.
Руководилац кантоналних органа управе и самосталне кантоналне управе рјешењем утврђују ознаке за организацијске јединице из претходног става, у складу са овим Рјешењем.
V
Ознаке за органе и организацијске јединице из тачки III и IV овог Рјешења могу се у току године мијењати
ако дође до измјена организационих
јединица или радних мјеста којима се
пошта доставља у рад.
VI
Овим Рјешењем ставља се ван
снаге Рјешење Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-05-3038/
08 од 29.12.2008.године.

анско-подрињском кантону Горажде;

14 – Дирекција робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде;
15 - Служба за заједничке послове кантоналних органа;
16 – Архив Босанско-подрињског кантона Горажде;
17 – Кантонална управа цивилне
заштите;
17/I – Кантонални штаб цивилне
заштите;

VII
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-3075/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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номски код 6141163 – Грант Општини Пале – Прача.

91
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 36. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:4/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а корисници средстава дужни су прије одобравања средстава за наредни
мјесец поднијети извјештај о утрошку
средстава одобрених у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
грантови општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде за
мјесец новембар 2009. године, како
слиједи:
1. Општина Горажде...60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141161 - Грант
Општини Горажде;
2. Општина Фоча – Устиколина
.............................. 60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант
Општини Фоча–Устиколина;
3. Општина Пале – Прача
.............................. 60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, еко-

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3062/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и члана 36.Закона о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.год. д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско–подрињског
кантона Горажде

Број 1 – страна 82
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
грантови општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде за
мјесец децембар 2009. године, како
слиједи:
1. Општина Горажде..60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141161 - Грант
Општини Горажде;
2. Општина Фоча – Устиколина
............................. 60.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант
Општини Фоча–Устиколина;
3. Општина Пале–Прача 60.000,00
КМ, из Буџета Владе Босанскоподрињског кантона Горажде,
екон-омски код 6141163 – Грант Општ-ини Пале – Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, корисници средстава дужни су
прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава одобрених у члану 1.
Ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3063/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Измјене и допуне
Програма утрошка средстава
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде са економских кодова
“Грантови непрофитним
организацијама и “Трансфери
удружењима грађана”
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
на Измјене и допуне Програма утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економских кодова “Грантови непрофитним организацијама и “Трансфери удружењима
грађана”.
Члан 2.
Измјене и допуне Програма из
члана 1. ове Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, свако у оквиру своје надлежности.

20. јануар/сијечањ 2010
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Члан 4.

2. Удружењу грађана Радиоклуб
“Техничар” Горажде, у износу од
500,00 КМ -Средства за помоћ у
учествовању на међународним текмичењима.
Средства уплатити на жиро-рачун УГ Радиоклуб “Техничар” Горажде број:1011400000232768 код
ПБС Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245017950000.
3. Стонотениски клуб “Горажде”
Горажде у износу од 500,00 КМ
Средства за уплату котизације за
такмичење.
Средства уплати на жирорачун
1610300005890030, ИД број: 4245
051970001 код Raiffeisen банке
д.д. Сарајево, филијала Горажде.
4. Малоногометни клуб “Дрина”
Горажде у износу од 500,00 КМ Средства намијењена за помоћ у
такмичењу у оквиру I лиге Ф БиХ.
Средства уплатити на жиро-рачун Малоногометног клуба “Дрина” Горажде, број:1990540006638
967 код АБС банке филијала
Горажде.
5. Карате клуб “Горажде” Горажде
у износу од 800,00 КМ - Средства
намијењена за учешће на Медитеранском шампионату у Подгорици.
Средства уплатити на жиро-рачун Карате клуба “Горажде” Горажде, број:161-0300002700088, отворен код Raiffeisen банке д.д.
Горажде.
6. НК “Азот” Витковићи у износу
од 1.400,00 КМ - Средства намијењена за такмичење у II лиги
центар.
Средства уплатити на жиро-рачун ПБС д.д. Сарајево, филијала
Горажде, број: 1011400000460427.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3076/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
једнократне новчане помоћи удружењима грађана и непрофитним организацијама са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Савезу извиђача Босанско-подрињског кантона Горажде у износу од 800,00 КМ - Средства
за реализацију пројекта “Весела олимпијада Мостар 2009”.
Средства уплатити на жиро-рачун: 1020070000019883 Унион
банка д.д. Сарајево експозитура Горажде.
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7. Шаховски клуб “Горажде” Горажде, у износу од 700,00 КМ Средства намијењена за одржавање шаховских турнира.
Средства уплатити на број:
1610300002370094 отворен код
Raiffeisen банке д.д. БиХ –
Фи-лијала Горажде.
8. Бошњачко планираско друштво “Маглић” Горажде у износу од 800,00 КМ - Средства за
реализацију програмских активности
Средства уплатити на трансакцијски рачун 101140000011966
отворен код БПС д.д. Срајево,
филијала Горажде, ИД број:
4245019220009.
9. НК БПБ Берич-Богушићи Горажде, у износу од 900,00 КМ –
Средства намијењана за набавку опреме.
Средства уплатити на жирорачун број: 1011400000346549
отворен код ПБС филијала
Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитним организацијама и Трансфер удружењима грађана.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Бо-

20. јануар/сијечањ 2010

санско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3077 /09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Костић Самири из Горажда
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ Костић Самири, због тешке
социјално-материјалне ситуације.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити у Буџету Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Остали
грантови појединцима.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1011400000001617 отворен код
ПБС д.д. Сарајево, филијала Горажде,
33-1901-0011550.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном об-

20. јануар/сијечањ 2010

јављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3080/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Ћорић Хусеину
из Устиколине
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
1.000,00 КМ Ћорић Хусеину, за рјешавање егзистенцијалних питања.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 –Остали грантови појединцима.
Средства уплатити на жирорачун број: 1610300000000093 09-3003690-0 отворен код Raiffeisen банке,
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филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3101/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

97
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 49. редовне
сједнице, одржаном дана 28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за закључивање Уговора о дјелу
Члан 1.
Даје се сагласност Служби за односе са јавношћу Босанско-подрињског
кантона Горажде да закључи Уговор о
дјелу са Орханом Хаџипирићем за техничку припрему (прелом) билтена са
сједницама Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008. и 2009.год.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за односе са јавношћу
Босанско-подрињског кантона Горажде,
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а средства су обезбијеђена у Буџету
Службе за односе са јавношћу на економском коду 613900 – Уговорене
услуге.

вријдности од 21.600,00 КМ на име набављеног лож уља у количини од 15.000
литара по цијени 1,44 КМ/л за потребе
загријавања пословних просторија буџетских корисника.

Члан 3.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3059/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“ број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 49.
редовне сједнице, одржаном дана 28.
12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши плаћање
рачуна број: 4114 од 19.12.2009.
године у вриједности од 21.600,00
КМ на име набавке лож уља за
потребе загријавања пословних
просторија буџетских корисника
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање РН бр. 4114/09 од 19.12.2009. године фирми „ЕНОЛ“ д.о.о. Горажде у

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009. годину,
економски код 613200 – Издаци за енергију.
Средства уплатити на жиро-рачун број: 1990540005250412, отворен код
Sparkasse банке, на име „ЕНОЛ“ д.о.о.
Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-3061/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде, број:01-14-464/09
од 19.05.2009.године о усвајању Програма о “Подстицаји за пољопривреду” за
2009. годину и Одлуке Министарства за
привреду Босанско-подрињског канто-

20. јануар/сијечањ 2010

на Горажде, број:04-14-4455-1/09 од
09.12.2009.године о преусмјеравању
средстава утврђених Програмом “Подстицаји за пољопривреду” у 2009. години, планираних Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.
годину, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје
49. редовне сједнице, одржаном дана
28.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди резервна средства
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди - резервна средства у износу од 15.100,00 КМ сљедећим фармерима:
1. Кудуз Армин - Raiffeisen банка д.д. Сарајево, филијала Горажде, број:09-30-04918-4 у износу од 1.500,00 КМ;
2. Панџа Јасмина - Raiffeisen банка д.д. Сарајево, филијала Горажде, број:09-30-04772-5 у износу од 2.000,00 КМ;
3. Дреца Хаџан - Унион банка
д.д. Сарајево, филијала Горажде, број: 14-4230533-7 у износу
од 600,00 КМ;
4. СПП “ЏЕНИ” Горажде вл. Казагић Аземина - Raiffeisen банк д.д. Сарајево, Филијала Горажде, број: 1610300005660043 у
износу од 2.500,00 КМ;
5. Дедеовић Изет - ПБС филијала Горажде, број:33-1901-00
01429 у износу од 2.000,00 КМ;
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6. Ђого Шевко - Raiffeisen банка
д.д. Сарајево филијала Горажде,
број: 09-30-01013-7 у износу од
2.000,00 КМ;
7. Тиро Мирсад -Raiffeisen банка
д.д. Сарајево филијала Горажде,
број: 09-30-03048-1 у износу од
2.500,00 КМ;
8. Демировић Мула - Raiffeisen банка д.д. Сарајево филијала Горажде, број:09-30-02447-6 у износу
од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за
привреду, са економског кода 614400ХАП 002 - Подстицаји у пољопривреди (резервна средства).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде»
Број:03-14-3107/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Из-
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даци за расељена лица (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 49. редовне сједнице, одржаном дана 28.12.2009.г., д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању финансијских
средстава за реализацију
Пројекта “Пружање подршке
повратницима за рјешавање
питања водоснабдијевања
у мјестима повратка на подручју
Горњедринске регије”
Члан 1.
Одобравају се финансијска средства у износу од 7.960,00 КМ за реализацију Пројекта “Пружање подршке повратницима за рјешавање питања водоснабдијевања у мјестима повратка на подручју Горњедринске регије у 2009.години”, предвиђена Уговором број:08-14-1561-7/09 од 14.09.2009.
године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити са економског кода 614
200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена
лица, на жиро-рачун имплементатора Пројекта, Регионалом однору за
повратак у југоисточну Босну број:
1610300004210087 отворен код Raiffeisen банкр д.д. Сарајево филијала
Горажде..
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
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избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–3109/09
28.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. став 1. Закона о трезору у Федерацији Босне и Херцеговине (˝Службене новине Федерације Босне и Херцеговине˝, број: 19/03,
79/07) и поглавља IX Правилника о начину уплате јавних прихода буџета и
ванбуџетских фондова на територији
Федерације Босне и Херцеговине (˝Службене новине Федерације Босне и Херцеговине˝, број: 41/09, 46/09, 56/09,
63/09, 77/09), Министар за финансије,
уз сагласност Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, доноси:

ПРАВИЛНИК
О ПРОЦЕДУРАМА ЗА ПОВРАТ
ПОГРЕШНО ИЛИ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА СА ЈЕДИНСТВЕНОГ
РАЧУНА ТРЕЗОРА БОСАНСКО –
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се
процедуре за поврат погрешно или ви-
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ше уплаћених јавних прихода са Јединственог рачуна трезора Босанско–
подрињског кантона Горажде (у даљњем тескту:ЈРТ) којим располаже Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде (у даљњем тексту: Министарство за финансије) и прекњижење погрешно или
више уплаћених прихода.

-

Члан 2.
Погрешно уплаћеним приходом сматра се приход који није уплаћен на начин прописан Правилником
о начину уплате јавних прихода буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације Босне и Херцеговине (˝Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине˝, број: 41/09,
46/09, 56/09, 63/09, 77/09).
Више уплаћеним приходом сматра се уплата која је евидентирана на
ЈРТ у већем износу од утврђене обавезе.
II ПОВРАТ ПОГРЕШНО
ИЛИ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ
ПРИХОДА
Члан 3.
Поступак за поврат погрешно
или више уплаћених прихода покреће се на основу писаног захтјева уплатиоца.
Члан 4.
Захтјев за поврат погрешно или
више уплаћеног прихода и то:
-

пореза, подноси се испостави
Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем

-

-

-

тексту Порезна управа) надлежној према сједишту правног лица односно пребивалишту порезног обвезника физичког лица
(обртника и грађанина) и то за
поврат оних прихода о којима
Порезна управа води аналитичку евиденцију;
накнаде и таксе (административне и комуналне), подноси се
на-длежном органу управе који
је наложио плаћање таксе и
накна-де или за чији је рад
плаћена та-кса и накнада;
судске таксе и новчане казне које изричу судови, подноси се надлежном суду који је предмет рјешавао;
новчане казне из поглавља V –
Новчане казне, тачка 15.2. Правилника о начину уплате јавних
прихода Буџета и ванбуџетских
фондова на територији Федерације Босне и Херцеговине, подноси се органу који је изрекао новчану казну;
непорезног прихода, подноси се
кориснику прихода.

Захтјев за поврат погрешно или
више уплаћених прихода из претходне
године који се дијели у одређеним процентима између више корисника прихода (Федерација Босне и Херцеговине,
кантон, општина) подноси се власнику
депозитног рачуна на који је тај приход
уплаћен. У осталим случајевима погрешно или више уплаћених средстава на
ЈРТ, захтјев се подноси Министарству за
финансије.
Члан 5.
Уз захтјев из члана 4. овог Пра-
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вилника прилаже се доказ о извршеној уплати и други докази предвиђени
законом и другим прописима којима
се регулише тај приход који је погрешно или више уплаћен.
Члан 6.
Надлежни орган из члана 4.
овог Правилника на основу аналитичке евиденције и документације са којом располаже и документације приложене уз захтјев уплатиоца у складу
са одредбама Закона о управном поступку, другим законима и прописима
којима је ргулисан тај приход, доноси
рјешење о утврђивању погрешно уплаћених или више уплаћених прихода.
Рјешењем из става 1. овог члана утврђују се сљедећи подаци и чињенице:
-

-

-

-

назив (име и сједиште) адреса
уплатиоца, односно правног или
физичког лица којем се одобрава поврат погрешно уплаћених прихода;
износ средстава за поврат;
сви подаци о погрешној и исправној уплати (број рачуна, врста прихода, ознака општине и
др.);
идентификациони број уплатиоца, број жирорачуна и назив
банке код које је рачун отворен за уплатиоца који је правно
лице;
јединствени матични број уплатиоца, број текућег рачуна и
назив банке код које је рачун
отворен за уплатиоца који је
физичко лице.

Рјешење из става 1. треба да
садржи и друге податке који су битни
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за извршење поврата погрешно и више
уплаћених прихода са ЈРТ.
Члан 7.
Надлежни орган из члана 4. овог
Правилника по извршности донијетог
рј-ешења о утврђивању погрешно или
више уплаћених прихода, дужан је ово
Рјешење доставити Министарству за
финансије ради извршења поврата са
ЈРТ.
Министарство за финансије у
складу са својим надлежностима може
захтијевати од надлежног органа из члана 4. овог Правлиника да достави комплетан спис предмета на основу којег је
донесено рјешење о утврђивању погрешно или више уплаћених прихода.
Члан 8.
Министарство за финансије по
добијању рјешења из члана 6. овог Правилника провјерава увидом у документацију и евиденцију са којом располаже
Трезор да ли су подаци о погрешно
или више уплаћеном приходу евидентирани на ЈРТ.
Члан 9.
Рјешење о одобравању поврата
погрешно или више уплаћених прихода са ЈРТ доноси Министарство за финансије у складу да Законом о извршењу Буџета за текућу годину.
Рјешење из става 1. овог члана
доноси се након потврде Трезора да је
на ЈРТ евидентирана уплата погрешно
или више уплаћених прихода и на основу података утврђених од стране надлежног органа у рјешењу из члана 6.
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овог Правилника.
На основу рјешења из става 1.
овог члана, Министарство за финансије издаје налог за поврат средстава са
ЈРТ подносиоцу захтјева.
Члан 10.
Налог за поврат погрешно или
више уплаћених прихода са ЈРТ попуњава се у складу са Правилником о
начину уплата јавних прихода буџета
и ванбуџетских фондова на територији Федерације Босне и Херцеговине.
Налог за поврат погрешно или
више уплаћених прихода са ЈРТ потписују законом овлаштена лица.
Члан 11.
Поврат погрешно или више
уплаћених прихода који су уплаћени
у текућој фискалној години врши се
са депозитног рачуна јавних прихода
Буџета Кантона из текућег прилива
на основу рјешења о одобравању поврата које доноси министар за финансије.
Члан 12.
Поврат погрешно или више уплаћених прихода који нису уплаћени
у текућој фискалној години, а који су
у цјелости приход Кантона врши се са
трансакцијског рачуна јавних прихода Буџета Кантона из средстава планираних у раздјелу Министарства за
финансије, позиција поврат погрешних уплата, на основу рјешења о одобравању поврата које доноси министар
за финансије.
Поврат погрешно или више уплаћених прихода који нису уплаћени
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у текућој години, који се према важећим прописима дијеле у одређеним процентима између више корисника прихода, врши се са трансакцијског рачуна
корисника јавних прихода, на основу
рјешења о одобравању поврата, које доноси корисник прихода.
Рјешење из става 1. и 2. овог члана корисник прихода доноси на основу потврде Трезора да је извршена уплата и расподјела прихода кориснику,
документације и евиденције са којом
располаже власник депозитног рачуна
и рјешења из члана 6. овог Правилника.
Члан 13.
Корисник прихода из става 2.
члана 12. овог Правилника је дужан обавијестити Министарство за финансије
о извршеном поврату погрешно или
више уплаћеног јавног прихода.
Члан 14.
Поврат погрешно или више уплаћених прихода, који настају због техничких грешака које направи банка или
други учесници у платном промету приликом обраде налога за уплату, врши
се по процедури која је утврђена у овом
Правилнику.
III ПРЕКЊИЖЕЊЕ ПОГРЕШНО ИЛИ
ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ ПРИХОДА
Члан 15.
Приходи који су уплаћени на правилан депозитни рачун за прикупљање јавних прихода Буџета Кантона, али
на погрешну врсту пореза или са погрешном статистичком ознаком општине

Број 1 – страна 92

20. јануар/сијечањ 2010

Члан 19.

или буџетске организације, по захтјеву уплатиоца могу се прекњижити.
Члан 16.
Захтјев за прекњижење погрешно или више уплаћеног прихода подноси се надлежном органу у складу
са одредбама члана 4. овог Правилника.
Уз захтјев се прилаже доказ о
извршеној уплати.
Прекњижење врши орган који
води аналитичку евиденцију прихода
који је погрешно или више уплаћен, а
обавијест о извршеном прекњижењу
доставља Министарству за финансије.
Министарство за финансије на
основу достављене обавијести из претходног става, из текућег прилива на
депозитном рачуну, врши прекњижење погрешно или више уплаћеног пореза.
Члан 17.
Ако је уплата јавних прихода
извршена на погрешан депозитни
рачун, сматра се да обавеза по основу
јавног прихода није ни измирена.
Уплатилац може тек након
извршене правилне уплате прихода
захтијевати поврат прихода који је
уплатио на погрешан депозитни
рачун.
Члан 18.
Даном ступања на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о процедурама поврата погрешно или више уплаћених прихода (˝Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде˝, број:1/04).

Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у ˝Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде˝.
Број:06-14-7214-1/09
децембар 2009.год.
Горажде

МИНИСТАР
Мухидин Плех,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 50. редовне
сједнице, одржаном дана 29.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
посланика Теровић Џевада
Члан 1.
Не прихвата се амандман посланика Теровић Џевада на приједлог Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је амандман посланика Теровић Џевада.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–
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подрињског кантона Горажде».
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Број:03–14-3095/09
29.12.2009.године
Горажде

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 50. редовне
сједнице, одржаном дана 29.12.2009.године, д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 50.
редовне сједнице, одржаном дана 29.
12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
посланика Турчало Мехмеда
Члан 1.

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана I и II
посланика Жуга Дамира
Члан 1.

Не прихвата се амандман посланика Турчало Мехмеда на приједлог Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину.
Члан 2.

Не прихватају се амандмани I
и II посланика Жуга Дамира на приједлог Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину.

Саставни дио ове Одлуке је Амандман посланика Турчало Мехмеда.

Члан 2.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке су
Амандмани I и II посланика Жуга
Дамира.

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

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3100/09
29.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Број:03–14-3099/09
29.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
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ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
посланика Кумро Месуда

Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 50. редовне
сједнице, одржаном дана 29.12.2009.
године, д о н о с и:

Члан 1.
ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
посланика Аџем Мемсура

Не прихвата се амандман посланика Кумро Месуда на приједлог Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину.

Члан 1.
Не прихвата се амандман посланика Аџем Мемсура на приједлог
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је амандман посланика Аџем Мемсура.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је амандман посланика Кумро Месуда.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-3098/09
29.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 50.
редовне сједнице, одржаном дана 29.
12.2009.године, д о н о с и:

Број:03–14-3097/09
29.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 50. редовне
сједнице, одржаном дана 29.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању амандмана
посланика Имамовић Ибрахима
Члан 1.
Прихвата се амандман послани-

20. јануар/сијечањ 2010
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ка Имамовић Ибрахима на приједлог
Закона о извршењу Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2010.
годину, тако што се у члану 19. бришу став 3. и 4.
Члан 2.
Амандман из члана 1. ове Одлуке постаје саставни дио текста Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.го
дину.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–02-3096/09
29.12.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 17. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 51. редовној сједници, одржаној
дана 11.01.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање конкурса за попуну
упражњених радних мјеста
I
Овом Одлуком даје се сагласност школама са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса за попуну упражњених радних мјеста, и то:

ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача
- На одређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика
2. Наставник енглеског језика
3. Наставник математике
4. Наставник вјеронауке
5. Наставник грађанског
Образовања
6. Наставник техничког одгоја
7. Радница на одржавању
хигијене

2 извршиоца
1 извршилац 4 часа седмично, до 30.06.2010.г.
1 извршилац 9 часова седмично, до 30.06.2010.г.
1 извршилац 11 часова седмично, до 30.06.2010.г.
2 часа седмично,
1 извршилац
до 30.06.2010.године
1 извршилац 4 часа седмично, до 30.06.2010.г.
1 извршилац

ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде
- На неодређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика

1 извршилац
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- На одређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика
2. Наставник техничког одгоја
3. Наставник исламске
вјеронауке
4. Педагог школе
са породиљског одсуства

20. јануар/сијечањ 2010

1 извршиоца до а30.06.2010.године
1 извршилац на 15 часова седмично, до 30.06.2010.г
1 извршилац на 10 часова седмично,
до 30.06.2010.године
на одређено вријеме,
1 извршилац до повратка запосленице

ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде
1.

Наставник босанског језика
и књижевности

2.
3.
4.
5.
6.

Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник математике
Наставник вјеронауке
Наставник разредне наставе

7.

Наставник историје

1 извршиоца до повратка запосленице са
породиљског одсуства, а најдуже
до 30.06. 2010. године
1 извршилац до 30.06.2010. године
1 извршилац 13 часова, до 30.06.2010. године
1 извршилац 4 часа, до 30.06.2010. године
1 извршилац 18 часова, до 30.06.2010. године
1 извршилац до повратка запосленице са
породиљског одсуства, а најдуже
до 30.06.2010. године
1 извршилац 2 часа, до 30.06.2010. године.

ЈУ ОШ “Устиколина” Устиколина
- На неодређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика

1 извршилац Пуна норма

- На одређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика
2. Наставник исламске
вјеронауке
3. Наставник физике
4. Наставник техничког одгоја
5. Наставник информатике

1 извршилац 6 часова седмично до 30.06.2010.г.
пуна норма,
1 извршилац
до 30.06.2010. године,
1 извршилац 6 часова, до 30.06.2010. године,
1 извршилац 7 часова, до 30.06.2010. године
1 извршилац 5 часова, до 30.06.2010. године

ЈУ ОШ “Прача” Прача
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наставник културе живљења
Наставник техничког одгоја
Наставник музичке културе
Наставник ликовне културе
Наставник информатике
Наставник њемачког језика
Наставник исламске
вјеронауке

1 извршиоца
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

2 часа седмично, до 30.06.2010.год.
4 часа седмично, до 30.06.2010.год.
4 часа седмично, до 30.06.2010. год.
часа седмично, до 30.06.2010.год.,
4 часа седмично, до 30.06.2010.год.,
2 часа седмично, до 30.06.2010.год.,
15 часова седмично,
до 30.06.2010. године.

20. јануар/сијечањ 2010
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ЈУ ОМШ “Авдо Смаиловић” Горажде
- На неодређено радно вријеме:
1. Наставник клавира
2. Наставник гитаре
3. Наставник хармонике

1 извршиоца
3 извршилац
1 извршилац

ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи
- На неодређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика
- На одређено радно вријеме:
1. Наставник енглеског језика
2. Наставник енглеског језика
3. Наставник математике и
физике, или
- наставник математике
- наставник физике
4. Наставник математике

5.

Наставник исламске
вјеронауке

2 извршиоца пуна норма

1 извршиоца пуна норма до 30.06.2010.године
1 извршилац 10 часова седмично, до 30.06.2010.г.
1 извршилац 12 часова седмично,
до 30.06.2010.године
1 извршилац 8 часова седмично, до 30.06.2010.г.
1 извршилац 4 часова седмично, до 30.06.2010.г.
1 извршилац пуна норма, на одређено вријеме
до повратка упосленице са трудничког боловања, а најдуже годину
дана.
1 извршилац 12 часова седмично,
до 30.06.2010.г.одине

ЈУ ССШ “Џемал Биједић” Горажде
- На неодређено радно вријеме:
1. Наставник математике
- На одређено радно вријеме:
1. Наставник биологије
2. Наставник физике
3. Наставник информатике
4. Наставник основа друмског
саобраћаја
5. Наставник стручно-теоријских
6.
7.

предмета грађевинске струке
Наставник практичне наставе
грађевинске струке
Наставник практичне наставе
угоститељско-туристичке
струке (конобар)

1 извршилац пуна норма

1 извршилац 2 часа седмично до 30.06.2010.год.
1 извршилац 4 часа седмично до 30.06.2010.год.
1 извршилац 8 часова седмично до 30.06.2010.г.
2 часа седмично
1 извршилац до 30.06.2010.године.
8 часова седмично
1 извршилац до 30.06.2010.године.
7 часова седмично
1 извршилац
до 30.06.2010.године
7 часова седмично
1 извршилац
до 30.06.2010.године
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8.
9.

Наставник практичне наставе
угоститељско-туристичке
струке (кухар)
Наставник стручно-теоријских
предмета угоститељско-туристичке струке

10. Наставник грађевинских
и претоварних машина
11. Наставник практичне наставе
у занимању машинбравар

12.

Наставник практичне наставе у
занимању заваривач

13. Наставник практичне наставе у
занимању руковалац претоварних и грађевинских машина

20. јануар/сијечањ 2010

7 часова седмично
1 извршиоца
до 30.06.2010. године
1 извршилац

7 часова седмично
до 30.06.2010. године

2 часа седмично
до 30.06.2010. године
10 часова седмично
до 30.06.2010. године
1 извршилац
10 часова седмично
до 30.06.2010.године
1 извршилац
10 часова седмично
1 извршилац
до 30.06.2010.године

1 извршилац

ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде
- На одређено радно вријеме:
1.
2.
3.
4.

Наставник математике
Наставник стручно-теоретске
наставе за звање
медицинска сестра техничар
Наставник практичне наставе
за стручно звање
медицинска сестра техничар
Наставник стручно-теоретке
наставе за звање архитектонски
техничар

5.
6.

Наставник математике
Наставник саобраћајне
географије

7.

Наставник стручно-теоретске
наставе за звање медицинска
сестра техничар
Наставник стручно-теоретске
наставе за звање грађевински
техничар

8.

9.

Наставник енглеског језика

10. Наставник хемије
11. Наставник културе
комуницирања

1 извршилац пуна норма
1 извршилац пуна норма,
3 извршилац 3 пуне норме
1 извршилац

18 часова седмично
до 30.06.2010. године

1 извршилац 4 часа седмично до 30.06.2010. год.
2 часа седмично
1 извршилац
до 30.06.2010. године
6 часова седмично
1 извршилац
до 30.06.2010.године
1 извршилац

10 часова седмично
до 30.06.2010. године

1 извршилац 11 часова седмично
до 30.06.2010. године
1 извршилац 10 часова седмично
до 30.06.2010. године
1 извршилац 2 часа седмично
до 30.06.2010. године

20. јануар/сијечањ 2010

12. Наставник медицинске психологије и педагодије
13. Наставник лабараторијски рад
за звање електротехничар
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1 извршилац 2 часа седмично
до 30.06.2010. године
1 извршилац 1 извршилац, 6 часова седмично
до 30.06.2010. године.

ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде
- На одређено радно вријеме:
1. Наставник историје
2. Наставник математике
3. Наставник хемије
4. Наставник биологије
5. Наставник информатике
6. Наставник енглеског језика
7. Наставник њемачког језика
8. Наставник ликовне културе
9. Наставник психологије
10. Наставник музичке културе
11. Наставник права

1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,
1 извршилац,

2 часа седмично до 30.06.2010.год.
6 часова седмично до 30.06.2010.г.
2 часа седмично до 30.06.2010.год.
2 часа седмично до 30.06.2010.год.
2 часа седмично до 30.06.2010.год.
13 часова седмично до 30.06.2010 .г.
4 часа седмично до 30.06.2010.год.
6 часова седмично до 30.06.2010.г.
4 часа седмично до 30.06.2010.год.
4 часа седмично до 30.06.2010.год.
4 часа седмично до 30.06.2010.год.

II
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-62/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 17. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању кредита редовним
студентима додипломског студија
са подручја Босанско–подрињског
кантона Горажде за студијску
2009/2010. годину
I
Одобравају се студентски кредити који ће се распоредити у 8 (осам) јед-
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наких мјесечних износа за 270 студената са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску 2009/
2010.годину, који испуњавају услове
конкурса за додјелу студентског кредита у студијској 2009/2010. години.
II
Задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско–подрињског кантона Горажде да закључи појединачне уговоре
о кредитирању са студентима који су
остварили право на студентски кредит.
Саставни дио ове Одлуке је бодовна листа студената који су остварили право на додјелу студентских
кредита у студијској 2009/2010.год.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-35/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУ ОШ „Прача“
Прача за плаћање рачуна број:123/09
од 30.12.2009.године фирми
„ЕЛЕКТРОМОНТ“ д.о.о. Сарајево
I
Даје се сагласности ЈУ ОШ „Прача“ Прача на име плаћања рачуна у
износу од 9.942,66 КМ број: 123/09 од
30.12.2009.године фирми «ЕЛКОМОНТ»
д.о.о. Сарајево, испостављеног по основу Уговора за набавку и уградњу котла
на систему централног гријања број:
024-05/09 и број:231-IV/09 од 03.06.2009.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства дозначити из Буџета ЈУ ОШ
“Прача” Прача економског кода 821
300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на жирорачун фирме „ЕЛЕКТРОМОНТ“ с.о.о.
Сарајево број:1020500000036082 отвореног код Унион банке, ИД број:200125
790007.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

III
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-34/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

20. јануар/сијечањ 2010

Број 1 – страна 101

III

111
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 8. Закона о
експропријацији («Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине», број:70/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 51. Редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дионичком
друштву БХ Телеком Сарајево,
Дирекција Горажде за изградњу
објекта за смјештај ТК опреме у
Фаочићима површине 12м²
I
Даје се сагласност Дионичком
друштву БХ Телеком Сарајево, Дирекција Горажде за изградњу објекта
површине 12 м2за смјештај ТК опреме
«Фаочићи» на дијелу катастарске честице 5416 уписане у посједовном листу број: 192 по култури «економски
двори школа», КО Ораховице у власништву Босанско–подрињског кантона Горажде – ЈУ ОШ «Хасан Турчало
Брзи» Иловача.
II
За провођење поступка непотпуне експропријације (установљавања служности) задужују се Кантонално правобранилаштво Босанско–подрињског кантона Горажде и ЈУ ОШ
«Хасан Турчало Брзи» Иловача.

Одлука ступа на снагчу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–23-33/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број 5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУ ОШ «Устиколина» Устиколина
за плаћање рачуна број: 09/2009
од 30.12.2009 друштву H&EXTRA д.о.о.
Горажде
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Устиколина“ Устиколина на име плаћања
обавеза по Уговору о испоруци и монтажи опреме број: 009/2009 и број:03897/09 од 09.11.2009.године, намијењеног за реализацију другог дијела Пројекта под називом «Школа у природи»,
умањеног за 50% аванса по рачуну бр.
09/2009 у износу од 9.945,08 КМ, друштву H&EXTRA д.о.о. Горажде у износу
од 19.890,16 КМ.
За плаћање остаје износ од
9.945,08 КМ по рачуну број: 09/2009 од
30.12.2009.
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II

I

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
ОШ «Устиколина» Устиколина са економског кода 821 300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на жирорачун друштва H&EXTRA д.о.о. Горажде број:1990540005738613 код Sparkasse банке д.д. ИД број:42450194
90006.

Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија»
Горажде, у износу од 14.934,00 КМ, за
плаћање рачуна број:84/09 од 29.12.2009.
године, фирми д.о.о. «ХДИ» Сарајево,
испостављеног по основу Уговора о извођењу радова на санацији - замјени столарије на објекту ЈУ ОШ «Фахрудин
Фахро Башчелија» Горажде, број:03-6935/09 и број:18-11/09 од 28.12.2009.године.
II

III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-32/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро
Башчелија» Горажде за плаћање
рачуна број: 84/09 фирми д.о.о.
«ХDI» Сарајево

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства дозначити из Буџета ЈУ ОШ
«Фахрудин Фахро Башчелија» Горажде,
са економског кода 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун фирми ДОО „ХИДИ“
Сарајево, број:140 101 00158039 52
отворен код VOLKSBANK д.д.
III
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-31/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-под-
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рињског кантона Горажде», број:5/03),
Закона о РТВ БПК Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:7/02, 8/09), те на
основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
у Федерацији Босне и Херцеговине
(«Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине» број:12/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

-подрињског кантона Горажде“ број:5/03)
и Одлуке Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, број:01-14-1196
/09 од 24.12.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 51-ој редовној сједници, одржаној
дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Скупштине
ЈП РТВ БПК Горажде

Члан 1.

I
У привремену Скупштину ЈП
РТВ БПК Горажде, на период од два
мјесеца именују се:
1.

Османспахић Адмир, предсједн.

2.
3.
4.
5.
6.

Хоџић Алмина, члан
Трбовић Вилдана, члан
Чарапић Радиша, члан
Субашић Осман, члан
Селимовић Алем, члан
II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће се објавити
у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“
Број:03-05-30/01
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско

ОДЛУКУ
о одобравању средстава
„Грантови другим нивоима власти“
за 2009.годину

Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде одобрава средства «Грантови другим нивоима
власти» за 2009.годину, општинама у
саставу Босанско-подрињског кантона
Горажде на име прихода остварених
продајом дрвних сортимената и вриједности дрвета употријебљеног за властите потребе као и прихода остварених
продајом секундарних шумских производа како слиједи:
Општина Горажд....... укупно 15.847,32 КМ
Општина Пале-Прача укупно 8.292,57 КМ
Општина ФочаУстиколина.................. укупно 8.019,00 КМ

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
представљају укупан износ средстава за
2008. годину и разлику средстава за
2007.годину, а односе се на износ од 2%
од укупног прихода оствареног продајом дрвних сортимената и вријендости
дрвета употријебљеног за властите потребе као и прихода остварених продајом секундарних шумских производа,
које је Кантонално шумско–привредно
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друштво остварило у 2007.години, односно 2008.години на подручјима општина из члана 1. ове Одлуке.

сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

Члан 3.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 74/09

Средства ће се исплатити из Буџета Кантоналне управе за шумарство Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614100 – Грантови другим нивоима власти.
За реализацију Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду – Кантонална управа за шумарство Босанско–
подринсјког кантона Горажде.
Средства из члана 1. ове Одлуке општине су дужне утрошити у санацију локалних путева, а након утрошка средстава дужне су доставити
Влади и Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о утрошку средстава.

Члан 1.
Даје се сагласност Министарству
за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, да
изврши плаћање рачуна број: 74/09 од
31.12.2009.године на износ од 18.330,00
КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Гораждепутеви» д.д. Горажде по Уговору о зимском одржавању
регионалних и локалних цеста на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009/10.годину, ЛОТ 3, број:
04-27-3683-13/09 од 10.12.2009.године, а
односи се на период одржавања од
15.11. до 31.12.2009.године.
Члан 2.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-28/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. Редовној

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде - Дирекција за
цесте, економски код 613700 - Издаци
за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03– 14-27/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 3.

117
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-25/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 386-4/09
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
386-4/09 од 31.12.2009.године на износ
од 18.027,19 КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Каја компани» д.о.о. Горажде по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде за 2009
/10.годину, ЛОТ 2, број:04-27-3683-14/
09 од 10.12.2009.године, а односи се на
период одржавања од 15.11. до 31.12.
2009. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 348/09
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству
за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, да
изврши плаћање рачуна број: 348/09 од
31.12.2009.године, на износ од 22.212,18
КМ, испостављеног од стране привредног друштва ЈКП «Прача» д.о.о. Прача
по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009/10. годину, ЛОТ 5, број:03-272776/09 од 11.12.2009.године, а односи
се на период одржавања од 15.11. до 31.
12.2009.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке заду-
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жује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде - Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.

Горажде по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009/10. годину, ЛОТ 1 и
ЛОТ 4, број:03-27-2775/09 од 11.12.2009.
године, а односи се на период одржавања од 15.11. до 31.12.2009.године.

Члан 3.

Члан 2.

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

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

Број:03–14-24/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 3.

119
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-23/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

120
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 0221/09
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
0221/09 од 31.12.2009.године. на износ
од 56.070,94 КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Окац» д.о.о.

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број:528/09
од 31.12.2009.године
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Члан 1.

нтона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

Даје се сагласност министру
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:528/09 од
31.12.2009.године, у вриједности од
6.610,50 КМ по Уговору број:04/II-14237-5/09 од 31.12.2009.године о пружању услуга набавке шумарске опреме
закљученом са д.о.о. «Котекс» Тешањ,
Индустријска зона Буква б.б. Тешањ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
и Министарство за привреду - Кантоналне управа за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантонална управа за шумарство са економског кода 613 400 - Набавка материјала и
ситног инвентара

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о давању објеката бивше касарне
«Горажде I» привредном друштву
«Бекто – Прециза» д.о.о. Горажде
на привремено кориштење
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена
и допуна Одлуке о давању објеката бивше касарне «Горажде I» привредном
друштву «Бекто – Прециза» д.о.о Горажде на привремено кориштење, број:
03-23-2044/09 од 06.11.2009.године, тако
ште се у члану 1. Одлуке бришу ријечи
«а најдуже 60 (шездесет) дана од дана
доношења ове Одлуке» и замјењују ријечима «а најдуже 120 (стотину двадесет)
дана од дана доношења ове Одлуке».
Члан 2.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-22/10
11.01.2010.године
Горажде

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

Остали чланови Одлуке о давању објеката бивше касарне «Горажде I»
привредном друштву «Бекто – прециза» д.о.о Горажде на привремено кориштење остају непромијењени.
Члан 3.
Одлука о измјенама и допунама
Одлуке ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде».
Број:03–23-21/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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122
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 44. став 1. тачка 2. Закона о концесијама Босанско–подрињсог кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној
дана 11.01.2010.године, д о н о с и:
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јеката и пуштање у комерцијални погон (члан 5. Уговора).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–25-40/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

123
ОДЛУКУ
о раскиду Уговора о концесији
за кориштење вода за обављање
дјелатности производње
минералне воде и безалкохолних
пића са изворишта «МИХАЉ»
на подручју општине Пале - Прача
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде као концесор једнострано раскида Уговор
о додјели концесије за кориштење вода за обављање дјелатности производње минералне воде и безалкохолних
пића са изворишта «МИХАЉ» на подручју општине Пале–Прача, број: 0325-2840/03, од 21.10.2003.године, закључен са привредним друштвом
«ДРИНК – ГОЛД» д.о.о. Сарајево као
концесионаром.
Члан 2.
Уговор се раскида због неиспуњавања уговорних обавеза концесионара, које се односе на изградњу об-

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03)
и члана 44. став 1. тачка 2. Закона о
концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о раскиду Уговора о додјели
концесије за кориштење воде
са изворишта «ТОПЛИК» на
подручју општине Пале - Прача
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде као концесор једнострано раскида Уговор о додјели концесије за кориштење воде са
изворишта «ТОПЛИК» на подручју општине Пале–Прача, број:03-25-1289/04
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од 13.05.2004.године, закључен са привредним друштвом «ДРИНК – ГОЛД»
д.о.о. Сарајево као концесионаром.
Члан 2.
Уговор се раскида због неиспуњавања уговорних обавеза концесионара, које се односе на изградњу објеката и пуштање у комерцијални
погон (члан 5. Уговора).
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Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде као концесор једнострано раскида Уговор о концесији за пројектовање, изградњу, кориштење и пренос МХЕ «Осаница 5»
на ријеци Осаници у општини Горажде, број:03-17-872/06 од 12.05.2006. године, закључен са привредним друштвом
«ШЕХ–ИН» д.о.о. Горажде као концесионаром.

Члан 3.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–25-41/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

124
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 44. став 1. тачка 2. Закона о концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 51. редовној сједници, одржаној
дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о раскиду Уговора о концесији за
пројектовање, изградњу, кориштење
и пренос МХЕ «Осаница 5»
на ријеци Осаници у општини
Горажде

Уговор се раскида због неиспуњавања уговорних обавеза концесионара које се односе на изградњу објеката
и пуштање у комерцијални погон (члан 10. Уговора).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће се објавити у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–17-42/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

125
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Одлуке јо давању сагласности на Програм „Подстицај за пољопривреду» за
2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:6/09) и Одлуке Министарства за привреду о преусмјерењу средстава утврђе-
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них Програмом «Подстицај за пољопривреду» у 2009. години, планираних
Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину број: 0414-4455/09 од 18.11.2009.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.год., д о н о с и:

мског кода 614400 – ХАП 002 – подстицај пољопривреденој производњи, дијагностичко испитивање.
Средства уплатити на жиро-рачун «ДОМУС» д.о.о. Прача, број: 1990
540005642971, отворен код АБС Сарајево, филијала Горажде.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 12/24/09А
од 24.12.2009.године од «ДОМУС»
д.о.о. Прача по Уговору о обављању
дијагностичког испитивања
млијечних крава на бруцелозу,
ензоотску леукозу говеда,
туберкулозу и заразни маститис у
сврху издавања млијечних картона

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

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
изврши плаћање рачуна број: 12/24/
09А од 24.12.2009.године, «ДОМУС»
д.о.о. Прача, по Уговору о обављању
дијагностичког испитивања млијечних крава на бруцелозу, ензоотску леукозу говеда, туберкулозу и заразни
маститис у сврху издавања млијечних
картона, број:04-24-4568/09 од 02.12.
2009.године, у износу од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са еконо-

Члан 3.

Број:03–14-44/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

126
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 01-37-4701/09 од 19.05.2009.године, те Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са економског кода
614200 (ЈАМ 004) - Остали грантови појединцима (Здравствена заштита), број:
03-14-1311/09 од 16.07.2009.године и 0314-1571/09 од 07.09.2009.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Кантоналном заводу здравственог
осигурања по Уговору
број: 03-14-1181/09
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Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 3.640,00
КМ у корист Завода за здравствено
осигурање Босанско-подрињског кантона Горажде, на име финансирања
накнаде за здравствено осигурање радника који то право не остварују по
другом основу, за 2009. годину.
Члан 2.
Средства у износу 3.640,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК
Горажде, економски код 614200 ЈАМ
004) – Остали грантови појединцима
(Здравствена заштита), а у корист Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, на
депозитни рачун број: 161030000496
0188 код Raiffeisen банке д.д. БИХ филијала Горажде, за рачун број: 79/2009
од 31.12.2009.године, осигурање за мјесец децембар 2009.године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско- подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-45/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и члана 34. Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању плаћања Фактуре
број: 0416-3966/09 од 29.12.2009.године
«Урбанистичком заводу РС» а.д. Бања
Лука на име израде Просторног плана
за подручје Босанско-подрињског
кантона Горажде за период
2008-2028.године
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се плаћање фактуре фирми «Урбанистички
завод РС» а.д. Бања Лука број:0416-3966/09
од 29.12.2009.године из буџетских средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде у
износу од 39.697,52 КМ у сврху израде
Просторног плана за подручје Босанско
-подрињског кантона Горажде за период 2008-2028. година.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине, са економског кода 821
500 -Набавка сталних средстава у облику права, на жиро-рачун број:571010
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0000026157 отворен код Комерцијалне банке Бања Лука.

дузећу «КОТЕКС» д.о.о. Тешањ, на име
набавке алпинистичке и ронилачке опреме.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у »Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-46/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са чланом 16. став 3.
Закона о извршењу Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.
годину («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
4/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 518/09
предузећу «КОТЕКС»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 518/09 од 24.12.2009.
године у износу од 5.112,90 КМ пре-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако из своје надлежности. Средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за унутрашње послове за 2009.годину,
економски код 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара у износу
од 1.450,80 КМ и економски код 821300
- Набавка опреме у износу од 3.662,10
КМ.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа «КОТЕКС» д.о.о.
Тешањ, број: 1990460003073445, отворен
код Sparkasse банке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у »Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-47/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона
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Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 1 Пружање услуга
осигурања запосленика
у институцијама Босанско–
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача ЛОТ
број 1 Пружање услуга осигурања запосленика у институцијама Босанско
– подрињског кантона Горажде бира
се привредно друштво «Кроациа осигурање» д.д. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се Влади Босанско–подрињског кантона Горажде уложити приговор у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-54/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 5 Пружање штампарских
услуга
Члан 1.
За најповољнијег понуђача ЛОТ
број 5 Пружање штампарских услуга,
укључујући услугу израде, лекторисања, шампања и укоричавања Службених новина Босанско–подрињског кантона Горажде бира се привредно друштво «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор Влади Босанско–подрињског кантона Горажде у
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року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-55/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 8 Пружање услуга
испоруке и сервисирања
информатичко-техничке опреме
Члан 1.
За најповољнијег понуђача
ЛОТ број 8 Пружање услуга испоруке
и сервисирања информатичко-техничке опреме за потребе институција
Босанско-подрињског кантона Горажде бира се привредно друштво «Дринекс компјутерс» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор Влади Босанско–подрињског кантона Горажде у
року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-56/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 9 Пружање услуга текућег
одржавања зграда у власништву
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача ЛОТ
број 9 Пружање услуга текућег одржавања зграда у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде, бира се привредно друштво «Гораждестан» д.о.о.
Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
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Члан 2.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити приговор Влади
Босанско–подрињског кантона Горажде у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-59/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 10 Пружање услуга
сукцесивне испоруке материјала
неопходних за редовно одржавање
зграда у власништву Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача ЛОТ
број 10 Пружање услуга сукцесивне
испоруке материјала неопходних за
редовно одржавање зграда у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде, бира се привредно друштво
«Новоградња» д.о.о. Горажде.

По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор Влади Босанско–подрињског кантона Горажде у
року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-60/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 12/1 Пружање услуга
цестовног превоза ученика основних
и средњих школа и Основне музичке
школе «Авдо Смаиловић» Горажде,
редовних студената дислоциране
наставе Економског Правног
факултета Универзитетау Сарајеву
-Одјељење Горажде
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Члан 1.
За најповољнијег понуђача ЛОТ
број 12/1 Пружање услуга цестовног
превоза ученика основних и средњих
пкола и Основне музичке школе «Авдо Смаиловић» Горажде, редовних студената дислоциране наставе Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву - Одјељење Горажде,
бира се привредно друштво АТТП
«Центропревоз» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити приговор Влади
Босанско–подрињског кантона Горажде у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-57/10
11.01.2010.године
Горажде

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

5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
ЛОТ број 12/2 Пружање услуга
цестовног превоза ученика основних
и средњих школа и Основне музичке
школе «Авдо Смаиловић» Горажде,
редовних студената дислоциране
наставе Економског и Правног
факултета Универзитета у Сарајеву
- Одјељење Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача ЛОТ
број 12/2 Пружање услуга цестовног
превоза ученика основних и средњих
пкола и Основне музичке школе «Авдо
Смаиловић» Горажде, редовних студената дислоциране наставе Економског и
Правног факултета Универзитета у Сарајеву - Одјељење Горажде, бира се привредно друштво «Дамир-турс» д.о.о.
Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
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ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити приговор Влади
Босанско–подрињског кантона Горажде у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14-58/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и на основу члана 12. Закона о
јавним набавка БиХ («Службене гласник Босне и Херцеговине», број:49/04,
52/05, 8/06, 24/06, 7/06 и 12/09),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 51. редовној сједници, одржаној дана 11.01.2010.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о отказивању поступка
за додјелу Уговора
Члан 1.
Овом Одлуком отказује се поступак за додјелу Уговора по расписаном јавном конкурсу, због неиспуњења услова из члана 12. Закона о јавним набавкама БиХ, за сљедеће ЛОТове:
-

-

ЛОТ број 7 – Пружање услуга
сукцесивне испоруке средстава
за одржавања хигијене у зградама и артикала за чајну и ђачку кухињу;
ЛОТ број 11 – Пружање услуга

сервисирања и одржавања копир-апарата у институцијама Босанско-подрињског кантона Горажде;
Члан 2.
Задужује се Комисија за јавне набавке да у складу са Законом о јавним
набавкама на један од других начина
предвиђених Законом изврши одабир
најповољнијих понуђача за ЛОТ-ве из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-66/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о раскидању Уговора о продаји воде
и најму апарата за воду број: 325
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде као куп-
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ац, раскида Уговор о продаји воде и
најму апарата за воду број: 325, закључен дана 02.04.2007.године са фирмом
«Š-BOOK» д.о.о. Сарајево, као продавцем.
Члан 2.
Задужује се секретар Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
да о овој Одлуци обавијести продавца, те да од дана обавјештења тече отказни рок од 30 (тридесет) дана за поврат апарата који је утврђен чланом
13. Уговора. Такођер се задужује секретар Владе да обавијести буџетске кориснике који имају потребу за кориштењем наведених апарата и воде да
исте могу набавити појединачно у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-65/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
да изврши плаћање рачуна
РН бр. 4178/09 од 31.12.2009.године
у вриједности 57.600,00 КМ на име
набавке лож уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање РН
бр. 4178/09 од 31.12.2009.године фирми
«ЕНОЛ» д.о.о. Горажде у вриједности
од 57.600,00 КМ на име набављеног лож
уља у количини 40.000 литара по цијени 1,44 КМ/л за потребе загријавања
пословних просторија буџетских корисника.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009. годину,
економски код 613200 - Издаци за енергију.
Средства уплатити на жиро-рачун број: 1990540005250412 отворен код
АБС банке на име «ЕНОЛ» д.о.о. Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-71/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној
сједници, одржаној дана 11.01.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише Уговор
о пружању услуга складиштења
и чувања роба, са Пореским уредом
ФБиХ - Кантонални порески
уред Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Дирекцији робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор о пружању услуга складиштења и чувања роба са Пореским уредом ФБиХ - Кантонални порески уред Горажде.
Дирекција је дужна да за извршене услуге складиштења роба из става 1. овог члана испоставља рачун у
износу од 250,00 КМ мјесечно, за простор у магацину од 50м².
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-72/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 51. редовној сједници,
одржаној дана 11.01.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
чланарине Удружењу европских
градова и регија за културу
'Les rencontres'
Члан 1.
Даје се сагласност Служби за односе са јавношћу Босанско-подрињског
кантона Горажде за плаћање чланарине за 2009. годину Удружењу европских
градова и регија за културу у износу од
610,00 евра.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Службе за односе са јавношћу, економски
код 613900 – Уговорене услуге.
Средства уплатитити: Credit
Mutuel (CCM Paris 14), 68 rue de la
Tombe Issoire 75014 Париз, Француска
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IBAN: FR76 10278 0605400 0325 5064
064 Account number: 00032550640 64
Bank code: 10278-Storing code: 06054
Swift kod: CMCIFR2A - Прималац:
LES RENCONTRES.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-73/10
11.01.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

завршили модуле предвиђене у образовању за ова занимања.
Сврха матурског испита – провјеравање и верификација стеченог теоријског знања и практичних вјештина
за успјешно самостално обављање послова економског техничара.
Циљеви:
-

провјера усвојеног теоријског знања

-

провјера стечених практичних
вјештина
провјера достигнутог нивоа који
је одређен као крајњи циљ образовања у техничкој школи
провјера достигнутог нивоа оспособљености за професионални
рад и наставак образовања у струци на високошколским институцијама

-

-
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На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 43. и 44. Закона о средњој
школи („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде“ број:
5/04), Министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРОГРАМ
ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ
ИСПИТА ЗА СТРУЧНО
ЗАНИМАЊЕ ЕКОНОМСКИ
ТЕХНИЧАР–ФИНАНСИЈСКО
РАЧУНОВОДСТВЕНИ СМИЈЕР
Овим Програмом утврђује се
сврха, циљеви и структура матурског
испита.
Матурском испиту могу да пр
иступе сви ученици који су успјешно

Структура стручне матуре
1. Матурски рад (писмено и усмено)
2. Босански, хрватски и српски језик и књижевност (писмени
испит)
3. Стручни испит
1. Писмени рад из матерњег
језика
- бира се и формулише тако да је
омогућено ученику да покаже писменост, културу изражавања, општу културу и образовање, расуђивање, као и остале видове оспособљености предвиђене циљем
и задатком техничких школа;
- оцијењивањем писменог рада неопходно је оцијенити писменост
и хомогеност рада, поступност,
конкретност и методичност у писменом излагању и документов-
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аност ставова, те погодност језичког израза.

Број 1 – страна 121

-

2. Матурски рад (писмено и
усмено образложење)
- Семинарски задатак;
- Пројектни задатак из области
струке који може резултирати
истраживањем;
- Стручноистраживачки рад.
Смјернице
- теме за матрурски рад се предлажу ученицима на почетку
школске године завршног разреда
- избор теме од стране ученика
- омогућити ученицима да мијењају тему све до верификовања
тема на наставничком вијећу
- теме за матурски рад треба да
обухвате интеграцију стручно
теоретских предмета и предмета у функцији струке
- обрада теме матурског рада у
договору ученика и ментора –
професора о начину (семинарски, пројектни или стручно –
истраживачки рад)
- без обзира на начин матурског рада, писмени дио треба бити урађен на рачунару
- без обзира на начин, матурски
рад треба бити усмено образложен пред члановима испитне
комисије
- ученик образлаже концепт израде теме и метод рада
- испитна комисија поставља ученику питања у вези са темом
гдје провјерава самосталност
рада ученика, ниво расуђивања
и способност повезивања – интеграције

-

усмено образложење матурског
рада у трајању 15 до 20 минута
писмени и усмени дио матурског рада треба резултирати једном оцјеном која ће бити наведена
на писменом дијелу уз коментар
испитне комисије, оцјену и потписе чланова испитне комисије
усмено образложење треба да обухвати:
a) објашњење теме
b) оправданост анализе теме,
пројекта или стручноистраживачког рада
c) резултате анализе теме,
пројекта или стручноистраживачког рада
d) повезаност одређене области – интеграцију
e) закључак на основу анализа и информација које
су обрађене

-

ученик мора бити оцијењен из
писменог дијела матурског рада
и усмене одбране рада, а онда се
матурски рад оцјењује једном
оцјеном која представља просјек
ове двије оцјене.

Семинарски рад
-

-

подразумијева самосталан рад
ученика на одређену тему
треба да представља тему која
обухвата више стручнотеоријских предмета
тема се треба обрадити кроз уводни дио, главни дио и закључак
може да садржи зависно од теме:
назив задатка, тезе, цртеже, схеме, скице и попис неопходне стручне литературе
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Пројектни задатак
- може се обавити у тиму или као
самосталан рад ученика
- пројекат се састоји од више задатака који обједињени чине једну цјелину
- рад пројектног задатка у тиму
треба да обухвати одређивање
задатака чланова тима са једнаком тежином сваког задатка
- за све задатке унутар пројекта
треба одредити критерије оцјењивања на основу којих ће испитне комисије за провјеру матурског рада вршити оцјењивање ученика
- критерији оцјењивања су у прилогу
- теме за матурски рад начином
пројекта треба да одреде професори, с тим да, ако постоје одређене тешкоће у договору са уче-

ницима, теме се могу модификовати
Стручно-истраживачки задатак
- треба да представља самосталан рад ученика
- ученицима треба обезбиједити
услове за истраживање
- рад ученика треба да буде под
надзором професора– ментора
- оцјена и коментар изведен на
листи праћења рада ученика узети у обзир при оцијењивању писменог дијела матурског рада
- теме за стручноистраживачки
рад се бирају на начин да не
излазе из оквира стечених теоријских и практичних знања
ученика
3. Стручни испит – (усмени испит) се састоји из једног предме-
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-

та из сржи струке по избору ученика.
економика предузећа
књиговодство
финансије и банкарство

Структура комисије:
1. наставник – ментор
2. наставник стручно-теоретске
наставе
3. наставник практичне наставе
Напомена:
Испит из матерњег језика носи једну
оцјену, друга оцјена је из матурског рада и трећа из стручног предмета. Оцјена којом ученик полаже матурски испит представља аритметичку средину ове
три оцјене.
Ученици који су током образовања постигли одличан успјех и примјерно владање све четири године и матурски рад
им буде оцијењен са одличан (5), ослобађају се полагања теста из стручно-теоријских предмета и писменог рада из
матерњег језика.
Називи предмета у дипломи:
- Матурски рад са усменим
образложењем .........................( )
- Босански , хрватски, српски
језик и књижевност .............( )
- Стручни испит .........
..................................................... ( )
(уписује се пријављени предмет)

Број:10-38- 5580/ 09
МИНИСТАР
28.12.2009.године Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде
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Број 1 – страна 123

Критерији за оцијењивање матурског рада методом пројекта
ПРОИЗВОД /ПРОИЗВОДЊА/
ИЗВОЂЕЊЕ
Јасноћа сврхе

КРИТЕРИЈИ ОЦИЈЕЊИВАЊА

Изјава о циљу / циљевима – јасно, релевантно
10

истраживање основних података, сакупљање података
кориштене технике, извори информација, алтернатиЕвиденција истраживања /планирање
вне солуције–производ/занат/опрема/дизајн алата/
цртежи/ писана потврда/узорак

10
Примјена вјештина

Кориштење алата и материјала, вјештина које
одговарају задатку, сигурности, практичне вјештине

20
Сврха

Анализа квалитета /производња, квалитет/
20

Креативност / оргиналност

Кандидатов властити рад, написан његовим ријечима,
оригиналност демонстрирања у селекцији/ организацији, разноликост идеја, изглед извјештаја, илустрација, презентација

10
Самоевалуација

критичка евалуација властитог рада
10

Евиденција и интеграција
важност

домашај и квалитет постигнуте интеграције,
интеграције
10

Учинковитост комуникације и
презентације

Писано: формат, јасноћа, изглед, језгровитост, кориштење и квалитет илустративног материјала, садржај
Усмено: усмене вјештине комуникације, способност
преноса идеја, рјечитост

10
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стoриje прeдaje гeoгрaфиjу).
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Нa oснoву члaнa 66. Зaкoнa o
oргaнизaциjи oргaнa упрaвe у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Ф БиХ“ брoj: 35/05), тe нa
oснoву члaнa 11. Зaкoнa o кaнтoнaлним министaрствимa и другим тиjeлимa кaнтoнaлнe упрaвe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe“ брoj: 05/03), Министaр зa
oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:

III
У случajу дa сe ниje мoгao aнгaжoвaти нaстaвни кaдaр у склaду сa oдрeдбaмa тaчки I и II oвoг Упутствa, дирeктoр шкoлe мoжe, нa oснoву сaглaснoсти
шкoлскoг oдбoрa, бeз кoнкурсa aнгaжoвaти нa oдрeђeнo рaднo вриjeмe, дo пoпунe рaднoг мjeстa стручним кaдрoм,
тj. дo рaсписивaњa нoвoг кoнкурсa, сљeдeћa лицa:
-

УПУТСТВO
о aнгaжoвaњу нaстaвникa
и других лицa зa рaд у нaстaвнoм
прoцeсу у oснoвним шкoлaмa
сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe

-

-

I
Нaстaвници, стручни сaрaдници и сaрaдници примajу сe у рaдни
oднoс нa oснoву кoнкурсa. Кoнкурс сe
oбaвeзнo рaсписуje нajмaњe двa путa
у тoку шкoлскe гoдинe.
II
Нaстaвници или стручни сaрaдници кojи нeмajу прoписaнe квaлификaциje мoгу бити aнгaжoвaни у
шкoли нa oдрeђeнo вриjeмe пoд услoвoм дa сe нa кoнкурс ниje приjaвиo
кaндидaт кojи испуњaвa услoвe прoписaнe зaкoнoм (нaстaвник или стручни сaрaдник смaтрa сe нaстaвникoм
кojи имa VI или VII стeпeн шкoлскe
спрeмe, aли ниje квaлификoвaн зa oдрeђeни прeдмeт - нпр. нaстaвник хи-

-

-

aпсoлвeнтa кojи сe oбрaзуje зa
звaњe пoтрeбнo зa прeдмeт зa
кojи сe рaсписуje кoнкурс,
студeнтe зaвршнe гoдинe студиja
прeдмeтa зa кojи сe рaсписуje кoнкурс уз oбaвeзу дa имajу пoлoжeну мeтoдику нaстaвнoг прeдмeтa,
нaстaвникe рaзрeднe нaстaвe сa
пoлoжeнoм мeтoдикoм прeдмeтa
зa кojи сe рaсписуje кoнкурс,
зa нaстaву вjeрoнaукe мoгу сe изузeтнo aнгaжoвaти лицa сa зaвршeнoм срeдњoм вjeрскoм шкoлoм,
у oснoвнoj музичкoj шкoли нaстaву хaрмoникe и гитaрe мoгу извoдити и нaстaвници сa зaвршeнoм срeдњoм музичкoм шкoлoм
aкo су кao глaвни прeдмeт у срeдњoj музичкoj шкoли имaли хaрмoнику или гитaру.

Избoр свих нeстручних кaндидaтa трeбa oбaвљaти тaкo дa сe прeднoст
дaje кaндидaту срoднe струкe сa вишим
стeпeнoм oбрaзoвaњa. Кoд кaндидaтa сa
истим стeпeнoм oбрaзoвaњa прeднoст
имa кaндидaт сa дoкaзимa o зaвршeним
дoдaтним курсeвимa или стручнoм
усaвршaвaњу.

20. јануар/сијечањ 2010

IV
Кaдa сe нa кoнкурс ниje приjaвиo кaндидaт кojи испуњaвa услoвe зa
приjeм у рaдни oднoс нa oдрeђeнo
или нeoдрeђeнo вриjeмe, тe сe ниje
мoгao oбeзбиjeдити кaдaр из тaчкe III
oвoг Упутствa, дирeктoр шкoлe мoжe
aнгaжoвaти зaпoслeникa кojи je стручaн зa oдрeђeни нaстaвни прeдмeт и
тo нa oснoву угoвoрa o пoврeмeним и
приврeмeним пoслoвимa.
V
Вриjeднoст чaсa зa зaпoслeникa
кojи je стручaн зa oдрeђeни нaстaвни
прeдмeт, aнгaжoвaнoг у нaстaви нa oснoву угoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa, изнoси 7,5 КМ.
VI
У случajу дa сe ниje мoгao oбeзбиjeдити oдгoвaрajући кaдaр ни пo jeднoм рaниje нaбрojaнoм рjeшeњу, дирeктoр шкoлe мoжe aнгaжoвaти нeстручнo лицe нa oснoву Уугoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa.
VII
Вриjeднoст чaсa зa нeстручнa лицa
aнгaжoвaнa у нaстaви нa oснoву угoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa изнoси 6,20 КМ.
VIII
Зa aнгaжoвaњe свих нaприjeд
пoмeнутих лицa пoтрeбнo je oбeзбиjeдити писмeну сaглaснoст Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и
спoрт.
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Ступaњeм нa снaгу oвoг Упутствa
прeстaje дa вaжи Упутствo o aнгaжoвaњу нaстaвникa и других лицa зa рaд у
нaстaвнoм прoцeсу у oснoвним шкoлaмa сa пoдручja Бoсaнскo- пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe брoj: 10-14-3357-1/09
oд 07.09.2009.гoдинe.
IX
Oвo Упутствo ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Број:10-14-148/10 М И Н И С Т Р И Ц А
15.01.2020.год.
Aлмa Дeлизaимoвић,с.р.
Горажде

143
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА МЛАДИХ «МЛАДИ ОСТАЈУ НА СВОМ ТЕРЕНУ»
МРАВИЊАЦ - ГОРАЖДЕ, на основу
члана 29. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ “МЛАДИ ОСТАЈУ НА СВОМ ТЕРЕНУ” МРАВИЊАЦ - ГОРАЖДЕ.
Скраћени назив удружења је:
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ “МОСТ”.
Сједиште удружења је у Горажду – Мравињац, Мравињац б.б.
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2. Упис је извршен под регистарским бројем Р-I-15/2009. у прву
књигу Регистра, дана 30.12.2009.год.

-

3.
УДРУЖЕЊЕ
МЛАДИХ
«МЛАДИ ОСТАЈУ НА СВОМ ТЕРЕНУ» МРАВИЊАЦ – ГОРАЖДЕ је
добровољно, назависно, ванстраначко
удружење са сљедећим програмским
циљевима и задацима:
Помоћ младим у избору
занимања;
Развијање добрих односа
и солидарности међу младима на локалном, регионалном, међуентитетском, државном и интернационалном плану, изградња капацитета за искориштавање локалних ресурса и ефективан заједнички
рад на властитом развоју;
Успостава и развој интеркултурне и интеррелигијске сарадње и међусобног упознавања младих на
локалном, регионалном,
међуентитетском, државном и интернационалном плану;
Успостава интензивнијих
веза између младих на подручју кантона и државе;
Подршка учешћу младих
у друштвеним процесима;
Упознавање шире друштвене заједнице, институција и медија, државних,
ентитетских и локалних
власти, те интернационалних институција с положајем младих;
Подршка побољшању увјета школовања младих
људи;

-

-

-

-

-

Унапређење еколошке свијести и иницирање и подршка еколошких активности;
Спречавање окрутности над
животињама;
Унапређење спортског и забавног живота младих;
Унапређење знања и активности младих у домени
људских, грађанских права
и једнакости сполова;
Промоција културног стваралаштва младих, те подршка развоју креативних и
умјетничких вјештина младих људи;
Подизање нивоа опште информисаности младих, те
њихово укључивање и активно дјеловање у структурама мнијења на свим нивоима;
Рјешавање специфичних локалних проблема, побољшавајући на тај начин квалитет живота у својим заједницама;
Развој међусобних односа те
изградња капацитета за искориштавање локалних ресурса и ефективан заједнички рад на властитом развоју (резултат на пољу развоја друштвене кохезије).

4. УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ «МЛАДИ ОСТАЈУ НА СВОМ ТЕРЕНУ»
МРАВИЊАЦ - ГОРАЖДЕ дјелује на
подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог министарства стиче својство правног лица.
5. Лица овлаштена за заступање
и представљање УДРУЖЕЊА МЛАД-
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ИХ «МЛАДИ ОСТАЈУ НА СВОМ
ТЕРЕНУ» МРАВИЊАЦ - ГОРАЖДЕ
су:
Мирела Драгољ – предсједник
Удружења
Адис Смајлхоџић – допредсједник
Удружења
Образложење
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ “МЛАДИ
ОСТАЈУ НА СВОМ ТЕРЕНУ” МРАВИЊАЦ – ГОРАЖДЕ поднијело је Министа-

рству за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар
удружења, који се води код овог министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02) и то: Одлука о оснивању Удружења (оснивачки акт), Статут Удружења (X2), списак чланова органа
управљања, Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења и Одобрење општинског начелника Општине Горажде, број:02-14-6673/09 од 24.12.2009.
године о одобравању уношења назива Општине Гоаржде у назив удружења.
Увидом у приложену документацију Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови за упис у
Регистар УДРУЖЕЊА МЛАДИХ «МЛАДИ ОСТАЈУ НА СВОМ ТЕРНУ» МРАВИЊАЦ – ГОРАЖДЕ, стога је сходно одго-

варајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама (“Службене

новине Федерације БиХ”, број:45/02),
одлучено као у диспозитиву Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се може покренути управни спор тужбом
код Кантоналног суда у Горажду у року од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1: 05-05-67/09
30.12.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

144
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА БОРАЦА «ПАТРИОТСКА ЛИГА» ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Федерације БиХ”, број: 45/02),
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА “ПАТРИОТСКА

ЛИГА” ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ.
Скраћени назив удружења је: УБ
“ПЛ” ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ.
Сједиште удружења је у Горажду, Улица Синан бега Сијерчића б.б.
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2. Упис је извршен под регистарским бројем Р-I-14/2009 у прву
књигу Регистра, дана 25.12.2009.год.
3. УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА «ПАТРИОТСКА ЛИГА» ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ је добровољно, назависно, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима
и задацима:
-

-

-

-

-

-

-

Међусобно повезивање чланова Удружења у циљу
координације рада, програма, акција удружених чланова и остваривање заједничког става и наступање пред институцијама друштава;
Праћење стања у области
правног и социјалног статуса својих чланова и старање о пружању одговарајућих видова помоћи;
Покретање иницијативе да
се законском и другом правном регулативом побољша статус чланова у остваривању њихових права;
Информисање чланова кроз предавања, савјетовања,
скупове, семинара и друге
видове организовања;
Издавање гласника, брошура, публикација у циљу
информисања јавности и
чланова Удружења;
Успостављање базе података о свом чланству;
Успостављање сарадње са
истим или сличним удружењима у земљи и иностранству;
Ангажовање на пословима
који се односе на питања

-

запошљавања, преквалификације, доквалификације и
школовања својих чланова;
Организовање спортског и
културног живота за своје
чланство и
Обављање и других послова
у складу са законом и Статутом.

4. УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА «ПАТРИОТСКА ЛИГА» ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог министарства стиче својство правног лица.
5. Лица овлаштена за заступање
и представљање УДРУЖЕЊА БОРАЦА
«ПАТРИОТСКА ЛИГА» ОПШТИНЕ
ГОРАЖДЕ су:
ИЗУДИН ЕФЕНДИЋ – ПРЕДСЈЕДНИК
УДРУЖЕЊА

НЕЏАД УШАНОВИЋ – СЕКРЕТАР
УДРУЖЕЊА
Образложење
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА «ПАТРИОТСКА ЛИГА» ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ
поднијело је Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–
подрињског кантона Горажде захтјев за
упис у Регистар удружења, који се води
код овог министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона о
удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02)
и то: Одлука број:01-11/09 од 19.11.2009.
године о оснивању удружења (оснивачки акт), Статут удружења (X2), списак
чланова органа управљања, Одлука број:03-11/09 од 19.11.2009.године о да-
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вању овлаштења за представљање и
заступање удружења и Одобрење општинског начелника Општине Горажде број:02-14-6481/09 од 14.12.2009.
године о одобравању уношења назива Општине Горажде у назив удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде оцијенило
је да су испуњени услови за упис УДРУЖЕЊА БОРАЦА «ПАТРИОТСКА
ЛИГА» ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ, стога
је сходно одговарајућим одредбама
Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), одлучено као у диспозитиву Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у року од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у
два истовјетна примјерка и уз исту
се прилаже ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-65/09
25.12.2009.године
Г о ра ж д е

МИНИСТ АР
Радмила Јанковић,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
НОГОМЕТНИ КЛУБ «КОЛИНА» УСТИКОЛИНА, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона
Горажде, под регистарским бројем Р-I15/1997 у прву књигу регистра уписано
је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОГОМЕТНИ КЛУБ “КОЛИНА” УСТИКОЛИНА.
2. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена назива удружења, тако што се
назив удружења УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОГОМЕТНИ КЛУБ “КОЛИНА”
УСТИКОЛИНА мијења и нови назив
удружења је НОГОМЕТНИ КЛУБ
“КОЛИНА” УСТИКОЛИНА.
3. Уписује се у Регистар удружења који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде промјена скраћеног назива удружења, тако што се скраћени назив удружења У.
Г НК “КОЛИНА” УСТИКОЛИНА мијења и нови скраћени назив удружења
је: НК “КОЛИНА” УСТИКОЛИНА.
4. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена сједишта удружења, тако што се
сједиште удружења у улици Омладинска б.б. Устиколина, мијења и ново сједиште удружења је на стадиону “Шехиди Колине” у Цвилину, Устиколина.
5. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Боса-
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нско-подрињског кантона Горажд,е
промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења, тако
што Муховић Узеиру – предсједнику удружења и Подруг Сенаду – секретару удружења, престаје овлаштење за заступање и представљање удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање удружења
су Башић Сувад – предсједник клуба, Бајрактаревић Енвер – допредсједник клуба и Дреца Сулејман – секретар клуба.
6. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
промјена Статута удружења, јер је на
сједници Скупштине удружења донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и задацима:
-

-

-

-

-

Развој ногомета и спорта уопште, у складу са укупним развојем спорта и физичке културе у општини и кантону;
Окупљање и организовање,
укључивање пионира, омладине и других грађана у системе такмичења на нивоу Општине, БПК Горажде, ФБиХ и
БиХ;
Проширивање активности спорта и физичке културе увођењем одговарајућих система
рада;
Обезбјеђивање системског развоја спорта и врхунских спортиста;
Активирање расположивих кадровских и других потенцијала у оквиру клуба на примјени научних сазнања и метода у области спорта и физич-

-

-

-

-

-

-

-

-

ке културе;
Стварање услова и претпоставки за редовно школовање спортиста, како би били благовремено оспособљени за успјешно
укључивање у живот након престанка спортске каријере;
Стварање општих и материјалних и других услова за рад и
развој Клуба, секција и спортиста;
Обезбјеђивање јединства система и услова за адекватно награђивање спортиста и спортских радника за уложени рад и
постигнуте резултате;
Обезбјеђивање јединственог система сарадње и заступање клуба и секције у спортским савезима и другим спортским асоцијацијама у земљи и иностранству;
Обезбјеђивање цјеловитог система сарадње са другим спортским организацијама у земљи и
иностранству;
Рационалније и ефикасније обављање дминистративних, финансијских и других заједничких послова у клубу;
Заступање заједничких интереса клуба пред другим органима
и организацијама у земљи и
иностранству;
Сарадња са другим спортским
клубовима са подручја БПК Горажде, Ф БиХ и БиХ.

7. Упис промјена из тачке 2. 3. 4.
5. и 6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 29.12.2009. године.
8. Удружење дјелује на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде, и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
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Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОГОМЕТНИ КЛУБ «КОЛИНА» УСТИКОЛИНА уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе,
дана 28.07.1997.године, под регистарским бројем Р-I-15/1997 у прву књигу
Регистра.
Дана 15.01.2003.године извршена је промјена назива и скраћеног
назива удружења и промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења.
Захтјевом број:УП-1:05-05-66/09
од 22.12.2009.године, обратило се Удружење грађана ногометни клуб “Колина”Устиколина за упис у Регистар
промјене назива удружења, промјене
скраћеног назива удружења, промјене сједишта удружења, промјене лица
овлаштеног за заступање и представљање удружења и промјене Статута
удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука број:13/09 од 21.12.2009.године о
промјени назива удружења, Одлука
број:12/09 од 21.12.2009.године о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења,, Одлука број:15/09 од 21.12.2009.године о
промјени сједишта удружења, Одлука
број:09/09 од 21.12.2009. године, о измјени Статута, Списак чланова Скупштине удружења и Статут удружења
број:11/09 од 21.12.2009.године.
У поступку разматрања захтјева и приложених доказа, Министарство за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона
Горажде, је оцијенило да су испуњени
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услови за упис у Регистар промјена,
стога је на основу члана 33. Закона о
удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна
примјерка и уз исту се прилаже ово
Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по тарифном броју 1. и 46. Закона о административним таксама („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1:05-05-66/09
МИНИСТАР
29.12.2009.године.
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА «ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ» УСТИКОЛИНА,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине
Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона
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Горажде, под регистарским бројем РI-9/2001 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ» УСТИКОЛИНА.
2. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде,
промјена назива удружења, тако што
се назив удружења УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ”
УСТИКОЛИНА мијења и нови назив
удружења је: УДРУЖЕЊЕ “ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ” УСТИКОЛИНА.
3. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена скраћеног назива удружења, тако што се скраћени назив удружења УГ ОСУ мијења и нови скраћени назив удружења је: У ОСУ.
4. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења,
тако што Рамовић Елведину – предсједнику удружења, Боровина Нериму – подпредсједнику удружења и
Чаврк Елми – секретару удружења,
престаје овлаштење за заступање и
представљање удружења, а нова лица
овлаштена за заступање и представљање удружења су: Субашић Ален
предсједник удружења, Шкамо Јасмин – подпресједник удружења и
Омербашић Мерима – секретар удружења.
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5. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа управљања, јер
је именовано ново руководство удружења, управни одбор, надзорни одбор и
дисциплинска комисија.
6. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута удружења, ради усклађивања са одредбама Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), тако
да се у члановима важећег Статута удружења од 18.09.2001. године, гдје стоји
назив “грађани “ брише.
7. Упис промјена из тачки 2.3.4.5.
и 6. диспозитива овог Рјешења извршен
је дана 20.01.2010. године.
8. Удружење дјелује на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде
и даном уписа код овог Министарства,
стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА «ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ» УСТИКОЛИНА уписано

је у Регистар удружења, који се води
код Министарства за правосуђе, управу
и радне односе, дана 12.11.2001. године,
под регистарским бројем Р-I -9/2001 у
прву књигу Регистра.
Дана 16.03.2005.године извршена
је промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења и промјена Статута.
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Захтјевом број: УП-1:05-05-2/10
од 13.01.2010.године, обратило се Удружење грађана “Омладински савез”
Устиколина за упис у Регистар промјене назива и скраћеног назива удружења, промјене лица овлаштених за
заступање и представљање удружења,
промјене чланова органа управљања
и промјене Статута удружења
Уз захтјев је приложена Одлука о промјени назива и скраћеног назива удружења од 05.12.2009.године,
Одлука о промјени лица овлаштених
за заступање и представљање удружења од 05.12.2009.године, Одлука о избору новог руководства од 05.12.2009.
године и Одлука о измјени Статута
удружења од 05.12.2009.године.
У поступку разматрања захтјева и приложених доказа, Министарство за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени
услови за упис у Регистар промјена,
стога је на основу члана 33. Закона о
удружењима и фонадацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02),
одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом
код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена
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је по тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:17/04, 9/07 и 14/08),
и доказ о њеној уплати налази се у списку предмета.
Број:УП-1:05-05-2/10
МИНИСТАР
10.01.2010.године
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПРОИЗВОДНОГ И УСЛУЖНОГ ЗАНАТСТВА «ЗАНАТСТВО» ГОРАЖДЕ, на
основу члана 33. Закона о удружењима
и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона
Горажде под регистарским бројем Р-I10/1997 у прву књигу Регистра уписано
је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПРОИЗВОДНОГ И УСЛУЖНОГ ЗАНАТСТВА
“ЗАНАТСТВО” ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена назива удружења, тако што се
назив удружења УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПРОИЗВОДНОГ И УСЛУЖНОГ
ЗАНАТСТВА “ЗАНАТСТВО“ ГОРАЖДЕ мијења и нови назив удружења је
УДРУЖЕЊЕ “СТАРИ ЗАНАТИ” ГОРАЖДЕ.
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3. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена скраћеног назива удружења, тако што се скраћени назив удружења УГ “ЗАНАТСТВО” ГОРАЖДЕ мијења и нови скраћени назив удружења је: У “СТАРИ ЗАНАТИ” ГОРАЖДЕ.
4. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена сједишта удружења, тако што се сједиште удружења у улици
Сеада Софовића Софе бр.11 мијења
и ново сједиште удружења је у улици
Синан паше Сијерчића бр.19 Горажде.
5. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа управљања, гдје су именовани чланови Скупштине, Извршног одбора и Надзорног одбора.
6. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута удружења, јер
је на сједници Скупштине удружења
донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и задацима:
-

Прати стање у области правног и социјалног статуса удружења и стара се о пружању
одговарајућих видова помоћи
самосталних производних и услужних старих заната;

20. јануар/сијечањ 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Даје иницијативе надлежним
државним органима за доношење одговарајућих прописа из
области производног и услужног занатства;
Подстиче и судјелује у стручном оспособљавању својих чланова;
Организира стручне скупове,
савјетовања и семинаре корисне за унапређење старих заната;
Учествује у пословима који се
односе на питања преквалификације, доквалификације и дошколовавања својих чланова;
Подстиче све облике солидарности у циљу пружања помоћи
члановима производних и услужних заната;
Формира стручне тимове за израду програма малих и средњих предузећа и помаже отварање истих;
Оснива предузећа, агенције и
сервисе за реализацију властитих програма;
Прикупља податке о свом чланству неопходне за извршавање послова из дјелокруга рада
удружења;
Успоставља сарадњу са асоцијацијама и појединцима који су
заинтересовани за програм рада којим се бави Удружење;
Подстиче надлежне државне
органе из области просторног
планирања у циљу дугорочног
планског и урбаног развоја производних и услужних старих
заната;
Предлаже доношење стимулативних мјера пореске политике за подстицај развоја производних и услужних старих зана-
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та, а посебно дефицитарних занимања;
Организује спортски и културни живот за своје чланове;
Осигурава финансијска средства потребна за рад удружења;
Врши и друге послове и задатке у складу са законом и Статутом удружења.

У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство за
правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
оцијенило да су испуњени услови за
уп-ис у Регистар промјена, стога је на
ос-нову члана 33. Закона о удружењима
и фондацијама (“Службене новине Ф
БиХ”, број:45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.

7. Упис промјена из тачки 2. 3.
4. 5. и 6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 20.01.2010.године.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна
примјерка и уз исту се прилаже ово
Рјешење у оригиналу или препису.

-

-

8. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПРОИЗВОДНОГ И УСЛУЖНОГ ЗАНАТСТВА «ЗАНАТСТВО» ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења, који се
води код Министарства за правосуђе,
управу и радне односе, дана 26.06.
1997.године, под регистарским бројем
Р-I-10/1997 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-3/10
од 14.01.2010.године, обратило се Удружење грађана производног и услужног занатства “Занатство” Горажде
за упис у Регистар промјене назива
удружења, промјене скраћеног назива удружења, промјене сједишта удружења, промјене чланова органа управљања и промјене Статута удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука број:10/09 од 11.12.2009.године,
Одлука број:08/09 од 11.12.2009.године, Одлука број:05/09 од 02.12.2009.године, записник и Статут удружења.

Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1:05-05-3/10
МИНИСТАР
20.01.2010.годиине Радмиола Јанковић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Статута Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:19/07 и 11/08) и члана 80. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:04/08),
Општинско вијеће Општине Пале, на
својој XII сједници, одржаној дана 30.12.
2009.године, д о н о с и:
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ЗАКЉУЧАК
О упућивању Нацрта буџета
Општине Пале-Прача
за 2010.годину на јавну расправу
Члан 1.
Овим Закључком, упућује се у
процедуру јавне расправе Нацрт буџета Општине Пале-Прача за 2010.год.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-2-1-120/09
30.12.2009.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Пословника Општинског вијећа Општине
Пале (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/08), Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на XII сједници, одржаној
дана 30.12.2009.године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о приједлогу израде
Просторног плана уређења
Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2008-028.
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Општине Пале-Прача предла-
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же Геодетском заводу Републике Српске а.д. Бања Лука да приликом израде
Просторног плана уређења Босанскоподрињског кантона Горажде за период 2008-2028.година, узме у обзир сљедеће:
-

да уже подручје мјесне заједнице
Хреновица предвиди као урбано
подручје у сљедећим границама:
од тунела „Павловац“ ријеком
Прачом до Луњског потока и
иде локалним путем за Поднехаје до парцеле 993/6 и иде јужним границама парцела 993/6 и
932/8 и излази на локални пут
означен као 932/5 и иде истим
до ријеке Праче, те иде ријеком
до потока Ћетеновиште и протеже се потоком до парцеле 893 те
иде њеном западном страном до
локалног пута Турковићи – Ревидо и наставља се путемдо парцеле 805, даље иде њеном западном границом и излази на поток
Ћетеновиште и потоком излази
на регионални пут ХреновицаГоражде, истим се враћа према
Турковићима до парцеле 662 и
даље иде њеном југоисточном
страном и источним странама
парцела 664/1, 668, 670, 672 и
673, излази на регионални пут
Хреновица – Горажде и протеже
се до пута који иде за резервоар
„Турковићи“, те иде истим до
почетка парцеле 261 и даље наставља западним границама парцела 743, 744 и 766 и излази на
ријеку Прачу и ријеком се протеже до МХЕ „Каљани“ и излази
на планирану трасу М-5 и иде
истом према Хреновици до парцела 893 и 894 те иде њиховим сј-
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еверним границама, те источним границама парцела 857,
858, 859, 888 и 895 сјеверним
границама парцела 860, 865 и
866 и излази на локални пут
Хреновица-Стране те даље јужним границама парцела 1339,
1359/1, 1383, 1410 и 1411, те заокружује комплетан комплекс
земљишта касарне Хреновица
и насеље Грабовик до локалног пута за Кадарице и даље сјевернозападним границама парцела 1609 и 1610 те јужним границама парцела 1603, 1608,
1795, 1796, 1803, 1804, 1811, 1812
и 1813, до локалног пута Хреновица - Прешпица и наставља
тим путем до парцеле 1976 и
иде јужним границама парцела 1976, 1982, 1983, 1987, 1989,
1990, 2013 и 2014 и даље сјеверном границом парцеле 2180/1
до тунела „Павловац“.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-121/09 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.12.2009.године
Фуад Црнчало,с.р.
Пале-Прача
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На основу члана 21. Закона о
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“,
број:19/06), члана 24. и 112 став 4. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 19/07 и 11/08) и члана
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81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/08), а на приједлог општинског начелника, Општинско вијеће Општине
Пале-Прача, на сједници одржаној дана30.12.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о привременом финансирању
Општине Пале-Прача за период
од 01.01. до 31.03.2010. године
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се привремено финансирање Општине ПалеПрача за период од 01.01. до 31.03.2010.
године.
Члан 2.
Привремено финансирање Општине обављаће се сразмјерно средствима утрошеним у истом раздобљу
према буџету за претходну годину, а
највише до једне четвртине укупних
прихода распоређених буџетом за претходну фискалну годину.
Члан3.
Остварени приходи и примици,
као и извршени расходи и издаци у
периоду привременог финансирања укључују се у Буџет Општине Пале-Прача за 2010.годину.
Члан 4.
Реализација средстава Буџета према Одлуци о привременом финансирању вршиће се у складу са чланом 17.
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Одлуке о извршењу у Буџета Општине Пале-Прача за 2009.годину.

за потребе амбуланте породичне медицине.

Члан 5.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“
и примјењиваће се од 01.01.2010.године.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Број:02-02-1-122/09
30.12.2009.године
Пале-Прача

РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало с.р.
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале (”Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број:19/07 и 11/08) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број:4/08), Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на својој XII сједници, одржаној дана 30.12.2009. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели пословног простора
у Хреновици Трг Расима
Имшировића бр.1.
Члан 1.
Овом Одлуком Општинско вијеће Општине Пале овлашћује oпштинског начелника да без новчане
накнаде на период од 5 (пет) година,
пословни простор, који се налази у
Хреновици, Трг Расима Имшировића,
бр.1, додијели ЈУ Дом здравља “Прача”

Број:02-02-1-123/09
30.12.2009.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 24. Статута Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале
(”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:4/08), Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на
својој XII сједници, одржаној дана 30.12.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању понуде
Имплементација рјешења е-општине
(мали развојни пакет)
Члан 1.
Овом Одлуком прихвата се понуда Имплементација рјешења е-општине (мали развојни пакет), упућена о
стране понуђча МИКРО едукација д.о.о.
Сарајево.
Члан 2.
Овлашћује се општински начелник на подузимање свих радњи и акт-

20. јануар/сијечањ 2010

ивности које су потребне за имлементацију понуде.
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Борачко-инвалидску и
социјалну заштиту и
општу управу.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.“
Број:02-02-1-125/09
30.12.2009.године
Пале-Прача

РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 49. Пословника Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:04/08), Општинско вијеће,
на сједници одржаној дана 30.12.2009.
године, д о н о с и:

ПРОГРАМ РАДА
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
ПАЛЕ-ПРАЧА ЗА 2010.ГОДИНУ
I
Обрађивач: Општинско вијеће
1. Извјештај о провођењу одлука,
закључака, вијећничких приједлога, питања и иницијатива
и других аката које је усвојило
Општинско вијеће.
Рок: јуни, и децембар 2010. године
Подносилац: секретар Општинског
вијећа
II
Обрађивач: Служба за привреду,
друштвене дјелатности, буџет, финансије,

1. Извјештај о раду Службе за 2009.
годину.
Рок: јануар 2010. године
Подносилац: општински начелник
2. Извјештај о провођењу мјера
здравствене заштите људи на
подручју општине Пале-Прача.
Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: општински начелник
3. Извјештај о додијељеним донацијама из области пљопривреде у 2009. години
Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: општински начелник
4. Извјештај о концесионим уговорима и провођењу истих
Рок: март 2010. године
Подносилац: општински начелник
5. Извјештај о оствареним правима
по основу Закона о демобилисаним борацима
Рок: март 2010. године
Подносилац: општински начелник
6. Извјештај о оствареним приходима и извршеним расходима Буџета Општине Пале за период јануар - март 2010. године
Рок: април 2010. године
Подносилац: општински начелник
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7. Извјештај о стању здравствене
заштите животиња за протекли период
Рок: мај 2010. године
Подносилац: општински начелник,
8. Извјештај о оброју и структури
незапослених.
Рок: мај 2010. године
Подносилац: општински начелник
9.

Извјештај о провођењу мјера
здравствене заштите људи на
подручју Општине Пале-Прача

Рок: јуни 2010. Године
Подносилац: општински начелник
10. Извјештај о дигитакизацији
матичног уреда
Рок: јуни 2010. године
Подносилац: општински начелник

20. јануар/сијечањ 2010

Рок: октобар 2010. године
Подносилац: општински начелник
14. Извјештај о стању пољопривреде и приједлог мјера за побољшање стања пољопривреде
Рок: октобар 2010. године
Подносилац: општински начелник
15. Информација о оствареним
приходима и извршеним расходима Буџета општине Пале
за период јануар- септембар
2010. године
16. Приједлог нацрта Буџета
Општине Пале за 2011. годину
Рок: новембар 2010. године
Подносилац: општински начелник
17. Извјештај о провођењу мјера
здравствене заштите људи на
подручју Општине Пале-Прача

11. Извјештај о оствареним приходима и извршеним расходима Буџета Општине Пале
за период јануар – јуни 2010.
године

Рок: новембар 2010. године
Подносилац: општински начелник

Рок: јули 2010. године
Подносилац: општински начелник

Рок: децембар 2010. године
Подносилац: општински начелник

12. Извјештај о ревизији борачкоинвалидске заштите
Рок: септембар 2010. Године
Подносилац: општински начелник
13. Извјештај о стању здравствене
заштите животиња за протекли период

18. Приједлог Буџета Општине
Пале за 2011. годину.

III
Обрађивач: Служба за геодетске,
имовинскоправне
послове, обнову и развој
и просторно уређење
1. Извјештај о раду Службе за 2009.
годину

20. јануар/сијечањ 2010

Рок: јануар 2010. године
Подносилац: општински начелник
2. Извјештај о донацијам за рјешавање стамбених питања у
2009. години
Рок: јануар 2010. године
Подносилац: општински начелник
3. Извјештај о стању локалних
путева и провођењу одредаба
Уговора на основу којих су пословни простори дати на кориштење трећим правним или
физичким лицима (закуп)
Рок: март 2010. године
Подносилац: општински начелник
4. Извјештај о водоснабдијевању,
стању уличне расвјете, одвозу
и депоновању смећа и стању
пословних простора у власништву Општине
Рок: април 2010. године
Подносилац: општински начелник
4. Извјештај о издатим урбанистичким, грађевинским и употребним дозволама
Рок: јуни 2010. године
Подносилац: општински начелник
5.

Извјештај о промету некретнина

Рок: децембар 2010. године
Подносилац: општински начелник
IV
Обрађивач: Служба за цивилну
Заштиту
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1. Извјештај о раду штаба - службе
за цивилну заштиту за 2009. Год.
Рок: јануар 2010. године
Подносилац: општински начелник
2. Информација о природним и
другим несрећама
Рок: по потреби
Подносилац: општински начелник
3. Информација о противпожарној
заштити
Рок: по потреби
Подносилац: општински начелник
4. Информација о деминирању и
НУС-у
Рок: по потреби
Подносилац: општински начелник
V
Обрађивач: Удружење грађана
демобилисаних бораца
општине Пале-Прача
1. Годишњи извјештај о раду удружења и утрошку новчаних средстава додијељених из Буџета Општине и план активности за 2010.
годину са исказаним потребним
новчаним средствима
Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: предсједник и секретар
удружења
2. Информација о оствареним правима демобилисаних бораца по
основу Закона о демобилисаним
борцима
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Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: предсједник и секретар
удружења
3. Информација о обиљежавању
значајних датума за простор општине Пале-Прача
Рок: октобар 2010. године
Подносилац: предсједник и секретар
удружења
4. Информација о стању шехитлука, спомен обиљежја и хаир
чесми и њиховом одржавању
Рок: новембер 2010. године
Подносилац: предсједник и
секретар удружења
VI
Обрађивач: ЈУ Дом здравља „Прача“
1. Извјештај о раду ЈУ Дом здравља „Прача“ за 2009. годину и
утрошку новчаних средстава из
Буџета Општине и план активности за 2010.годину са исказаним потребним новчаним средствима

19. јануар/сијечањ 2010

Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: директор
2. Извјештај о зимском одржавању,
чишћењу и стању локалних путева
Рок: март 2010. године
Подносилац: директор
3. Извјештај о уређењу јавних површина у МЗ Прача и МЗ Хреновица
Рок: април 2010. године
Подносилац: директор
4. Извјештај о текућој проблематици у предузећу
Рок: септембар 2010. године
Подносилац: директор
4. Извјештај о ангажовању на одржавању корита ријеке Праче, стању и љетном одржавању локалних путева
Рок: октобар 2010. године
Подносилац: директор
VIII

Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: директор
VII
Обрађивач: ЈКП „Прача“
1. Годишњи извјештај о раду предузећа и утрошку новчаних
средстава додијељених из Буџета Општине и план активности за 2010.годину са исказаним
потребним новчаним средствима

Обрађивач: СРД „ТОПЛИК“ Прача
1. Извјештај о раду удружења за 2009.
годину и утрошку новчаних средстава додијељених из Буџета Општине и план активности за 2010.
годину са исказаним потребним
новчаним средствима
Рок: март 2010. године
Подносилац : предсједник и секретар
удружења

20. јануар/сијечањ 2010

5. Извјештај о активностима и такмичењима спортских риболоваца
Рок: октобар 2010. године
Подносилац: предсједник и секретар
удружења
6. Порибљавање, заштита и чување ријеке Праче и притока
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новчаних средстава додијељених
из Буџета Општине и план активности за 2010.годину са исказаним потребним новчаним средствима
Рок: март 2010. године
Подносилац: Предсједник и секретар
удружења
XI

Рок: децембар 2010. године
Подносилац: предсједник и секретар
удружења
IX
Обрађивач: ФК „Јахорина“ Прача
1. Извјештај о раду за 2009. годину и утрошку новчаних средстава додијељених из Буџета Општине и план активности за
2009. годину са исказаним потребним новчаним средствима.
Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: шеф стручног штаба и
секретар УО
5. Информација о стању у ФК
„Јахорина“ и потребама клуба
Рок: септембар 2010. године
Подносилац: Предсједник управног
одбора
X
Обрађивач: Ловачко друштво
„Расоха“ Прача
1. Извјештај о раду ловачког друштва за 2009.годину и утрошку

Обрађивач: Удружење грађана
пензионера „Пале“
1. Извјештај о раду удружења грађана пензионера за 2009. годину
и утрошку новчаних средстава
додијељених из Буџета Општине и план активности за 2010. Годину са исказаним потребним
новчаним средствима
Рок: април 2010. године
Подносилац: предсједник удружења
2. Извјештај о мјерама подузетим
ради помоћи најугроженијим
члановимаудружења
Рок: новембар 2010. године
Подносилац: предсједник удружења
XII
Обрађивач: Удружење пчелара
„Златна долина“
1. Извјештај о раду удружења пчелара „Златна долина“ за 2009.
годину и утрошку новчаних средстава додијељених из Буџета Општине и план активности за 2010.
годину са исказаним потребним новчаним средствима
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20. јануар/сијечањ 2010

2. Извјештај о здравственом стању пчелињих друштава и извршеној едукацији чланова

годину и утрошку новчаних средстава додијељених из Буџета
Општине и план активности за
2010.годину са исказаним потребним новчаним средствима

Рок: октобар 2010. године
Подносилац: предсједник удружења
XIII
Обрађивач : ЈП Културно информативни центар Прача
1. Извјештај о раду предузећа за
2009.годину и утрошку новчаних средстава додијељених из
Буџета Општине и план активности за 2010.годину са исказаним потребним новчаним средствима
Рок: фебруар 2010. године
Подносилац: директор
XIV
Обрађивач: Комисија за једнакоправност сполова
1. Извјештај о раду Комисије за
2009.годину и утрошку новчаних средстава додијељених из
Буџета Општине и план активности за 2010.годину са исказаним потребним новчаним средствима
Рок: април 2010. године
Подносилац: Предсједник Комисије
XV
Обрађивач: Добровољно ватрогасно
друштво „Прача“
1. Извјештај о раду ДВД за 2009.

Рок: март 2010. Године
Подносилац: Предсједник удружења
Број: 02-02-1-124/09
30.12.2009.године
Пале-Прача
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На основу члана 23. Закона о Буџетима у Федерацији БиХ („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 19/06),
члана 17. Закона о принципима локалне самоуправе у ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број: 49/06), члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:19/07, 11/08) и члана 9. Одлуке о извршењу Буџета Општине Пале-Прача за 2009.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:2/09), Општинско вијеће Општине Пале, на XII редовној сједници, одржаној дана 30.12.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАЛЕ – ПРАЧА
ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одуком усвајају се измјене
и допуне Буџета Општине Пале-Прача
за 2009.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број: 2/09), како слиједи:

20. јануар/сијечањ 2010
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I ОПШТИ ДИО
Члан 2.
Члан 1. мијења се и гласи:
Буџет Општине Пале-Прача за 2009. Годину износи 2.158.320 КМ и састоји
се од:
-

Пренесени вишак прихода над расходима (суфицит) из
претходних година (намјенска средства)................................
Пренесени вишак прихода над расходима (суфицит) из
претходних година (намјенска средства)................................
Приходи и примици Буџета.......................................................
УКУПНИ ПРИХОДИ ..................................................................
Издаци Буџета...........................................................................
Текућа буџетска резерва...............................................................
УКУПНИ ИЗДАЦИ......................................................................

382.471 КМ
45.139 КМ
1.730.710 КМ
2.158.320 КМ
2.157.820 КМ
500 КМ
2.158.320 КМ

Члан 3.
Члан 2. мијења се и гласи:
Приходи, примици и издаци по групама и намјенама, утврђују се у Билансу
прихода, примитака и издатака како слиједи:
А - ПРИХОДИ
Еконо
мски
код
1
700+810

700000
710000
711100+
711200+
713100

711000
711100

Измјене
и допуне
Буџета за
2009.
4

Повећањ
е/смање
ње
(4-3)
5

2.349.150

2.158.320

-190.830

91,87

2.344.150

1.726.910

-617.240

73,66

159.000

134.400

-24.600

84,52

-

4.300

4.300

0,0

-

3.500

3.500

0,0

-

2.000

2.000

0,0

Приходи

Буџет
за 2009.

2

3

Укупни приходи
и примици (А+Б)
А. Укупни приходи
(I+ II + III)
I Порески приходи
(1+4+5+6+7+8)
1.Приходи од пореза на
заостале обавезе – по
прописима до 31.12.2008.
године (2+3)
2. Порези на добит
појединаца и предузећа
Порези на добит
појединаца

Девијациа
4/3
6
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711111
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Порез на добит од привредних и професионалних
дјелатности
Порез на добит од пољопривредних дјелатности

-

700

700

0,0

-

1.300

1..300

0,0

711200
711211

Порез на добит предузећа
Порез на добит

-

1.500
1.500

1.500
1.500

0,0
0,0

713000
713111
713113

3. Порези на плату
Порези на плату
Порези на додатна примања

-

800
230
570

800
230
570

0,0
0,0
0,0

714000
714111
714121
714131

4. Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на насљеђе и дарове
Порез на промет непокрет

10.500
2.000
500
8.000

9.900
700
1.200
8.000

600
- 1.300
700
-

94,28
35,00
240,00
100,00

715000

5. Порез на промет производа и услуга по прописима до 31.12.2005. године

100

100

-

100,00

40.000

18.000

- 22.000

45,00

711112

716000
716111
716112
716116

717000
717131

717141
719100
719114

719115

720000

6.Порез на доходак
Порез на доходак од несамосталне дјелатности
Порез на доходак од самосталне дјелатности
Порез на доходак од других
самосталних дјелатности
7. Порез на продају добара
и услуга
Приходи од индиректних
пореза који припадају дирекцији за цесте
Приходи од индиректних
пореза који прип. Општини
8. Остали порези
Посебан порез на плату за
заштиту од природних и
других несрећа
Посебан порез за заштиту од
природних и других несрећа
по уговору
I I Непорески приходи
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

14.000

0,0

1.000

0,0

3.000

0,0

105.000

102.000

- 3.000

97,14

10.000

9.000

- 1.000

90,00

95.000
3.400

93.000
100

- 2.000
- 3.300

97,89
2,94

2.400

60

- 2.340

2,50

1.000

40

- 960

4,00

70.150

75.800

5.650

108,05
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1. Приходи од нефинансијских јавих предузећа и
фианс.јавних инст.
Приходи од земљиш. ренте
Приходи од изнајмљивања
пословних простора

23.500
13.500

29.050
22.000

5.550
8.500

123,61
162,96

10.000

7.050

- 2.950

70,50

721200
721211

2. Остали прих. од имовине
Прих. од камате на депозите

1.000
1.000

2.600
2.600

1.600
1.600

260,00
260,00

722100
722131

3. Административне таксе
Општ. Администрат. таксе

5.000
5.000

1.500
1.500

- 3.500
- 3.500

30,00
30,00

722300
722321

4. Општин. Комунал. таксе
Општинске комуналне таксе

8.000
8.000

8.000
8.000

-

100,00
100,00

722500
722515

5. Посебне таксе и таксе
Накнада за кориш.података
премјера и катастра
Накнада за вршење услуга
из области премј. и катастра
Накнада за употребу цеста
за возила правних лица
Накнада за употребу цеста
за возила грађана
Посебна накнада за зашт. од
природних и других несрећа
гдје је основица збирни
износ нето плата
Посебна накнада за заштиту
од природних и других несрећс гдје је основица збирни
износ нето примитака
Посебна накнада за заштиту
од природних и других несрећа гдје је основица збирни
износ нето плата
Посебна накнада за заштиту
од природних и других несрећс гдје је основица збирни
износ нето примитака

7.450

7.250

-200

97,31

450

150

- 300

33,33

2.500

1.850

-650

74,00

500

400

-100

80,00

4.000

2.000

-2.000

50,00

-

2.500

2.500

-

-

350

350

-

-

2.500

2.500

-

-

350

350

-

15.000

15.000

-

100,00

-

9.000

9.000

-

15.000

6.000

-9.000

40,00

721121
721122

722516
722531
722532
722581

722582

722581

722582

722600
722617
722631

6. Приходи од пруж. услуга
Приходи од пружања услуга
– технички пријем
Приходи од пружања услуга
другима
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722700
722721
722751
722761
722791
723000
723131

777000

730000
732114
732114

732115
732116
732118

810000
811111
811114

7. Непланир.упл. - приходи
Уплата за прекорачење
трошкова ПТТ-услуга
Примљене намјенске
донације у Буџету
Уплата рефунд. боловања
Остале непланиране уплате
8. Новчане казне
Новчане казне по општинским прописима
9. Приходи по основу
заосталих обавеза
III Текуће потпоре
(грантови и донације)
Примљ.грант.од Федерације
Примљени грантови од
БПК за текуће издатке
Примљени грантови од БПК
за капиталне пројекте
Примљени грантови од
осталих нивоа власти
Примљ. Грант. од општина
Примљени грантови од
привредних друштава
Б. Капитални примици
Примици од прод.земљишта
Прим. од прод.стал.средст.
Вишак прихода из
предходне године
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8.400

12.000

3.600

142,85

100

-

-100

-

5.000
3.000
300

12.000
-

-5.000
9.000
-300

400,00
-

300

250

-50

83,33

300

250

-50

83,33

1.500

150

-1.350

10,00

2.115.000
500.000

1.516.710
415.100

-598.290
-84.900

71,71
83,02

1.200.000

960.000

-240.000

80,00

300.000

88.500

-211.500

29,50

60.000
50.000

39.560
12.000

-20.440
-38.000

65,93
24,00

5.000

1.550

-3.450

31,00

5.000
5.000

3.800
3.800

-1.200
-1.200

76,00
76,00

427.610
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Б - РАСХОДИ
Еконо
мски
код
1
610+820

610000
611000

Издаци

Буџет
за 2009.

2

3

I Укупни издаци
(I I + I I I + IV)
II Текући издаци (1+2+3+4)

6112410
6112412

1. Плате и накнаде трошкова
запослених
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Накн.за прев.са пос.и на посао
Накн. за топли обр.током рада
Регрес за годишњи одмор
Отпремн.због одласка у пензију
Помоћ у случају смрти и теже
инвалидности
Накнада за рад комисија
Порез на додатна примања
Накн. вијећниц.за рад у вијећу
Накнаде комис. Општин. вијећа

612000

2. Доприноси послодавца

613000
613100
613200

3. Издаци за материал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
за Општину
за мјесене заједнице
дрво
Издаци за комуналне услуге
Издаци за телеф.усл. за Општ.
Издаци за телефонске услуге
за мјесну заједницу
Издаци за воду за Општину
Издаци за воду за мјес.заједн.
Издаци за отпрему поште
Трошкови одвоза смећа
Набав.материј.и ситног инвен.
Набав.канцелар. материјала
Набавка матер.за одрж.чистоће
Набавка ситног инвент.и алата
Издаци за усл.превоза и горива

611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227
611228
611229

613300

613400

613500

Измјене и
допуне
Буџета за
2009.

Повећањ
е/смање
ње
(4-3)

Девијац
иа 4/3

2.349.150
1.366.100

2.158.320
1.025.660

-190.830
--340.440

91,87
75,07

592.000

475.650

-116.350

80,34

420.000
172.000
25.000
78.000
20.000
4.000

374.000
101.650
16.000
41.200
7.350
2.400

-46.000
-70.350
-9.000
-36.800
-12.650
-1.600

89,04
59,09
64,00
52,82
36,75
60,00

2.000
1.500
500
40.000
1.000

5.100
29.600
-

3.100
-10.400
-

255,00
74,00
-

55.000

40.000

-15.000

72,72

170.100
4.000
33.000
10.000
20.000
3.000
26.100
12.000

113.110
1.100
21.310
5.500
15.500
310
17.700
7.500

-56.990
-2.900
-11.690
-4.500
-4.500
-2.690
-8.400
-4.500

66,49
27,50
64,57
55,00
77,50
10,33
67,81
62,50

1.600
3.000
1.500
4.000
4.000
20.000
13.000
4.000
3.000
20.000

1.000
2.700
500
2.000
4.000
14.500
10.000
2.000
2.500
9.500

-600
-300
-1.000
-2.000
-5.500
-3.000
-2.000
-500
-10.500

6,25
90,00
33,33
50,00
100,00
72,50
76,92
50,00
83,33
47,50
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613700

613800
613900

614000
614100
614113
614117

614121
614124
614200
614221
614224
614232

614233
614234
614239

614300
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Издаци за гор. за служ.возола
Трошкови регистрације
Издаци за превоз робе и људи
Издаци за текуће одржавање
Издаци за попр.и одрж зграде
Издаци за попр.и одрж. опреме
Издаци за попр.и одрж. возила
Издаци осигурања и банк.усл.
Уговорене услуге
Издаци за струч.образ.запослен.
Услуге електрон.и писан.медија
Оглашавање јавних позива,
конкурса, огласа и сл.
Издаци за реперезентацију
Издаци за стручна гласила,
стручну литературу и новине
Издаци за формирање
геодетског плана општине
Остале неспоменуте услуге
Издаци за обављање привремених и повремених послова

13.000
5.000
2.000
30.000
10.000
10.000
10.000
6.000
31.000
2.000
4.000

7.000
2.000
500
14.000
2.000
8.500
3.500
6.000
29.000
4.000
4.000

-6.000
-3.000
-1.500
-16.000
-8.000
-1.500
-6.500
-2.000
2.000
-

53,84
40,00
25,00
46,66
20,00
85,00
35,00
100,00
93,54
200,00
100,00

8.000
6.000

3.500
4.500

-4.500
-1.500

43,75
75,00

3.000

3.000

-

100,00

3.000

7.000
1.500

7.000
-1.500

50,00

5.000

1.500

-3.500

30,00

4. Текући трансф. (грантови)
Грантови другим нивоима
Грантови Републици Српској
Грантови мјесним заједницама
(обиљежавање значајнијих датума и догађаја)
Трансфер за културу
Трансфер за изборе
Грантови појединцима
Новчане помоћи незапосленим
Изадци за привремене и
повремене послове
Издаци за војне инвалиде,
борце и породице погинулих
бораца (погребни трошк.)
Издаци за расељена лица
Помоћ одрживом повратку
Исплате стипендија
Остали грантови појединцима
Од тога: трансфер за помоћ дјеци ОШ “Прача” за екскур. 2.000
Грантови непрофитним
организацијама
Риболов.друш. “Топлик” Прача

549.000
39.500
20.000

396.400
17.500
-

-152.600
-22.000
-20.000

72,20
44,30
-

2.000
15.500
2.000
180.000
4.000

2.000
15.500
71.000
4.000

-2.000
-109.000
-

100,00
100,00
39,44
100,00

40.000

15.000

-25.000

37,50

6.000
15.000
65.000
30.000
20.000

1.000
3.000
13.000
30.000
5.000

-5.000
-12.000
-52.000
-15.000

16,66
20,00
21,53
100,00
25,00

134.500
4.000
7.000

120.900
3.000
5.000

-13.600
-1.000
-2.000

89,88
75,00
71,42

КУД “Расим Имшировић” Прача
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614400

614800

УГ Демобилисаних бораца
Општине Пале Прача
Радиоклуб Прача
УГ пензионера Прача
УГ извиђача Прача
Ловачко друш. “Расоха” Прача
Добров.ватрогас. друш.Прача
НК Јахорина Прача
Серда
Синдик.организ.Општине Пале
Удружење пчелара
Карате клуб “Маи” Прача
Савез општина и градова ФБиХ
Вјерске заједнице
Центар за културу Горажде
ХО “Мерхамет” МДД
Ловачко друштво “Рогатица”
Крива Драга
Дани јабуке Горажде
Патриотска лига
УВ Мирис завичаја
Субвенције јавн. предузећима
ЈП Културно-информативни
центар Прача
ЈКП “Прача” Прача
ЈУ Дом здравља Прача
Остали грантови
Резервисања по Закону
о извршном поступку
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5.000
1.000
500
500
5.000
78.000
8.000
4.500
3.000
1.000
7.000
2.000
3.000
500
1.000

3.000
1.000
500
4.200
78.000
8.000
2.500
2.000
1.000
4.700
1.000
3.000
500
1.000

-2.000
-500
-800
-2.000
-1.000
-2.300
-1.000
-

60,00
100,00
100,00
84,00
100,00
100,00
55,55
66,66
100,00
67,14
50,00
100,00
100,00
100,00

1.000
500
2.000
170.000

1.000
1.000
500
140.000

-500
-1.000
500
-30.000

100,00
50,00
82,35

100.000
60.000
10.000
25.000

100.000
30.000
10.000
47.000

-30.000
22.000

100,00
50,00
100,00
188,00

25.000

47.000

22.000

188,00

615+821

I I I Капитални издаци (1+2)

973.050

1.132.660

159.610

116,40

615000
615110
615220

1. Капитални грантови
Капитални грантови
Остали инфраструктурни
објекти по МЗ-а:
2. Издаци
Електронско архивирање
Набав.опреме за рад орг.управе
Моторна возила
Реконструкција и инвестиционо одржавање зграде општине

908.050
540.000

1.072.660
800.000

164.610
260.000

118,12
148,14

368.050
65.000
15.000
25.000

272.660
60.000
5.000
13.500
25.000

-95.390
-5.000
-10.000
-11.500
25.000

74,08
92,30
33,33
54,00
-

25.000

16.500

-8.500

66,00

10.000

500

-9.500

5,00

820000
821300

821600

IV Текућа резерва
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Члан 4.
Члан 3 мијења се и гласи:
Расходи и издаци у Буџету у износу од 2.158.320 КМ, распоређују се по корисницима како слиједи:
ИЗДАЦИ
по корисницима, односно носиоцима средстава
Раз
ди
о

1
10

Код
пот
јед.

2
101

Функциона
-лни
код
3

Економски
код
4

0110

6112410

0110

Опис

ПЛАН
за 2009.

5

6

Измјене
и допуне
Буџета за
2009.
7

ПЛАН ЗА НАРЕДНЕ 2
ГОДИНЕ

Индекс
7/6
8

2010.

2011.

9

10

40.000
1.000

29.600
-

74,00
-

40.000
1.000

40.000
1.000

0110

611240

Накнаде вијећниц. и комисији

41.000

29.600

72,19

41.000

41.000

0110
0110

613100
613400

Путни трошкови
Обиљежав.Дана Општине и остали општин.јубилеји и признања
Услуге репрезентације
Издаци за материал и услуге

200

-

-

200

200

2.000
1.500
3.700

2.000
1.100
3.100

100,00
73,33
83,78

2.000
1.500
3.700

2.000
1.500
3.700

Накнаде изборној комисији
и трошкови избора

2.000

-

-

2.000

2.000

Текући грантови

2.000

-

-

2.000

2.000

46.700

32.700

70,02

46.700

46.700

0110

613914
6813

1490

614124

СВЕГА РАЗДИО 10:
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6112412

Наканде општинским
вијећницима за рад у Вијећу
Накнаде комис.Општин.вијећа

ЈЕДИНСТВЕНИ ОРГАНИ ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ
111

СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
0110
0110
0110

611100
611200
611000

Бруто плате и наканде плаћа
Накнаде трошкова запослених
Плате и накн.трошк.запослених

0110

612111

0110
0110

613100
613300
613322
613400
613900
613912
613920
613000

0110
0110

0110

25.000
5.100
30.100

28.000
3.200
31.200

112,00
62,74
103,65

27.000
5.100
32.100

29.800
5.100
34.900

Доприноси послодавца

3.300

3.300

100,00

3.500

4.200

Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Од тога: издаци за телеф.услуге
Набавка материјала
Уговорене услуге
Услуге штампања
Издаци за оглашавање огласа
Издаци за материал и услуге

120
1.000
1.000
2.000
3.000
1.500
1.500
6.120

700
700
2.000
4.000
2.000
2.000
6.700

70,00
70,00
100,00
133,33
133,33
133,33
109,47

120
1.000
1.000
2.000
3.000
1.500
1.500
6.120

120
1.000
1.000
2.000
3.000
1.500
1.500
6.120

39.520

41.200

104,25

41.720

45.220

СВЕГА РАЗДИО 111:

112
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СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА
611100
611100
611200

0110

611200
611200
611000

Бруто плате и накнаде плата
Бруто плате приправника
Накнаде трошкова запослених
Од тога: отпремнине
Од тога: помоћ у случају тешке болести, смрти упослен.и члана породице

Накнада за приправнике
Плате и накнаде трош.запослен.

40.880
22.100
9.000
4.000

45.700
23.200
10.200
2.400

111,79
104,97
113,33
60,00

42.880

45.680

9.000
4.000

9.000
4.000

2.000
8.870
80.850

5.100
7.200
86.300

255,00
81,17
106,74

2.000

2.000

51.880

54.680
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0110
0110
0110

Доприноси послодавца
Доприн.послодав.за приправн.

5.320
2.900

4.800
2.500

90,22
86,20

5.620

6.220

0110
0110
0110
0110
0110

613100
613300
613322
613327
613400
613800

1.500
4.000
3.000
1.000
1.000

690
2.400
1.200
1.200
1.000

46,00
60,00
40,00
120,00
100,00

1.500
4.000
3.000
1.000
1.000

1.500
4.000
3.000
1.000
1.000

0110
0110

613900
613911

Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Издаци за телеф. услуге (ПТТ)
Услуге интернета за општину
Набавка материјала
Издаци осигурања, банкарских
услуга и услуга платног промета
Осигурање запослених
Уговорене услуге
Услуге оглашавања јавних набавки и објаве конкурса и презентација општине путем медија
Услуге репрезентације
Накнаде за рад у комисији за израду интерних аката и др.комисија
именованих од општинског начелника од чега комисији за промет
непокретности припада 1.100КМ
Услуге за струч.образов.(семин.,
струч.испити и др.стр.услуге)
Издаци за стручна гласила,
стручну литературе и новине
Спровођење ИСО-стандарда и
осталих пројеката за побољшање
рада у органу управе
Остале услуге
Одржавање веб-странице
Издаци за материјал и услуге

1.000
18.100

1.000
12.400

100,00
68,50

1.000
18.100

1.000
18.100

4.000

3.500

87,50

4.000

4.000

4.500

3.400

75,55

4.500

4.500

3.100

500

16,12

3.100

3.100

2.000

2.000

100,00

2.000

2.000

2.000

1.500
-

-

2.000

2.000

1.500
1.000
25.600

1.500
17.490

100,00
68,32

1.500
1.000
25.600

1.500
1.000
25.600

0110
0110

613914
613936

0110

613920

0110

613920

0110

613991

0110
0110
0110

613991
613991
613000
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612111
612111
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0110
0110

0110
0110

20.000

-

25.000

47.000

188,00

614000

Трансфер Републици Српској
Издаци за судска извршења
(резервисања по Закону о извршном поступку)
Текући грантови

45.000

47.000

821300
821000

Остала опрема
Издаци за набав.сталн.средстава

65.000
65.000
224.670

614113
614817

СВЕГА РАЗДИО 112:

113

20.000

20.000

188,00

20.000

20.000

60.000
60.000

92,30
92,30

40.000
40.000

40.000
40.000

218.090

97,07

143.100

146.500
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1490

СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОПШТУ УПРАЧВУ
611100
611200
611000

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Плате и накн.трош.запослених

0110

612111

0110
0140

613100
613300
613321
613322
6133222
613323
613400
613500

0110
0140

201.720
85.030
286.750

177.400
34.750
212.150

87,94
40,86
73,98

225.820
93.900
319.720

228.520
93.900
322.420

Доприноси послодавца

27.880

18.900

67,79

34.880

37.680

Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Издаци за воду
Издаци за телеф. услуге (ПТТ)
Писмоносне пошиљке
Издаци услуга одвоза смећа
Набавка материјала
Издаци за усл. превоза и горива
Од тога: издаци за гориво за
службена возла
Од тога: трошкови регистрације

1.760
21.100
4.500
8.600
4.000
4.000
10.000
20.000

260
15.100
3.200
5.900
2.000
4.000
6.000
9.500

14,77
71,56
71,11
68,60
50,00
100,00
60,00
47,50

1.760
21.100
4.500
8.600
4.000
4.000
10.000
20.000

1.760
21.100
4.500
8.600
4.000
4.000
10.000
20.000

13.000
5.000

7.000
2.000

53,84
40,00

13.000
5.000

13.000
5.000
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0110
0110
0110

613700
613700

0110
0110

613900
613920

613800

0110

613970
613000

1420
0810

614117
614311
614311
614311
614121

0820

614121

614311
614311
614311
614311
614311

Трансфери за мјесне заједнице
Трансфер НК “Јахорина” Прача
Трансфер УГ Извиђача Прача
Трансф.Карате клуб МАИ Прача
Средства за културу која се
распоређују на:
Дани Општине Пале и остали
општински јубилеји и признања
Манифестација Прачанско љето
Манифестација “Дани јабуке”
Горажде
Културноумјетничко друштво
“Расим Имшировић” Прача
ЈУ Центар за културу Горажде
Риболов.друш. “Топлик” Прача
Ловачко друштво “Расоха” Прача
Ловачко друштво “Рогатица”
Крива Драга

2.000
7.000
20.000
10.000
10.000

500
12.500
7.000
2.000
3.500

25,00
178,57
35,00
20,00
35,00

2.000
7.000
20.000
10.000
10.000

2.000
7.000
20.000
10.000
10.000

5.000
3.500

5.000
2.700

100,00
77,14

5.000
3.500

5.000
3.500

1.500
2.000
88.360

1.700
1.000
51.060

113,33
50,00
57,78

1.500
2.000
88.360

1.500
2.000
88.360

2.000
8.000
500
7.000

2.000
8.000
4.700

100,00
100,00
67,14

2.000
3.000
500
4.000

2.000
3.000
500
4.000

15.500

15.500

100,00

15.000

15.000

5.500
10.000

5.500
10.000

100,00
100,00

5.000
10.000

5.000
10.000
500

500

-

-

500

7.000
500
4.000
5.000

5.000
500
3.000
4.200

71,42
100,00
75,00
84,00

3.000
500
3.000
3.000

3.000
500
3.000
3.000

1.000

1.000

100,00

1.000

1.000
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614121
614131

Од тога: услуге превоза
Текуће одржав.прогр.и опреме
Текуће одржав.опреме и зграда
Општинске зграде
Општинска возила
Издаци осигурања, банкарских
услуга и услуга платног промета
Уговорене услуге
Услуге за стручно образов.(сем..,
стручни испити и др.стр.услуге)
Издаци за уговорене услуге
Издаци за материал и услуге
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0110
0140
0140
0140
0140

614411

0490

614311
614234

0610

1490
1490
1490
0310
1360
1000

614000

Текући трансфери

442.000

319.400

72,26

388.500

388.500

СВЕГА РАЗДИО 113:

844.990

601.510

71,18

825.090

830.590

87.000
14.000
2.000

88.000
14.000
2.000

614239
614200

114

100.000
1.000
30.000
2.000
20.000

100.000
1.000
30.000
2.000
3.000

100,00
100,00
100,00
100,00
15,00

100.000
1.000
30.000
2.000
20.000

100.000
1.000
30.000
2.000
20.000

128.000
1.000
3.000
10.000
3.000
500
5.000
2.000
78.000
4.500
2.000
1.000
-

36.000
1.000
3.000
10.000
2.000
500
3.000
1.000
78.000
2.500
1.000
1.000
500

28,12
100,00
100,00
100,00
66,66
100,00
60,00
50,00
100,00
55,55
50,00
100,00
-

128.000
1.000
2.000
10.000
3.000
500
3.000
2.000
68.000
4.500
2.000
1.000

128.000
1.000
2.000
10.000
3.000
500
3.000
2.000
68.000
4.500
2.000
1.000

СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ОБНОВУ И РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
1190
1190
1190

611100
611200
611200

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за рад комисија

85.000
14.000
2.000

86.500
13.500
-

101,76
96,42
-
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614311
614311
614411
614311
614324
6143111
6143111
614311
614311
614311
614311
614311

Културно-информативни центар
“Прача” Прача
Радио клуб Прача
Стипендије ученицима
Трансф.за пом.дјеци (екскурзије)
Трансфер за социјалне помоћи
Трансфер за помоћ у рјеш.стамб.
социјалне проблематике
ХО “Мерхамет” МДД
Вјерске заједнице
ЈУ Дом здравља Прача
Синдикална организ.Опш.Пале
Удружење пензионера
Организација демобилис. бораца
Патриотска лига
Добровољ.ватрогас.душ.Прача
Серда
Савез општина и градова
Удружење пчелара
УВ Мирис завичаја
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0830

611000

Плате и накн.трошк.заослених

1190

611211

1190

613100
613200

0140
0740
0140
1190
1190

613400
613700

1190

613900

1190

613920

1190

613970
613000

615221

100.000

99,00

103.000

104.000

Допринос послодавца

11.000

9.100

82,72

11.200

11.900

Путни трошкови
Издаци за енергију
Од тога: Општина
Од тога: потрошња ел.енергије
за уличну расвјету
Од тога: дрво
Набавка материјала
Издаци за текуће одржавање
програма и опреме
Уговорене услуге
Од тога: за формирање
геодетдког плана 10.000
Изадци за стручна гласила,
стручну литературе и новине
Издаци за уговорене услуге
Издаци за материјал и услуге

300
33.000
10.000

150
21.310
5.500

50,00
64,57
55,00

300
36.000
10.000

300
36.000
10.000

20.000
3.000
3.000
3.000

15.500
310
3.000
1.500

77,50
10,33
100,00
50,00

23.000
3.000
3.000
3.000

23.000
3.000
3.000
3.000

1.500

7.300

486,66

2.000

2.000

7.000

-

500
1.000
40.800

1.800
34.260

360,00
83,97

500
1.000
44.300

500
1.000
44.300

60.000
60.000
368.050
100.000
78.050
100.000

30.000
30.000
272.660
50.000
70.000
-

50,00
50,00
74,08
50,00
89,69
-

60.000
60.000
497.875
120.000
100.875
30.000

60.000
60.000
486.375
120.000
89.375
30.000

52.660
-

-

30.000
57.000

30.000
57.000

Субв.ЈП “ЈКП Прача” за наб.опр.
Текући грант – Субв.јавн.пред.
Ост. инфраструкт.објек. по МЗ:
За спортске објекте
За објекат културе
За образовне установе
Капит.трансфер за ЈУ Дом здравља
Прача за реконструкцију објеката

Капитални трансфер
ЈКП “Прача” Прача
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614411
614000
615220
615221
615221
615221
615221

101.000
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1190

615221
615221
615100
615117

615117
615117
615117
615117
615117
615000

Подршка вјерским заједницима
за реконструкцију и изградњу
вјерских објеката
За исламску заједницу
Остали објекти
За водоснабдијевање насеља
Прача и реконструкција
Капитални грантови другим
Капитални трансфер мјес.заједницама за регулацију водотока
оборинских и отпадних вода
Капитални трансфер за мјес.зајед
за уређ.корита ријеке Праче
Капитални трансфер мјес.заједницама за канализациону мрежу
Капитални трансфер мјес.заједницама за санац.локалних путева
Капитални трансфер мјес.заједницама за објекте инфраструк.
Капитални трансфер мјес.зајед.за
зимско и љетно одржав.путева
Капитални грантови
СВЕГА РАЗДИО 114:

10.000

100,00

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

100,00
-

10.000
50.000

10.000
50.000

80.000
540.000

80.000
800.000

100,00
148,14

100.000
460.000

100.000
461.000

50.000

80.000

160,00

80.000

80.000

100.000

200.000

200,00

100.000

100.000

100.000

100.000

100,00

90.000

90.000

230.000

300.000

130,43

100.000

100.000

30.000

90.000

300,00

50.000

50.00

30.000
908.050

30.000
1.072.660

100,00
118,12

40.000
957.875

41.000
947.375

1.120.850

1.246.020

111,16

1.176.375

1.167.575

29,13
45,71
31,35

47.300
7.000
54.300

48.000
7.000
55.000

СЛУЖБА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
0210
0210
0210

611100
611200
611000

Бруто плате и наканде
Накнаде трошкова запослених
Плате и накнаде трошкова
запослених

45.300
7.000
52.300

13.200
3.200
16.400
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115

10.000
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615221

611211

Допринос послодавца

4.600

1.400

30,43

4.800

5.000

0210
0210
1490

613100
613400
613991

Путни трошкови
Набавка материјала
Остало у складу са чланом 184.
Закона о зашт. и спашав. људи и
материал.добара од прир. и
др.несрећа
Издаци за материал и услуге

120
2.000

500

25,00

120
2.000

120
2.000

3.400

-

-

3.400

3.400

5.520

500

9,05

5.520

СВЕГА РАЗДИО 115:

62.420

18.300

29,31

64.620

5.520
А
65.520

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

10.000

500

5,00

10.000

10.000

2.349.150

2.158.320

91,87

2.313.975

2.318.475

613000

1490

617111

УКУПНИ ИЗДАЦИ:
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0210

Члан 5
Члан 4. мијења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве у износу од 500 КМ предвиђена су за финансирање непредвиђених издатака
који се појаве у току 2009. године.

Одлука о измјени и допуни Буџета Пале за 2009.годину, објавит ће се у „Службеним новинама „Босанскоподрињског кантона Горажде!, а примјењиват ће се за финансијску 2009.годинуБрој:02-14-119/09
30.12.2009.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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Члан 5.

20. јануар/сијечањ 2010

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравнавању са
изворним тексктом утврђено је да се у
Буџету Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2010.годину, број: 01-141197/09 од 29.12.2009.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 15/09 од 29.12.
2009.године) поткрала ниже наведена грешка, па се даје сљедећа

ИСПРАВКА
1. У табели расходни збирно
- економски код 614200 (СОЦ006) –
грантови појединцима-жена мајка
у рубрици Буџет за 2009.годину, стоји износ „1.320.000,00 КМ“ а који се
мијења и гласи „1.120.000,00 КМ“.
- Економски код 614400 (ЈАО003) –
субвенције јавним установама (Завод
за јавно здравство) у рубрици Буџет
за 2009.годину стоји износ „50.000,00
КМ“ који се мијења и гласи: „економски код 614400 (ЈАО003) – Субвенцијејавним установама за здравство износ од „150.000,00 КМ“.
2. У члану 3 у табели „Расходи буџетских корисника по функционалној класи-фикацији“ стоји:
-100-Активности општих јавних служби износ од „6.974.407,00 КМ“се мијења и гласи „6.848.907,00 КМ“
- 300-Активности јавног реда и сигурности износ од „8.056.590,00 КМ“ се
мијења и гласи „8.082.090,00 КМ“,
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-600-Активности социјалног осигурања
износ од „8.891.774,00 КМ“ се мијења и
гласи „8.991.774,00 КМ“
Број:06-14-134/10
08.01.2010.године
Горажде

МИНИСТАР
Мухидин Плех,с.р.

На основу члана 127. Пословника општинског вијећа Општине ПалеПрача („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/08),
приликом сравњавања са оригиналом
текста „Одлука о радном времену у одређеним дјелатностима на подручју Општине Пале-Прача“ објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 11/09, од
13.10.2009.године, уочена је штампарска
грешка, те се даје сљедећа

ИСПРАВКА
У одлуци о радном времену у
одређеним дјелатности на подручју Општине Пале-Прача („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:11/09 у дијелу V МИНИМАЛНО РАДНО ВРИЈЕМЕ БЕНЗИНСКИХ
ПУМПИ, у члану 13. Умјесто радног
времена „06,00 сати до 22,00 сата“, треба да стоји вријеме „00,00 сати до 24,00
сата“
Број:02/1-02-1-90-1/09
29.10.2009.године
Пале-Прача

в.д.СЕКРЕТАР ОВ
Мујо Чамџић,с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број: 12/03), те
на основу члана 43. Закона о Радио-телевизији Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/02 и
8/09), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, о б ј а в љ у ј е:

ПОНОВНИ ОГЛАС
за избор и именовање кандидата на позицију предсједника и чланова
Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде
Објављује се Оглас за избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде, од којих су:
-

4 (четири) представника из реда оснивача,
1 (један) представник из реда запосленика и
2 (два) представника из реда локалних заједница са подручја БПК Горажде.
Опис позиције:

Скупштина обавља послове од значаја за дјелатности којима се бави Јавно
предузеће ЈП РТВ БПК Горажде и доноси одлуке о сљедећем:
- Статуту, уз претходну сагласност оснивача,
- Пословнику или пословницима, на приједлог Надзорног одбора,
- Етичком кодексу, на приједлог Надзорног одбора,
- Плану пословања, односно ревидираном плану пословања сукладно Закону
о јавним предузећима.
- Надлежностима утврђеним Законом о привредним друштвима.
Избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде врши се за мандатни период од 4 (четири) године.

a.
b.
c.

d.

Кандидат за избор и именовање мора испуњавати сљедеће опште услове:
да је држављанин БиХ (доказ: Увјерење о држављанству),
да је старији од 18 година, а млађи од 70 година на дан именовања (доказ:
извод из матичне књиге рођених),
да није отпуштен из државне службе као разултат дисциплинске мјере на
било ком нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета) у периоду најмање 3 (три) године прије објављивања упражњене
позиције (доказ: изјава кандидата потписана и овјерена од стране
општинског надлежног органа),
да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ (доказ: изјава кандидата
потписана овјерена од стране општинског надлежног органа),
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e. да није осуђиван за кривично дјело или привредни преступ, нити се против
њега не води кривични поступак (доказ: увјерење Општинског и
Кантоналног суда)
f. да му правоснажном пресудом суда није забрањено обављање активности
за позицију за коју аплицира (доказ: увјерење надлежног суда)
g. да није изабрани званичник, носилац судске или извршне функције или
савјетник званичницима и носиоцима извршних функција (доказ: изјава
потписана и овјерена од стране општинског надлежног органа),
h. да није у функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима (доказ: потписана изјава
кандидата и овјерена од стране општинског надлежног органа),
i. да није директор, члан Управе, предсједник или члан Надзорног одбора
или Одбора за ревизију у другом привредном друштву (доказ: изјава
потписана и овјерена од стране општинског надлежног органа),
j. да није у сукобу интереса у личном и професионалном односу са друштвом
у ком аплицира на позицију предсједника, односно члана скупштине.
Документи којима се доказује испуњавање општих услова не могу бити
старији од 6 (шест) мјесеци. Поред наведених општих услова, кандидат који се
пријављује на Оглас мора испуњавати и сљедеће посебне услове:
-

VII или VI степен сложености занимања, ВСС или ВШС, завршен факултет
друштвеног или техничког смјера,
најмање три године радног стажа у струци.

Приликом процјене квалификације и искуства кандидата, као посебни
услови узимају се у обзир и сљедећи критерији:
-

стручне, искуствене, комуникацијске и организацијске способности за
вршење послова финансијског надзора,

-

пособност тумачења примјене закона и других прописа, а нарочито из
дјелатности Предузећа,
прилагодљивост тимском раду и способност за савјесно и одговорно
обављање позиције за коју се кандидира,
способност одлучног и непристрасног доношења одлука и
резултати рада остварени током претходног радног ангажмана и препорука
послодавца.

-

У вези с посебним условима кандидати требају приложити:
-

доказ о стручној спреми (универзитетска диплома, овјерена копија),
доказ о радном искуству (потврда послодавца код ког је запослен кандидат
или испис АМ образац из ПИО/МИО.
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Кандидат је дужан уз пријаву на Оглас, која садржи краћу биографију,
адресу и контакт телефон, приложити оригиналне документе или овјерене копије
докумената који су доказ за испуњавање општих и посебних услова тражених
Огласом, у року од 30 (тридесет) дана од дана посљедњег објављивања.
Оглас ће бити објављен у , „Службеним новинама ФБиХ“, дневном листу,
огласној плочи БПК Горажде, огласној плочи ЈП РТВ БПК Горажде, те на вебстраници Босанско-подрињског кантона Горажде.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ У
РАЗМАТРАЊЕ
Пријаве на Оглас достављају се на адресу: БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ
КАНТОН ГОРАЖДЕ, МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, Комисији за избор и
именовање, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ.
За кандидате које након интервјуа предложи Комисија за избор, сматраће се
да су најуспјешније прошли отворену конкуренцију.
Коначно именовање предсједника и чланова Скупштине Јавног предузећа
Радио-телевизија Босанско-подрињског кантона Горажде, извршиће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде
Број: 10-05-4250-14/09
15. јануар 2010.год
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

---------------------------------
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Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. М. Тита 13. – Главни и одговорни уредник Емир Сијерчић
тел:038/221-212 – Редакција и претплата 038/224-262 – Аконтација претплате се утврђује квартално, а уплата се
врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна 10114-00000010735 – врста прихода 722631 – штампа Босанско-подрињски
кантон Горажде – Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа.

