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ГОРАЖДЕ

Аконтација за I квартал 2010. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ
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На основу Поглавља IV одјељак А. члана 23. и члана 59. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 8/98,
10/00 и 5/03) и члана 15. Став 3. и 17.
став 1. Закона о водама (Службене новине ФБиХ“, број:70/06) Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде на 33-ћој редовној сједници, одржаној 23. Фебруара 2010.год., д о н о с и

ОДЛУКУ
о преносу права располагања,
управљања и кориштења водних
објеката на општину Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
општини Горажде преноси право располагања, управљања и кориштења
на слиједеће водне објекте:

-

-

-

Обалоутврда на десној обали ријеке Дрине, дионица Ада-Баћански
мост,
укупна вриједност
објекта........................... 964.101,25 КМ,
кнјиговодствена
вриједност објекта 134.101,25 КМ.
Фекални колектор на дионици Градски мост – Зупчићи – Дубиште,
укупна вриједност
објекта........................... 555.986,63 КМ,
књиговодствена
вриједност објекта....... 84.058,85 КМ.
Фекални колектор на дионици између моста Алије Изетбеговића и
моста Жртава геноцида у Сребреници,
укупна вриједност
објекта.......................... 172.916,26 КМ,
књиговодствена
вриједност објекта.... 172.916,26 КМ.
Члан 2.
Општини Горажде наведени об-
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јекти се преносе у власништво односно на располагање, управљање и кориштење и исти ће се код надлежне општинске службе укњижити као власништво општине Горажде.
Члан 3.
Овлашћује се Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да прије укњићбе предметних објеката у корист општине Горажде, исте искњићи из евиденција у
којима су вошени као имовина Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“
Број:01-25-142/10
23.02.2010.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.

257
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског 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-одрињског кантона Горажде», број:11/07), Вл-

ада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 57. редовној сједници,
одржаној дана 26.02.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању основице
за плату и накнаде за топли оброк
за мјесец ФЕБРУАР 2010.године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец ФЕБРУАР 2010.године, у износу од 360,00
КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец ФЕБРУАР 2010.године, у износу
од 8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број: 03–14-331/10
26.02.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 20. Правилника о попису средстава и извора средстава у Босанско–подрињском кантону Горажде
(број:03–14-2949/08 од 23.12.2008.године), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 57. редовној сједници, одржаној дана 26.02.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Елабората Главне
централне пописне комисије
Босанско–подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Усваја се Елаборат Главне централне пописне комисије Босанско–подрињског кантона Горажде о попису
имовине свих буџетских корисника са
стањем на дан 31.12.2009.године.
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:03–14-329/10
26.02.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

259
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2010.годину («Службене новине Бо-

санско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
57. редовне сједнице, одржаном дана
09.03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм «Подстицај
индустријској производњи»
за 2010.годину утврђен у Буџету
Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2010.годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Подстицај индустријској производњи» за
2010. годину, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010. Годину, на економском коду 614413 – Подстицај индустријској производњи у
износу од 800.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио Одлуке, а исти ће да се
реализује у двије фазе на начин који је
утврђен у Програму.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду 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:03–14-355/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

259а)
НазивПрограма: „ПОДСТИЦАЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ“ за 010.годину
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ
1.

Назив програма: „Подстицај индустријској производњи“ за 2010.годину усвојен на 57. сједници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, одржаној 09.03.
2010.године

2.

Опис програма (општи и посебни циљеви): Програм се остварује кроз подстицајна кредитна револвинг
средства привредним друштвима у циљу одржавања
постојеће производње и новог запошљавања.

3.

Сврха програма: Подршка привредним друштвима
са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде у
циљу побољшања пословања.

4.

Критерији за расподјелу средстава: Основни критерији за расподјелу средстава су између осталих програмска оријетираност привредних друштава, број радника предвиђен за запошљавање, висина извоза, висина инвестиционог улагања и др.

5.

Потребна средства за провођење програма:
Укупна средства потребна за провођење програма су
800.000,00 КМ

6.

Извори средстава: Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде - Буџет Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

7.

Назив корисника средстава: Привредна друштва са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.

8.

Процјена непредвиђених расхода и ризика: Право
на измјену програма уколико дође до усклађивања
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.

9.

Одговорно лице: Министар за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде, Мустафа Куртовић,
проф.

ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА
Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Маршала Тита 13 Горажде
038/228-640
www.bpkgo.bа
е–mail:
јеdinicazarazvoј@bpkgo.bа
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Програм „Подстицај индустријској производњи“за 2010.годину ступа на снагу даном, давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
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дустријској производњи“за 2010.годину
јесте осигурање финансијске подршке
за имплементацију приоритетних циљева и програмских задатака Министартва за привреду Босанско–подирњског
кантона Горажде, који се односе на развој привредног сектора и унапређење
производње и услуга у привредним друштвима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
2.1. Опис Програма

2.1. Сврха програма
2.2. Опис програма
2.3. Општи циљ програма
2.4. Посебан циљ програма
3.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

4.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

5.

НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА

6.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

7.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

8.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
1. НАЗИВ ПРОГРАМА

„ПОДСТИЦАЈ
ИНДУСТРИЈСКОЈ
ПРОИЗВОДНЈИ“ ЗА 2010.ГОДИНУ
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1.Сврха Програма
Сврха Програма „Подстицај ин-

Програм “Подстицај индустријској производњи”, утврђен на економском коду 614413 Буџета Министарства
за привреду за 2010.годину, рађен је у
складу са чланом 39. и чланом 44. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:15/09 од 29.
12.2009.године). Програм дефинише све
кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за
расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију Програма, кориснике средстава из Програма, број радника који ће бити ангажовани на његовој
имплементацији, процјену резултата који ће се остварити Програмом, те процјену непредвиђених расхода и издатака
у оквиру Програма.
Право на средства по овом Програму „Подстицај индустријској производњи“ имају сва привредна друштва регистрована у надлежном суду Босанскоподрињског кантона Горажде, у складу
са Законом о привредним друштвима
(„Службене новине Федерације БиХ број: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03).
Период трајања програма је 12
мјесеци 2010.године.
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Програм подразумијева остваривање циљева кроз подстицајна кредитна револвинг средства, а у реализацији програма учествује Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде а трансфер средстава по
Програму вршиће одабрана банка путем јавног позива.
Програм се остварује путем јавног позива за привредна друштва са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде израђује и предлаже програм, на који Влада Босанско-подрињског кантона Горажде даје сагласност, те
израђује садржај и објављује јавне
позиве за учествовање у програму,
који ће бити реализован у двије
фазе. У првој фази јавни позив ће
бити отворен најмање 15 дана од
дана објављивања, а у другој фази
јавни позив ће бити отворен до коначног утрошка средстава предвиђених у другој фази.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
ће за пружање услуга пласмана буџетских средстава за Програм „Подстицај индустријској производњи“
са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде одабрати банку
сходно Закону о јавним набавкама
Босне и Херцеговине;
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
израђује Правилник о изворима средстава, условима, начину и поступку додјеле средстава, са упутством
о раду Комисије за додјелу средстава који је саставни дио Програма.
- Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
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-

-

-

ће у циљу праћења намјенског утрошка додијељених средстава, тј.
надзора над утрошеним средствима, формирати комисију која ће
Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде поднијети извјештај о испуњавању уговорних обавеза.
Контролу поврата кредитних средстава ће вршити одабрана банка, у
складу са правилима банке и инструментима обезбјеђења поврата средстава.
Одабрана банка потписује уговоре
са привредним друштвима за која
се утврди да су одређена за додјелу
средстава подстицаја сходно одлуци Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Привредна друштва која добију кредитна средства по овоме Програму ће прије добијања средстава обезбиједити одговарајућу бјанко мјеницу са мјеничним овлаштењима
или хипотеку.
2.2. Општи циљ Програма
Општи циљ Програма подршке индустријској производњи и услугама јесте осигурање финансијске подршке привредним друштвима у циљу одрживости постојеће производње
и услуга, задржавање постојећег броја
запослених радника, побољшање њиховог пословања, проширење производње, субвенција камата по разним кредитима и увођење нових технологија
и других производно–економских активности.
2.4. Посебни циљеви Програма
Сходно усвојеном Програму ра-
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да Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2010.годину планирани су посебни циљеви Програма:

-

Подршка привредним друштвима
за одржавање постојеће производње;
Подршка запошљавању или задржавању постојећег броја запослених радника;
Подршка инвестицијама за изградњу нових објеката и инфраструктуре;
Занављање постојеће производње и
услуга и проширење капацитета и
услуга
Подршка субвенционирању камата за текуће кредите;
Подршка за преквалификацију, доквалификацију и едукацију радне

-

-

-

-

-

-

снаге неопходне у производњи и
услугама;
Подршка увођењу нових технологија и услуга;
Подршка увођења нових стандарда
квалитета производње, производа
и услуга;
Подршка супституцији увоза и афирмисању извоза.
Реална могућност Босанско-подрињског кантона Горажде кроз средства усмјерена на овај Програм и горе
наведене циљеве имају задатак већи
привредни развој на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, стварање бољих услова за све привредне
гране са акцентом на индустријску производњу.

3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Ред.
број

1.

2.

3.

Критерији
Програми за развој производне
и услужне дјелатности
- Све врсте привредне
дјелатности
Број радника који је предвиђен
да се запосли по аплицираном
програму
- до 3 радника
- од 3 до 5 радника
- од 5 до 10 радника
- од 10 до 20 радника
- више од 20 радника
Степен самофинансирања %
од вриједности аплицираног
програма
- до 20 %
- од 20 до 30 %

5

4

ОЦЈЕНЕ
3
2

1

5

1
2
3
4
5

1
2

ПОЕНИ
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Ред.
број

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Критерији
- од 30 до 40 %
- од 40 до 50 %
- више од 50 %
Висина инвестиционог улагања
предвиђена програмом
- до 50.000,00 КМ
- од 50.000,00 до100.000,00 КМ
- од 100.000,00 до150.000,00 КМ
- од 150.000,00 до 250.000,00 КМ
- више од 250.000,00 КМ
- Има уведен цертификат
ИСО:9001, ИСО:14000,
ХАЦЦАП, цертификат
производа ЦЕ и сл.
- Први пут уводи цертификат
ИСО:9001, ИСО:14000,
ХАЦЦАП, цертификат
производа ЦЕ и сл.
Висина извоза производње и услуга у % од укупне производње
и услуга за 2009.годину
- Извоз већи од 75 %
- Извоз од 60 до 75 %
- Извоз од 40 до 60 %
-. Извоз од 30 до 40 %
- Извоз до 30 %
Увоз ради обезбјеђења производње
Усклађеност циљева аплицираног програма са циљевима
Програма
- потпуна усклађеност
- дјелимична усклађеност
Буџет и трошковна ефикасност
- Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних
резултата задовољавајући?
- потпуно
- дјелимично
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5

ОЦЈЕНЕ
4
3
2
3
4

1

5

1
2
3
4
5

2

4

5
4
3
2
1
3

5
3

5

3

ПОЕНИ
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Ред.
број

Критерији
Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности?
- потпуно
- дјелимично
Релевантоност аплицираног
Програма

10.

- Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за
средства за сврху, општим и
посебним циљевима Програма
утрошка?
- потпуно
- дјелимично
- Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за
средства за потребе финалних корисника или циљаних
група за које је Програм утрошка намијењен? Да ли приједлог пројекта или захтјев
за средства на одговарајући
начин рјешава потребе привредних друштава у складу
са Програмом?
- потпуно
- дјелимично
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5

ОЦЈЕНЕ
4
3
2

1

ПОЕНИ

5
3

5
3

5
3

4.ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Средства за реализацију овог Програма су утврђена у Буџету Министарства за привреду на економском коду
614300 - Подстицај индустријској производњи у буџетској 2010.години у износу од 800.000,00 КМ
Планирана средства ће да се дијеле
привредним друштвима са подручја

Босанско-подрињског кантона Горажде
као повољна кредитна револвинг средства путем јавног позива и одабране банке и то у двије фазе:
I - Фаза додјеле повољних кредитних револвинг средстава у износу од
400.000,00 КМ дијелиће се под условима:
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-

камата до 1,65 % годишње, декурзивно;
грејс период до 12 мјесеци;
рок отплате до 5 година;
трошкови обраде у висини до1%
од износа кредита, једнократно

Услови који су предвиђени за
додјелу повољних кредитних револвинг средстава су претпостављени и исти
могу да незнатно одступају од наведених у дијелу процента камате и трошкова обраде, што ће се детаљније дефинисати уговором са одабраном банком о пласману повољних кредитних
револвинг средстава.
Јавни позив за судјеловање привредних друштава за добијање повољних кредитних револвинг средстава
у I - фази биће отворен најмање 15
дана.
II - Фаза додјеле повољних кредитних револвинг средстава у износу од
400.000,00 КМ дијелиће се под истим
условима као у I – фази додјеле, с тим
што ће јавни позив за судјеловање привредних друштава за додјелу повољих кредитних револвинг средстава бити отворен до коначног утрошка средстава планираних у II фази.
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се у износу од 1.000,00 КМ, а биће реализована са економског кода 613900 –
Уговорне и друге посебне услуге.
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Корисници средстава по Програму „Подстицај индустријској производњи“ за 2010.годину су сва привредна друштва са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде регистрована у надлежном суду Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са Законом о привредним друштвима („Службене новине Федерације БиХ“, број:
23/99,45/00,2/02,6/02,29/03).
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма “Подстицај индустријској производњи” за
2010.годину су надлежни запослени у
Министарству за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде и исти
не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

За провођење програма ће бити
ангажовани запосленици Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде у току радног времена без посебних надокнада;
Трошкови превоза и горива при
обиласку за утврђивање чињеница ће
бити у оквиру трошкова из редовне
активности.
Неопходна средства за информисање и јавно оглашавање путем средстава јавног информисања планирају

Имплементацијом Програма Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде настоји осигурати:

-

задржавање постојећег броја запослених,
запослење нових радника,
стимулисање извоза и супституција увоза.
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8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом Програму који могу настати као резултат
промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде, Програм се може мијењати, повећавати или смањивати износ средстава без давања сагласности
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде уз обавезу да Министарство
за привреду о томе информише Владу
Босанско–подрињског кантона Горажде.
На утврђени Програм Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде Влада Босанскоподрињског кантона Горажде је дала
сагласност својим актом број: 03–14–
355/10 од 09.03.2010.године.
Број:04-14-406/10
МИНИСТАР
25.02.2010.године. Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде

260
На основу Програма о утрошку
средстава „Подстицај индустријској производњи за 2010.годину“, на који је
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде дала сагласност својом Одлуком
број:03-14-355/10 од 09.03.2010.године,
Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о изворима средстава, условима,
начину и поступку додјеле средстава
по Програму „Подстицај
индустријској производњи за 2010.
годину“ са упутством о раду комисије
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Члан 1.
Овим Правилником утврђују се
извори средстава, услови, начин и поступак додјеле средстава по Програму
„Подстицај индустријској производњи
за 2010.годину“(у даљем тексту: Програм), упутство о раду комисије за додјелу средстава, органи и тијела за провођење програма, као и начин имплементације и утрошка средстава, те контрола и мјере намјенског утрошка средстава, као и друга питања.
Члан 2.
За реализацију Програма из члана 1. овог Правилника користиће се
средства Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину.
Укупна средства планирана у
Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
намијењена за реализацију Програма
износе 800.000,00 КМ, а иста ће се дијелити привредним друштвима са подручја Босанско-подрињског кантоја Горажде као повољна кредитна револвинг средства путем јавног позива и одабране банке под условима камата до
1,65% годишње (декурзивно), са грејс
периодом до 12 мјесеци, роком отплате до 5 година, и са трошковима обраде у висини 1% од износа кредита, једнократно, и то у двије фазе по
400.000,00 КМ под условима из Програма „Подстицај индустријској производњи“ за 010.годину. Висина повољних кредитних револвинг средстава
по једном апликанту не може износити више од 100.000,00 КМ.
Члан 3.
Право на додјелу средстава из
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претходног члана имају привредна друштва регистрована у складу са Законом о привредним друштвима, са сједиштем на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, и то у сљедеће
сврхе:

-

Подршка привредним друштвима
за одржавање постојеће производње;
Подршка запошљавању или задржавању постојећег броја запослених
радника;
Подршка инвестицијама за изградњу нових објеката и инфраструктуре;
Занављање постојеће производње и
услуга и проширење капацитета и
услуга
Подршка субвенционирању камата за текуће кредите;
Подршка за преквалификацију, доквалификацију и едукацију радне
снаге неопходне у производњи и
услугама;
Подршка увођењу нових технологија и услуга;
Подршка увођења нових стандарда
квалитета производње, производа
и услуга;
Подршка супституцији увоза и афирмисању извоза.

-

-

-

-

-

-

-

-

Члан 4.
Корисници ових средстава могу
бити привредна друштва чија је основна дјелатност производне и услужне
дјелатности, под сљедећим условима:
-

да су регистровани на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са Законом о привредним друштвима;

-

-

да су до сада редовно измиривали
обавезе по основу пореза, ПИО,
МИО, здравство и др. или да имају
валидне уговоре или доказе о репрограму обавеза из овог става;
да запошљавају више од 5 радника
на неодређено вријеме;
да су кредитно способни;
да су до сада оправдали и намјенски утрошили средства додијељена
од стране Босанско-подрињског кантона Горажде;
да посједују инвестициони програм са свим потребним елементима
и фазама реализације програма.

Средства не могу добити привредна друштва:
-

-

која су у стечају или ликвидацији;
којима је одлуком надлежног органа забрањено обављање дјелатности;
против којих се води поступак принудне наплате због неизмирених
обавеза из овог члана.
Члан 5.

Предност при добијању кредитних средстава имају привредна друштва која поред горе наведених услова:
-

-

имају план отплате кредита;
имају сачињен план улагања и утрошка средстава;
имају пројекцију финансијских ефеката улагања;
до сад нису користила никаква средства од Министарства за привреду;
запошљавају већи број радника;
запошљавају већи број радника са
инвалидитетом.
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Члан 6.
Средства утврђена у члану 2.
овог Правилника у износу од 800.000,00
КМ ће се додјељивати по основу јавног
позива који објављује Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Средства по овом Програму дијелиће се у двије фазе:
I фаза - Средства у износу од
400.000,00 КМ дијелиће се путем јавног
позива који ће бити отворен најмање
15 дана и исти ће бити објављен на
службеним огласним плочама кантона
и средствима јавног информисања, а
све у циљу задовољења начела јавности и транспарентности додјеле средстава, а привредна друштва као потенцијални корисници средстава ће у року објављеном у јавном позиву моћи
аплицирати за додјелу средстава.
II - фаза Програма - средства у
износу од 400.000,00 КМ дијелиће се
путем јавног позива, који ће бити отворен до коначног утрошка средстава
предвиђених у овој фази. За провођење јавног позива формираће се комисија за додјелу средстава, коју ће чинити лица са одговарајућом стручном спремом, економске, техничке или правне струке, а комисију ће својим актом
формирати Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 7.
Комисија из члана 6. овог Правилника ће радити у складу са Програмом, овим Правилником и јавним
позивом, а одлуке комисије ће се доносити на сједницама комисије.
Комисија има овлаштење да у
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случају нејасноћа из достављене документације, односно апликација, затражи одређена појашњења од стране овлаштених лица привредног друштва, а
иста нема право сугерисати или самовољно вршити било какве измјене или
друге техничке исправке у достављеној документацији. О свом раду комисија је дужна да води записник и да на
крају свог задатка сачини извјештај о
раду.
Тачни задаци, рок извршења задатка, као и остале појединости у раду
комисије, одредиће се у акту о формирању комисије.
Члан 8.
За провођење програма, као и
за остале активности на реализацији
истог, биће задужена радна тијела, односно комисије, Министарство за привреду, Министарство за финансије и
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, као и банка која ће бити одабрана за пласман средстава.
Члан 9.
Коначне одлуке око расподјеле,
односно додјеле свих средстава, ће доносити Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на приједлог ресорног
Министарства, односно радних тијела
и комисија.
Даљи поступак након доношења одлука Владе ће проводити одабрана банка према правилима банке и
иста ће средства дозначавати привредним друштвима са којима ће се закључивати уговори о кредиту.
Члан 10.
Контролу поврата кредитних
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средстава ће вршити банка према правилима банке и у складу са инструментима за обезбјеђење поврата средстава. Контролу намјенског утрошка средстава ће вршити одређена комисија
формирана од стране Министарства
за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, и у складу са инструментима за обезбјеђење додијељених
средстава.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу
даном ступања, односно доношења
Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава „Подстицај
индустријској производњи“ за 2010.годину и исти је његов саставни дио, те
ће да се објави заједно са Програмом.
Број:04–14–406-1/10
25.02.2010.године
Горажде

МИНИСТАР
Мустафа Куртовић,с.р.

ност Министру за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да изврши попуну упражњених радних мјеста
државног службеника и намјештеника
и то на сљедеће позиције:
1. Начелник Сектора за индустрију
и енергетику, развој, подузетништво, трговину, угоститељство и
туризам – 1 (један) извршилац;
2. Виши самостални референт за
инвестиционо и редовно одржавање цеста и цестовних објеката –
1 (један) извршилац.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде, а поступак попуне упражњених радних мјеста из члана 1. ове Одлуке провести у складу са важећим законским
прописима.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за попуну
упражњених радних мјеста
у Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се саглас-

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:03–34-356/10
09.03. 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 Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2010.годину («Службене новине Бос-
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анско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
57. редовне сједнице, одржаном дана
09.03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм «Субвенције јавним
предузећима» за 2010.годину
утврђен у Буџету Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2010. годину
на економском коду 614400 Субвенције јавним преудзећима
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Субвенције јавним предузећима» за 2010.
годину утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину, на
економском коду 614400 - Субвенције
јавним предузећима, у износу од
85.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду 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:03–14-357/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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262а)
Назив Програма: „СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ ЗА 2010.год.
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ
1.

Назив програма: „Субвенције јавним предузећима“ за 2010.годину усвојен на 57. сједници Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, одржаној 09.03.2010.год.

2.

Опис програма (општи и посебни циљеви): Програм се остварује путем субвенција јавним предузећима у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима Босанско- подрињског кантона Горажде.

3.

Сврха програма: Подршка јавним предузећима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде с циљем одрживости, новог запошљавања и пружања што
квалитетнијих услуга грађанима и побољшања пословања.

4.

Критерији за расподјелу средстава: Основни критерији за расподјелу средстава су врста дјелатности јавног предузећа, број запослених, опстојност јавног предузећа и задржавање броја запослених и др.

5.

Потребна средства за провођење програма:
Укупна средства потребна за провођење програма су
85.000,00 КМ

6.

Извори средстава: Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде - Буџет Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

7.

Назив корисника средстава: Јавна предузећа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.

8.

Процјена непредвиђених расхода и ризика: Право
на измјену програма, уколико дође до усклађивања
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.

9.

Одговорно лице:Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Мустафа Куртовић, проф.

ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА
Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Маршала Тита 13 Горажде
038/228-640
www.bpkgo.bа
е–mail:
јеdinicazarazvoј@bpkgo.bа

Програм „Субвенције јавним предузећима“за 2010. годину ступа на снагу даном
давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
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САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

2. ОПИС ПРОГРАМА (ОПШТИ
И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ)
3. СВРХА ПРОГРАМА
4.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

5.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

6.

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

7.

НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА

8.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
„СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ ЗА 2010. ГОДИНУ
2. ОПИС ПРОГРАМА
Програм „Субвенције јавним
предузећима“ утврђен на економском
коду 614400 - Субвенције јавним предузећима Буџета Министарства за привреду за 2010.годину рађен је у складу са чланом 39. и чланом 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:15/09, од 29.12.
2009.године).
Подршка коју Министарство за
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привреду Босанско-подрињског кантона Горажде пружа сваке године јавним
предузећима су субвенције, које се користе за побољшање њиховог пословања у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима Босанско-подрињског кантона Горажде, заштити људи, животиња и шума, при томе и поштујући еколошки аспект.
Право на средства по овом Програму „Субвенције јавним предузећима“ имају сва јавна предузећа регистрована у надлежном суду Босанско–подрињског кантона Горажде у складу са
Законом о привредним друштвима
(„Службене новине Федерације БиХ
број: 23/99, 45/00, 2/02, 2/02, 29/03) и
Законом о јавним предузећима.
Период трајања програма је 12
мјесеци 2010. године.
Програм подразумијева остваривање циљева кроз подстицајна средства, а у реализацији програма учествују Министарство за привреду и јавна
предузећа на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде уз консултације Привредне коморе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм се остварује путем јавног позива за достављање програма–
апликација Министарству за привреду.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде израђује и предлаже програм, након
чега расписује јавни позив за додјелу средстава.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде даје сагласност на утврђени Програм о утрошку средстава.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде формира комисију за провођење јавног позива, оцјену и отварања прог-
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-

-

-

рама за кориштење средстава по
Програму „Субвенције јавним предузећима“ и предлагање истих за
додјелу новчаних средстава.
Након утрошка средстава, јавна предузећа су дужна доставити Министарству за привреду извјештај о
утрошеним средствима сходно достављеним пројектима.
Јавна предузећа, којима нису
доди-јељена средства у протеклом
пери-оду
трошила
сходно
достављеном програму, неће бити
разматрана од стране комисије за
одабир кори-сника за
додјелу
средстава.
Јавним предузећима са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде неће се одобрити средства по
Програму “Субвенције јавним предузећима“ за 2010.годину, док не доставе извјештај о раду за 2009.годину и програм рада за 2010.годину,
усвојен од надлежних институција.
3. СВРХА ПРОГРАМА
Новчана средства која су усмјерена за овај програм имају циљ и намјену, а то је:
1. Подршка у раду и пословању код
пружања што квалитетнијих услуга грађанима Босанско–подрињског кантона Горажде.
2. Интервенције јавним предузећима
из ресорне области, као помоћ у
постизању економске самоодрживости (подстицај за ново запошљавање, повећање укупног прихода, припрема за реструктуирање и приватизацију),
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3. Подстицај намијењен за хитне интервенције додјељиваће се у сљедећим случајевима:
-

-

хаварије на постројењу и опреми у јавним предузећима,
елементарне непогоде које су
проузроковале материјалну штету,
у другим ситуацијама за које
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде процијени да треба дјеловати, уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

4. Подршка јавним предузећима за
реализацију програма који су обавезујући, сходно позитивним важећим законима.
5. Подршка за пројекте заштите људи
и животиња предвођена законом вишег нивоа власти. У ту сврху Министарство ће субвенционирати програме и приоритете које јавно предузеће достави у виду захтјева.
6. Подршка при рјешавању статусних
питања радника, њихово задржавање на послу.
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4. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Ред.
бр.

КРИТЕРИЈ

I

Финансијска одрживост јавних предузећа

3

Поени
2
1

1. Програми и пројекти који ће допринијети
квалитетном пружању услуга грађанима
БПК Горажде с циљем финансијске и
економске одрживости

II

3
2
1

Број стално запослених радника
1. до 10 радника
2. од 10 до 20 радника
3. више од 20 радника стално запослених

IV

6

Врста дјелатности јавног предузећа:
1. Производна дјелатност
2. Производно-услужна дјелатност
3. Услужна дјелатност

III

УКУПНО

1
2
3

Број радника који би се примили по
програму
1. задржавање постојећег броја запослених
2. пријем до 5 радника
3. пријем више е од 5 радника

1
2
3

Јавна предузећа са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде не
могу аплицирати по истом програму по којем су добијали средства подстицаја
у 2009.години. Такођер се неће разматрати апликације јавних предузећа која
досад добијена средства субвенције нису уредно правдали путем извјештаја према
ресорном министарству.
Јавна предузећа са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде која
добију субвенције по аплицираном програму за 2010. годину имаће за циљ:
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-

-

-

одрживост постојећег стања производње и услуга, као и рјешавања
опстанка дјелатности и броја запослених,
пружање што квалитетнијих услуга грађанима Босанско–подрињског кантона Горажде,
повећање броја запослених и задржавање постојећег броја запослених.
5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
1. Средства за реализацију овог програма су утврђена у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на економском коду 614400- Субвенције јавним предузећима у буџетској 2010.
години у износу од 85.000,00 КМ.
2. За провођење Програма ће бити ангажовани запосленици Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у току радног времена без посебних надокнада;
3. Евентуално ангажовање консултаната из других министарстава и институција ће се вршити у оквиру
њихових редовних активности са
трошковима њихових редовних плата и накнада.
4. Трошкови превоза и горива при
обиласку за утврђивање чињеница
ће бити у оквиру трошкова за редовне активности.
5. Неопходна средства за информисање и јавно оглашавање путем средстава јавног информисања планирају се у износу од 250,00 КМ, а биће реализована са економског кода
613900 – Уговорне и друге посебне
услуге.
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6. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Средства за реализацију овог Програма утврђена су у Буџету Министартсва за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на економском коду 614400 - Субвенције јавним предузећима у буџетској 2010.години („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:15/09 од 29.12.2009.
године).
7. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Корисници средстава по Програму „Субвенције јавним предузећима“ за 2010.годину су сва јавна предузећа са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде, регистрована у надлежном суду Босанско-подрињског кантона Горажде складу са Законом о
привредним друштвима („Службене
новине Федерације БиХ“ број: 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03) и Законом о
јавним предузећима.
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом Програму, који могу настати као резултат
промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде, програм се може мијењати, повећавати или смањивати износ средстава, без давања сагласности
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде уз обавезу да Министарство
за привреду информише Владу Боса-
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нско–подрињског кантона Горажде.
На предложени Програм од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде дала је сагласност својим актом
број: 03-14-357/10 од 09.03.2010.године.
Број:04-14-363-2/10 М И Н И С Т А Р
12.03.2010.године Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде
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На основу Програма утрошка
средстава „Субвенције јавним предузећима за 2010. годину“, на који је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-357/10 од 09.03.2010.године,
Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о изворима средстава, условима,
начину и поступку додјеле средстава
по Програму „Субвенције јавним
предузећима за 2010.годину“
са упутством о раду комисије
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се
извори средстава, услови, начин и поступак додјеле средстава по Програму
„Субвенције јавним предузећима“ за
2010.годину (у даљем тексту: Програм),
упутство о раду комисије за додјелу
средстава, органи и тијела за провођење Програма, као и начин имплементације и утрошка средстава, те контрола и мјере намјенског утрошка средстава, као и друга питања.
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Члан 2.
За реализацију Програма из
члана 1. овог Правилника користиће
се средства утврђена у Буџету Босанско-подрињског кантона на економском коду Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
614400 - Субвенције јавним предузећима за 2010.годину у укупном износу од
85.000,00 КМ, која ће се додијелити путем јавног позива од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Право на додјелу средстава из
претходног члана имају сва јавна предузећа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде регистрована у складу са законом, са сједиштем на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, и то у сљедеће сврхе:
1. Подршка у раду и пословању код
пружања што квалитетнијих услуга грађанима Босанско–подрињског кантона Горажде;
2. Интервенције јавним предузећима
из ресорне области, као помоћ у
постизању економске самоодрживости (подстицај за ново запошљавање, повећање укупног прихода,
припрема за реструктуирање и приватизацију);
3. Подстицај намијењен за хитне интервенције додјељиваће се у сљедећим случајевима:
- хаварије на постројењу и опреми у јавним предузећима,
- елементарне непогоде које су проузроковале материјалну штету,
- у другим ситуацијама за које
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Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде процијени да треба дјеловати уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде;
4. Подршка јавним предузећима за реализацију програма који су обавезујући, сходно позитивним важећим законима;
5. Подршка за пројекте заштите људи
и животиња предвођена законом вишег нивоа власти. У ту сврху Министарство ће субвенционирати програме и приоритете које јавно предузеће достави у виду захтјева;
6. Подршка при рјешавању статусних
питања радника, њихово задржавање на послу.
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привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Јавни позив ће бити отворен најмање 15 дана и исти ће бити
објављен на службеним огласним плочама Босанско-подрињског кантона Горажде и средствима јавног информисања, а све у циљу задовољења начела
јавности и транспарентности додјеле
средстава, а потенцијални корисници
средстава ће у року објављеном у јавном позиву моћи аплицирати за додјелу
средстава.
За провођење јавног позива формираће се комисија за прихватање,
отварање и оцјену инвестиционог програма за кориштење средстава по Програму „Субвенције јавним предузећима“, а Комисију ће својим актом формирати Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Члан 6.
Корисници ових средстава могу
бити сва јавна предузећа чија је основна дјелатност пружање услуга грађанима Босанско-подрињског кантона Горажде, сходно закону, под сљедећим
условима:
да су регистровани на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде у складу са законом;
да су им запосленици у сталном
радном односу;
да су до сада оправдали и намјенски утрошили средства додијељена од стране Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Средства утврђена у члану 2.овог Правилника у износу од 85.000,00
КМ ће се додјељивати путем јавног позива који објављује Министарство за

Комисија из члана 5. овог Правилника ће радити у складу са програмом, овим Правилником и јавним позивом.
О свом раду комисија је дужна да
води записник и да на крају свог задатка сачини извјештај о раду. Тачни задаци, рок извршења задатка, као и остале појединости у раду Комисије одредиће се у акту о формирању комисије.
Члан 7.
За провођење програма, као и
за остале активности на реализацији
истог биће задужена радна тијела, односно комисије, Министарство за привреду, Министарство за финансије и
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
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Члан 8.
Коначне одлуке око расподјеле,
односно додјеле свих средстава доносиће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на приједлог ресорног Министарства, односно радних тијела и
комисија.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу
даном ступања, односно доношења програма утрошка средстава „Субвенције јавним предузећима“ за 2010. годину
и исти је његов саставни дио, те ће да
се објави заједно са програмом.
Број: 04-14-363-3/10 М И Н И С Т А Р
12.03.2010.године Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2010.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
57. редовне сједнице, одржаном дана
09.03.2010.године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Трансфер за подстицај развоја подузетништва и обрта» за 2010.годину, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину, на економском коду 614900 - Трансфер за подстицај развоја подузетништва и обрта, у износу од 61.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду 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: 03–14-358/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

----------ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава «Трансфер за
подстицај развоја подузетништва и
обрта» за 2010. годину, утврђених у
Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2010.годину
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Назив Програма: „ ТРАНСФЕРИ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА, ПОДУЗЕТНИШТВА
И ОБРТА“ ЗА 2010.ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. Назив програма: „Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2010.годину, усвојен на 57. сједници Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, одржаној 09.03.2010.године
2. Опис програма (општи и посебни циљеви): Програм се остварује путем подршке подузетницима,
обртницима у Босанско-подрињском кантону у
циљу опремања и преуређења пословних просторија, изградње нових пословних објеката, набавци опреме и др.
3. Сврха програма: Подршка подузетницима, обртницима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде с циљем повећања броја обртника, повећања запослености, очувања традиције и
др.
4. Критерији за расподјелу средстава: Основни критерији за расподјелу средстава су врста обрта, покретање дјелатности, аутохтоност дјелатности и
др.
5.

Потребна средства за провођење програма:
Укупна средства потребна за провођење програма су
61.000,00 КМ

6.

Извори средстава: Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде - Буџет Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

7. Назив корисника средстава: Подузетници, обртници и удружења подузетника и обртника са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде
8.

Процјена непредвиђених расхода и ризика: Право
на измјену програма, уколико дође до усклађивања
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.

9.

Одговорно лице:Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Мустафа Куртовић, проф.

ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА
Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Маршала Тита 13 Горажде
038/228-640
www.bpkgo.bа
е–mail:
јеdinicazarazvoј@bpkgo.bа
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Програм „Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2010.годину ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
2. ОПИС ПРОГРАМА (ОПШТИ И
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ)
3. СВРХА ПРОГРАМА
4. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
6. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
7. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
„ТРАНСФЕРИ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА, ПОДУЗЕТНИШТВА И ОБРТА“
ЗА 2010.ГОДИНУ
2. ОПИС ПРОГРАМА
Програм „Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“,
утврђен на економском коду 614900 Трансфери за подстицај развоја, поду-
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зетништва и обрта Буџета Министарства за привреду Босанско- подрињског
кантона Горажде за 2010.годину, рађен
је у складу са чланом 39. и чланом 44.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2010.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
15/09 од 29.12.2009.године).
Један од видова подршке коју
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде пружа
сваке године подузетницима, обртницима у Кантону су трансфери, који се
користе за побољшање њиховог пословања, одрживост аутохтоних, нискоакумулативних и дефицитарних занимања у циљу опремања и преуређења пословних просторија, изградње
нових пословних објеката, набавци опреме, иноваторским и истраживачким
дјелатностима, итд.
Право на средства по програму
„Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2010.годину имају подузетници, обртници регистровани код надлежног органа Босанскоподрињског кантона Горажде у складу
са Законом о обрту ФБиХ („Службене
новине ФБиХ“ број:35/09, од 25.05.
2009.године), затим удружења подузетника и обртника, Обртничка комора,
стари традиционални занатлије.
Период трајања програма је 12
мјесеци 2010.године. Програм подразумијева остваривање циљева кроз подстицајна средства, а у реализацији програма учествује Министарство за привреду, подузетници, обртници, Удружења подузетника и обртника, старе
традиционалне занатлије на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде, регистровани код надлежног органа Босанско–подрињског кантона Го-
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ражде у складу са Законом о обрту Ф
БиХ („Службене новине Федерације
БиХ број: 35/09 од 25.05.2009.године).

-

Програм се остварује путем
јавног позива.

-

-

-

-

-

-

Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде израђује и предлаже програм, на који Влада Босанскоподрињског кантона Горажде
својом Одлуком даје сагласност.
Министарство за привреду израђује садржај и објављује јавни
позив за учествовање у програму;
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде израђује правилник о изворима средстава, условима, начину и поступку додјеле средстава, са упутством о раду комисије за додјелу средстава која је
саставни дио програма;
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће у циљу праћења утрошка додијељених средстава, тј.
надзора над утрошеним средствима формирати комисију која
ће Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде поднијети извјештај о испуњењу уговорних
обавеза на усвајање;
Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде потписује уговоре са подузетницима, обртницима који
су предложени за додјелу средстава подстицаја, сходно одлуци
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде;

Подузетници, обртници су дужни да доставе програм – пројекат усклађен са јавним позивом.
Корисници добивених средстава по овом програму су дужни
да иста утроше за оне сврхе за
које су аплицирали и по утрошку средстава су дужни да доставе Министарству за привреду
извјештај о урошку средстава.

3. СВРХА ПРОГРАМА

Новчана средства која су усмјерена за овај програм имају циљ и намјену, а то је:
-

-

-

Подршка за запошљавање;
Повећање броја регистрованих
обртника;
Повећање запослености, раст и
опстојност;
Очување постојећег бизниса;
Подршка нискоакумулативним
и дефицитарним дјелатностима;
Очување традиције у породичном бизнису;
Повећање запослености младих
и жена;
Очување традиционалних еснафских заната;
Модернизација обртништва и
услуга по различитим основама;
Подршка Обртничкој комори
Босанско-подрињског кантона
Горажде у циљу правилног функционисања, техничком и кадровском оспособљавању.
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4. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

КРИТЕРИЈ

3

Број стално запослених
- 1 запослен
- 2 запослена
- 3 и више запослених

УКУПНО

1
2
3

Врста обрта и подузетништва
- производна
- услужна
- остале

3
2
1

Пословни план - апликација
- покретање дјелатности у 2010.г.
- побољшање дјелатности
- одржавања постојеће дјелатности

3
2
1

Број радника на преквалификацији, доквалификацији или ученика на обуци планираних у 2010.години.
- 1 радник/ученик
- 2 радника/ученика
- 3 или више радника/ученика

1
2
3
маxимално 3 поена

5.

Аутохтоност дјелатности (услуга)
и традиција старих заната

6.

Одрживост нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности

Висина средстава за Обртничку комору и Удружење подузетника,
обртника ће се цијенити кроз понуђени квалитет пројекта, досадашњи рад
и однос према обртницима, подузетницима и старим традиционалним занатлијама.
Трансфер по предметном програму и наведеним критеријима, поду-

Поени
2
1

маxимално 3 поена

зетник и обртник са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде, стимулисаће и давати ефекте кроз:
- ново запослење радника,
- едуцирање ученика у обртничким радионицама и стварање
нових обучених обртника и подузетника,
- чување и опстанак старих тра-
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-

диционалних заната,
одрживост нискоакумулативне
дјелатности,
одрживост удружења обртника
и подузетника кроз обртничку
комору које има велику улогу
у развоју подузетништва и обрта на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.

5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
-

-

-

-

-

Средства за реализацију овог програма су утврђена у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде на економском коду 614900
- Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта у буџетској 2010.години у износу од
61.000,00КМ;
За провођење програма ће бити
ангажовани запосленици Министарства за привреду Босанско
–подрињског кантона Горажде,
уз консултације Обртничке коморе Босанско-подрињског кантона Горажде, у току радног
времена без посебних надокнада;
Евентуално ангажовање консултаната из других министарстава и институција ће се вршити
у оквиру њихових редовних активности са трошковима њихових редовних плата и накнада;
Трошкови превоза и горива при
обиласку за утврђивање чињеница ће бити у оквиру трошкова
за редовне активности;
Неопходна средства за информисање и јавно оглашавање пу-
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тем средстава јавног информисања планирају се у износу од
250,00 КМ, а биће реализована
са економског кода 613900 – Уговорне и друге посебне услуге.
6. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Средства за реализацију овог Програма утврђена су у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на економском
коду 614900-Трансфери за подстицај
развоја, подузетништва и обрта у буџетској 2010.години у износу од 61.000,00
КМ. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:15/09
од 29.12.2009.године).
7. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Корисници средстава по Програму „Трансфери за подстицај развоја,
подузетништва и обрта“ у буџетској
2010.години су сви подузетници, обртници, Удружења подузетника и обртника, старе традиционалне занатлије
на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, регистровани код надлежног органа Босанско–подрињског
кантона Горажде у складу са Законом
о обрту ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:35/09 од 25.05.2009.
године).
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом Програму, који могу настати као резултат
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промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде, Програм се може
мијењати, повећавати или смањивати
износ средстава без давања сагласности Владе Босанско–подрињског кантона Горажде уз обавезу да Министарство за привреду информише Владу Босанско–подрињског кантона Горажде.
На предложени Програм од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде дала је сагласност својим актом
број:03-14-358/10 од 09.03.2010.године.
Број:04–14–381-1/10 М И Н И С Т А Р
23.02.2010.године Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде
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На основу Програма утрошка
средстава „Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2010.
годину“ на који је Влада Босанско-порињског кантона Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-358/10
од 09.03.2010.године, Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о изворима средстава, условима,
начину и поступку додјеле средстава
по Програму „Трансфери за
подстицај развоја, подузетништва
и обрта“ за 2010. годину“
са упутством о раду комисије
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се

извори средстава, услови, начин и поступак додјеле средстава по Програму
„Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2010. годину (у
даљем тексту: Програм), упутство о раду комисије за додјелу средстава, органи и тијела за провођење Програма,
као и начин имплементације и утрошка средстава те контрола и мјере намјенског утрошка средстава, као и друга
питања.
Члан 2.
За реализацију Програма из члана 1. овог Правилника користиће се
средства утврђена у Буџету Босанскоподрињског кантона на економском
коду Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде 614
900 - Трансфери за подстицај развоја,
подузетништва и обрта“ за 2010.годину у укупном износу од 61.000,00 КМ,
која ће се додијелити путем јавног позива од стране Министарства за привреду.
Члан 3
Право на додјелу средстава из
претходног члана имају сви подузетници и обртници са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде регистровани код надлежног органа Босанско–подрињског кантона Горажде у складу са Законом о обрту ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ број:35/09 од 25.
05.2009.године), и то у сљедеће сврхе:
-

подршка за запошљавање,
повећање броја регистрованих
обртника,
повећање запослености, раст и
опстојност,
очување постојећег бизниса,
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-

-

подршка нискоакумулативним
и дефицитарним дјелатностима,
очување традиције у породичном бизнису,
повећање запослености младих
и жена,
очување традиционалних еснафских заната,
модернизација обртништва и
услуга по различитим основама,
подршка Обртничкој комори
Босанско-подрињског кантона
Горажде у циљу правилног функционисања, техничког и кадровског оспособљавања.
Члан 4.

Корисници ових средстава могу
бити сви подузетници и обртници удружења обртника, Обртничка комора
и старе традиционалне занатлије под
сљедећим условима:
-

-

да су регистровани код надлежног органа Босанско–подрињског кантона Горажде у складу
са Законом о обрту ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ број:
35/09 од 25.05.2009.године);
да посједују програм за тражена средства;
да су до сада оправдали и намјенски утрошили додијељена средства од стране Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.

Средства утврђена у члану 2.
овог Правилника у износу од 61.000,00
КМ ће се додијељивати путем јавног
позива који објављује Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Јавни позив ће бити отво-
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рен најмање 15 дана и исти ће бити објављен на службеним огласним плочама Босанско-подрињског кантона Горажде и средствима јавног информисања, а све у циљу задовољења начела
јавности и транспарентности додјеле
средстава, а потенцијални корисници
средстава ће у року објављеном у јавном позиву моћи аплицирати за додјелу
средстава.
За провођење јавног позива формираће се комисија за прихватање,
отварање и оцјену инвестиционог програма за кориштење средстава по Програму „Трансфери за подстицај развоја, подузетништва и обрта“ за 2010.
годину, а комисију ће својим актом
формирати Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 6.
Комисија из члана 5. овог Правилника ће радити у складу са програмом, овим Правилником и јавним позивом, а одлуке комисије ће се доносити на сједницама комисије већином гласова свих присутних чланова комисије.
Комисија има овлаштење да, у
случају нејасноћа из достављене документације програма, затражи одређена појашњења од стране овлаштених
лица, а иста нема право сугерисати
или самовољно вршити било какве измјене или друге техничке исправке у
достављеној документацији.
О свом раду комисија је дужна
да води записник и да на крају свог
задатка сачини извјештај о раду.
Тачни задаци, рок извршења
задатка, као и остале појединости у ра-
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ду комисије одредиће се у акту о формирању комисије.
Члан 7.
За провођење програма, као и за
остале активности на реализацији истог, биће задужена радна тијела, односно комисије, Министарство за привреду, Министарство за финансије и Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
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не Босанско–подрињског кантона Горажде», број:15/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку своје 57. редовне сједнице, одржаном дана 09.03.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм утрошка средстава
«Трансфер за развој туризма у
Босанско – подрињском кантону
Горажде» за 2010.годину

Члан 8.
I
Коначне одлуке око расподјеле, односно додјеле свих средстава доносиће
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде на приједлог ресорног Министарства, односно радних тијела и комисија.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном ступања, односно доношења Програма утрошка средстава „Трансфери
за подстицај развоја, подузетништва и
обрта“ за 2010. годину и исти је његов
саставни дио, те ће да се објави заједно
са програмом.
Број:04-14-381/10
МИНИСТАР
23.02.2010.године Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03) и чланова 39. и 44. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за («Службене нови-

Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Трансфер за развој туризма у Босанскоподрињском кантону Горажде» за 2010.
годину, предложен од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
II
Средства за реализацију програма из тачке I ове Одлуке пласираће се
из Буџета Министарства за привреду
са економског кода 614100 - Тгрансфер
за развој туризма, у укупном износу
од 38.500,00 КМ.
III
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио Одлуке.
IV
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.

Број 4 – страна 408

16. март/ожујак 2010

V
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће да се об-јави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-363/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

266а)
ПРОГРАМ: „ТРАНСФЕР ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ“ ЗА 2010.ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ
1.

Назив програма: »Трансфер за развој туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде» за 2010.годину,
усвојен на 57. редовној сједници Владе Босанскоподри-њског кантонаГоражде одржаној дана 09.03.
2010.године.

2. Период реализације Програма): 01.01.- 31.12.2010.г.
3.

4.

5.
6.

Сврха програма: Суфинансирање пројеката изградње нових туристичко-угоститељских капацитета, изградња основне туристичке инфраструктуре, суфинансирање нових туристичких производа, суфинансирање организовања и учествовања на манифестацијама и програмима од значаја за развој и промоцију туризма и угоститељства, суфинансирање едукације и
полагања за туристичке водиче и суфинансирање пројеката прекограничне и друге сарадње у циљу промоције и довођења туриста на дужи боравак..
Корисници Програма: Правна и физичка лица регистрована за обављање угоститељске и туристичке дјелатности, општине у саставу Кантона, Туристичка заједница БПК Горажде и удружења.
Подручје реализације Програма: Босанско-подрињски кантон Горажде.
Област: Угоститељство и туризам

7. Укупна вриједност Програма: 38.500,00 КМ.
8.

Одговорно лице:Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Мустафа Куртовић, проф.

ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА
Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Маршала Тита 13 Горажде
038/224-264
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1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

“Трансфер за развој туризма у
Босанско-подрињском кантону Горажде“ за 2010. годину.
Средства су утврђена Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину на економском коду
614100 Буџета Министарства за привреду.
2.

ОПИС ПРОГРАМА
(општи и посебни циљеви)

Општи циљеви програма су везани за подизање квалитета туристичке понуде Босанско-подрињског кан-
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тона Горажде на већи ниво и представљање туристичких ресурса и потенцијала у циљу привлачења инвеститора
за нове туристичке производе.
Посебни циљеви Програма су:
a) потицај изградњи нових смјештајних и угоститељских капацитета,
b) повећање квалитета туристичке
понуде, туристичких садржаја
и запослености,
c) повећање квалитета живота у
руралним подручјима,
d) развој сеоског туризма као новог туристичког производа и профилирање Босанско-подрињског кантона Горажде као одредишта руралног туризма,
e) подизање квалитета основне туристичке инфраструктуре као
претпоставке за бржи развој туризма,
f) подизање укупног нивоа туристичке понуде дестинације,
g) суфинансирање нових туристичких производа и израде шеталишта, путних одморишта, видиковаца, бициклистичких стаза и остале инфраструцтуре којом се подиже квалитет туристичких услуга и угоднији боравак туриста,
h) суфинансирање организовања
манифестација и програма од
значаја за развој и промоцију
туризма и угоститељства (сајмови, фестивали, стручне радионице, манифестације, образовни
програми, изложбе и сл.),
i) организовање едукације и полагања за туристичке водиче и
j) прекогранична и друга сарадња која има за циљ довођење
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туриста на дужи боравак у Босанско-подирњском кантону Горажде.
3.

СВРХА ПРОГРАМА

Програм је рађен са циљем
подршке и суфинансирања пројеката:
a) правних и физичких лица регистрованих за обављање туризма и угоститељства,
b) туристичке заједнице Босанскоподрињског кантона Горажде,
c) општина у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде и
d) привредних друштава која у свом саставу имају путничке агенције као и удружења која реализују пројекте прекограничне сарадње са циљем довођења туриста и њиховог дужег боравка.
Подржавани пројекти морају бити усклађени са општим и посебним
циљевима наведеним у поглављу 2
(два) овог Програма.
4.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

Средства потребна за провођење овог програма износе 38.500,00 КМ
и планирана су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину на економском коду 614100 Буџета Министарства за привреду.
Трајање програма је 12 мјесеци и то од 01.01.2010.године до 31.12.
2010. године.
5.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Овим Програмом утврђени су

општи и посебни критерији за расподјелу средстава “Трансфер за развој
туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде“ за 2010.годину из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 614100 – Трансфер за развој туризма, као и начин подношења захтјева.
Да би се добила средства са овог економског кода потребно је да буду испуњени општи и посебни критерији.
a) Општи критерији
Општи критерији које морају
испунити подносиоци захтјева су:
-

-

-

-

да се пројектима (програмима) подиже квалитет туристичке понуде Босанско-подрињског кантона Горажде
на већи ниво,
да се пројектима (програмима) презентирају туристички ресурси у циљу привлачења инвеститора за нове туристичке производе,
да се пројекти (програми) реализују на простору Босанско-подрињског кантона Горажде и
да је обезбијеђено самофинансирање или други извори
средстава за провођење програма.

b) Посебни критерији
Посебни критерији које морају
испунити апликанти да би добили средства су:
-

да се ради о пројектима који
потичу изградњу нових смј-
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-

-

-

-

-

ештајних и угоститељских
капацитета, повећање квалитета туристичке понуде, туристичких садржаја и запослености као и повећање квалитета живота у руралним
подручјима са циљем развоја сеоског туризма, као новог
туристичког производа,
да се ради о пројектима за
подизање квалитета основне
туристичке нфраструктуре
као претпоставке за даљи развој туризма и подизање укупног нивоа туристичке понуде дестинације,
да се ради о пројектима којима се промовишу нови туристички производи и израда шеталишта, путних одморишта, видиковаца, бициклистичких стаза и остале инфраструктуре којом се подиже квалитет туристичких
услуга и осигурава угоднији
боравак туриста,
да се ради о пројектима (програмима) организовања манифестација и програма од
значаја за развој и промоцију туризма и угоститељства
(сајмови, фестивали, стручне радионице, манифестације, образовни програми, изложбе и сл.),
да се ради о програмима (пројектима) којима се омогућава едукација и полагање за
туристичке водиче на простору Босанско-подрињског
кантона Горажде и
да се ради о пројектима путничких агенција и удружења којима се стимулише пр-
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-

екогранична и друга сарадња која има за циљ довођење већег броја туриста на просторе Босанско-подрињског кантона Горажде.

Средства у висини од 38.500,00
КМ ће се распоређивати по сљедећим
програмима:
1. Суфинансирање пројеката изградње нових туристичко-угоститељских капацитета, изградње основне туристичке инфраструктуре, суфинансирање нових туристичких производа,
суфинансирање израде шеталишта,
путних одморишта, видиковаца, бициклистичких стаза и остале инфраструктуре којом се подиже квалитет туристичких услуга и осигурава угоднији
боравак туриста, у укупном износу од
26.000,00 КМ.
Право учешћа по јавном огласу остварују: заинтересована правна и
физичка лица регистрована за обављање дјелатности из области туризма и
угоститељства, општине у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде и
Туристичка заједница Босанско-подрињског кантона Горажде са разрађеним пројектима и обезбијеђеним другим изворима финансирања потребним за реализацију пројекта (сопствена
средства или други извори средстава).
Циљеви програма су: потицај
изградњи нових смјештајних и угоститељских капацитета, допринос повећању квалитета туристичке понуде, туристичких садржаја и запослености, потицај изградњи основне туристичке инфраструктуре, потицај новим туристичким производима, потицај израде
шеталишта, путних одморишта, видиковаца, бициклистичких стаза и остале

Број 4 – страна 412

инфраструктуре којом се подиже квалитет туристичких услуга и угоднији
боравак туриста.
Критерији за избор програма
су: квалитет и комплетност програма,
јасно дефинисан садржај програма који је у складу са циљем повећања квалитета укупне туристичке понуде дестинације, финансијски план, степен самофинансирања или други извори средстава, повећање запослености или задржавање постојећег броја запослених,
оригиналност пројекта у смислу проширења туристичке понуде кроз постојеће и нове туристичке производе и
очекивани учинак.
2. Суфинансирање организовања
и учествовања на манифестацијама и
програмима од значаја за развој и промоцију туризма и угоститељства (сајмови, фестивали, конгреси, манифестације, изложбе, образовни програми и
сл.) којима се унапређује тржишна и
друга конкурентност туризма и угоститељства Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од
6.500,00 КМ.
Право учешћа по јавном огласу
остварују: правна и физичка лица регистрована за обављање дјелатности из
области туризма и угоститељства, општине у саставу Босанско-подрињског
кантона Горажде и Туристичка заједница Босанско-подрињског кантона
Горажде са пројектима усмјереним на
реализацију циљева овог Програма.
Циљеви програма су: помоћ јачању туристичке дјелатности, промоција туристичке дестинације и угоститељске дјелатности, организовање манифестација од стране јединица локалне
самоуправе и Туристичке заједнице
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БПК Горажде са циљем промоције туризма и угоститељства.
Критерији за избор програма
су: квалитет и комплетност програма,
план и програм, финансијски план,
традиција у организовању манифестација и догађаја, број учесника (претходни и очекивани), категорије манифестације и догађаја (локална, федерална, државна, међународна), очекивани
ефекти, степен самофинансирања или
финансирања из других извора и медијска покривеност.
3. Суфинансирање едукације и
полагања за туристичке водиче Босанско-подрињског кантона Горажде, у
укупном износу од 2.000,00 КМ.
Право учешћа по јавном огласу
остварује: Тутристичка заједница Босанско-подрињског кантона Горажде
ко-ја је у складу са чланом 13. Правилника о стручном испиту за туристичке
водиче (“Службене новине Федерације БиХ” број: 88/08) обавезна израдити
приручник за едукацију и полагање
испита за туристичке водиче из посебног дијела за подручје кантона.
Циљеви програма су: едукација
и полагање свих заинтересованих за
добијање лиценце за туристичког водича за Босанско-подрињски кантон Горажде, израда приручника за полагање за туристичког водича на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде и подизање општег дојма о Босанско-подрињском кантону Горажде на
виши ниво.
Критерији за избор програма
су: квалитет и комплетност програма,
план и програм едукације и полагање
за туристичке водиче, финансијски план и број учесника у реализацији про-
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грама.

ог оглашавања на сљедећи начин:
-

4. Суфинансирање пројеката којима се стимулише прекогранична и
друга сарадња која има за циљ освајање нових туристичких производа као
и довођење већег броја туриста на просторе Босанско-подрињског кантона
Горажде, у укупном износу од 4.000,00
КМ
Право учешћа по јавном огласу
остварују: привредна друштва која у
свом саставу имају регистроване путничке агенције и удружења са разрађеним пројектима којима се стимулише
прекогранична и друга сарадња, презентација туристичких ресурса и потенцијала и довођење већег броја туриста на просторе кантона.
Циљеви програма су: довођење
већег броја туриста на просторе Босанско-подрињског кантона Горажде, прекогранична и друга сарадња са циљем презентације туристичких ресурса
и потенцијала и испитивање могућности за нове туристичке производе везане за прекограничну и другу сарадњу.
Критерији за избор програма
су: квалитет и комплетност програма,
јасно дефинисан садржај програма који је у складу са циљем повећања броја
туриста на простору Босанско-подрињског кантона Горажде, осмишљавање
нових туристичких производа везаних
за прекограничну и другу сарадњу,
којима се омогућава дужи боравак туриста, повећање туристичке потрошње и оригиналност пројекта у смислу
проширења туристичке понуде са циљем дужег боравка туриста.
Средства која су планирана за
ове намјене додјељиваће се путем јавн-

-

-

-

6.

оглас за додјелу средстава објављује се на огласној табли Кантона, на званичној веб страници
Кантона и РТВ-у Босанско-подрињског кантона Горажде;
апликанти морају поднијети писани захтјев који у себи треба да
садржи назив пројекта (програма), опис пројекта (програма),
потребна средства за провођење пројекта (програма), као и
доказе о испуњавању општих и
посебних критерија из овог Програма;
Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће формирати комисију која
ће извршити оцјену приспјелих апликација. Комисија ће предложити листу апликаната који испуњавају опште и посебне
критерије као и висину средстава која се одобравају;
коначну одлуку о додјели средстава доноси Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА

Корисници средстава су правна
и физичка лица регистрована за обављање угоститељске и туристичке дјелатности, општине у саставу Кантона,
Туристичка заједница БПК Горажде и
удружења, који су одабрани јавним оглашавањем и за које је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде дала сагласност за додјелу средстава.
За добијање средстава потребно
је испунити опште и посебне критерије из овог Програма.
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7.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Запосленици Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће бити ангажовани на провођењу и реализацији Програма.
Надзор над провођењем овог
програма вршиће комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарство за финанасије и остали надлежни
органи, свако у оквиру своје надлежности.
8.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Реализацијом Програма ће доћи до повећања квалитета туристичке
понуде Босанско-подрињског кантона
Горажде, представљања туристичких
ресурса и могућности инвестирања у
нове туристичке производе.
Реализацијом општих и посебних циљева програма створиће се претпоставке за бржи развој туризма као и
повећање укупног нивоа туристичке
понуде Босанско-подрињског кантона
Горажде.
9.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

Правилним провођењем Програма (потписивање уговора са корисницима средстава, квалитетна гаранција за поврат додијељених средстава која нису намјенски утрошена или су дјелимично утрошена и сл.), контролом
утрошка додијељених средстава и правовременим извјештавањем, непредвиђених расхода и ризика неће бити.
10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У случају промјене висине сре-

дстава и других трошкова по овом Програму, који могу настати као резултат
промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде може предвиђена средстава по Програму повећавати или смањивати.
У случају да на појединим врстама Програма средства не буду у потпуности утрошена, а да на другим недостају, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
ће својом одлуком иста преусмјерити
за те намјене.
Овај Програм је усвојила Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 57. редовној сједници, одржаној дана 09.03.2010.године.
Број:04-14-379/10
МИНИСТАР
22.02.2010.године Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:35/05), Програма утрошка средстава “Трансфер за развој туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде“ за 2010. годину утврђених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде на економском коду 614100
– Трансфер за развој туризма Министарства за привреду и расписаног јавног позива, министар Министарства за
привреду, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о начину и критеријима за расподјелу
средстава “Трансфер за развој туризмау
Босанско-подрињском кантону Горажде”
за 2010.годину

16. март/ожујак 2010

Члан 1.
Овим правилником се утврђује
начин расподјеле средстава, критерији за расподјелу средстава, поступак
додјеле средстава и начин праћења утрошка додијељених средстава.
Члан 2.
Расподјелу средстава у износу
од 38.500 КМ утврђених Програмом о
утрошка средстава “Трансфер за развој туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде” за 2010.годину ће вршити комисија коју именује министар за
привреду и иста ће бројати 5 чланова.
Комисија ће доносити одлуке
концензусом, односно већином гласова, а коначну одлуку о расподјели и
висини средстава ће донијети Влада
кантона.
Члан 3.
Комисија из члана 2. ове одлуке
врши расподјелу средстава на начин
да ће вршити бодовање свих критерија
утврђених јавним позивом и овим правилником гдје ће максималан збир бодова бити 100, а минималан 50 бодова.
Све пристигле апликације бодоване испод 50 бодова неће се разматрати у даљем поступку.
Члан 4.
Након извршеног бодовања свих критерија комисија ће сачинити ранг листу потенцијалних корисника средстава према броју освојених бодова.
Члан 5.
Ранг листа из члана 4. овог пра-
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вилника односи се на квалитет цјелокупне пријаве и иста не представља предност висине средстава за додјелу већ
само приоритет додјеле.
Комисија има право према утврђеној ранг листи предложити износе
новчаних средстава за додјелу у процентуалном износу од тражених средстава за сваки пријављени пројекат.
Члан 6.
При бодовању пријављених пројеката комисија ће користити критерије из јавног позива по сљедећим програмима:
ПРОГРАМ БРОЈ 1 Суфинансирање
пројеката изградње нових туристичко-угоститељских капацитета, изградње основне туристичке инфраструктуре, суфинансирање нових туристичких производа, суфинансирање израде
туристичке сигнализације и инфраструктуре - панои, путокази, поучне стазе, шеталишта, путна одморишта, видиковци, бициклистичке стазе и сл.
a) Квалитет и комплетност програма везан за изградњу нових
смјештајних и угоститељских
капацитета
Активности у реализацији пројекта (у којој фази се налази пројекат), трајање пројекта, очекивани резултати, укупна улагања, извори финансирања… Максималан број бодова 15 додијелиће се пројектима који су у завршној фази и чији је степен реализације виши.
b) Дефинисан садржај програма
који је у складу са циљем повећања квалитета укупне туристичке понуде дестинације…
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Максималан број бодова 15 додијелиће се пројектима којима се
повећава квалитет смјештајних
јединица, квалитет угоститељске понуде и слично.
c) Степен самофинансирања и
финансијски ефекти
Колика је сигурност да ће пројекат бити релизован, да ће средства бити намјенски кориштена, колико је учешће носиоца
пројекта, има ли партнера на
пројекту, колико се средстава
тражи од министарства у односу на износ пројекта, колики су
финансијски ефекти по реализацији пројекта везано за сигурност у пословању. Максималан
број бодова 15 додијелиће се пројектима чији финансијски ефекти по реализацији пројекта
гарантују сигурност у пословању као и проширење постојеће
туристичко-угоститељске
понуде.
d) Број новозапослених радника
и задржавање постојећег броја
запослених радника
Очекивани број нових радника,
да ли је запошљавање трајно или
сезонско, процентуално повећање броја запослених у односу на
садашњи број и задржавање постојећег броја запослених радника, максималан број бодова 12
додијелиће се пројектима који
запошљавају нове раднике, а сразмјерно мањи број бодова пројектима који задржавају постојеће запослене.
e) Оригиналност пројекта у смислу проширења туристичке понуде
Нуди ли пројекат нови турист-
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ички производ на кантону, нови квалитет производа и услуга,
сигурност и стабилност фирме
на тржишту, максималан број
бодова 12 додијелиће се пројектима чијом се реализацијом долази до нових туристичких производа, повећава квалитет туристичко-угоститељских услуга и
повећава туристичка потрошња.
f) Повећање квалитета туристичке дестинације
Да ли се аплицираним пројектима повећава квалитет туристичке дестинације, општи дојам
о Босанско-подрињском кантону Горажде, максималан број бодова 11.
g) Период у коме ће бити видљиви ефекти
Колико је дуг период реализације пројекта и кад се очекују
његови резултати, максималан
број бодова 10 додјељује се пројектима чијом се рализацијом стичу услови за реализацију аплицираног пројекта, као и све погодности које реализовани пројекат нуди.
h) Изградња основне туристичке
инфраструктуре
Да ли ће се при реализацији пројекта изградити нова инфраструктура која ће створити претпоставке за развој нових туристичких производа, подизање квалитета постојећих туристичких
производа, као и квалитета укупне туристичке понуде дестинације, максималан број бодова
10 додијелиће се пројектима којима се стварају претпоставке за
развој нових туристичких производа, подиже квалитет укупне
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туристичке понуде дестинације.
Распоред новчаних средстава
врши се према броју бодова сваког апликанта. Укупан број бодова по овом
програму се дијели са висином новчаних средстава предвиђених за ову врсту програма. Добијена вриједност бода
се множи са укупним бројем бодова сваког апликанта и добија се износ средстава који се предлаже за додјелу.
ПРОГРАМ БРОЈ 2 Суфинансирање
организовања и учествовања на манифестацијама и програмима од значаја за развој и промоцију туризма и угоститељства (сајмови, фестивали, конгреси, манифестације, изложбе, образовни програми и сл.) којима се унапређује тржишна и друга конкурентност
туризма и угоститељства Босанско-подрињског кантона Горажде.
a) Квалитет и комплетност програма везан за промоцију туристичке и угоститељске дјелатности
Традиција у организовању сајмова, фестивала, манифестација и изложби… Максималан број бодова 20 добијају апликанти
са пројектима који имају традицију у организовању сајмова,
фестивала, манифестација и изложби.
b) Број учесника на сајму, фестивалу, манифестацији и изложби (претходни и очекивани)…
Максималан број бодова 20 добијају пројекти са већим бројем
учесника на претходном сајму,
фестивалу, манифестацији и изложби, као и пројекти гдје се
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очекује већи број учесника.
c) Категорија манифестације и
догађања
Да ли је манифестација локална, федерална, државна или међународна, максималан број бодова 20 добијају пројекти гдје
сајмови, фестивали, манифестације изложбе имају међудржавни карактер, а сразмјерно мање
бодова државне, федералне и локолане манифестације.
d) Степен самофинансирања
Колика је сигурност да ће пројекат бити релизован, да ће средства бити намјенски кориштена, колико је учешће носиоца
пројекта, има ли партнера на
пројекту, колико се средстава тражи од министарства у односу
на износ пројекта, какви су ефекти везани за промоцију туристичке и угоститељске дјелатности као и туристичких производа. Максималан број бодова 15
додијелиће се пројектима који
промовишу туристичке и угоститељске производе Босанско-подрињског кантона Горажде, као
и пројектима којима се стимулише туристичка потрошња и
представљање ресурса за нова
улагања на просторима Босанско-подрињског кантона Горажде.
e) Оригиналност пројекта у смислу проширења туристичке понуде
Нуди ли пројекат осмишљавање нових туристичких производа у кантону, повећање квалитета туристичке понуде и ствара
ли претпоставке за привлачење
потенцијалних инвеститора на
простору Босанско-подрињског
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f)

кантона Горажде. Максималан
број бодова 15 додијелиће се пројектима који имају за циљ стварање нових туристичких производа на кантону, повећање туристичке понуде као и утицај
пројеката на стабилност у пословању.
Период реализације пројекта
Колико је дуг период реализације пројекта и кад се очекују његови резултати.Максималан број бодова 10 додијелиће се пројектима чијом се реализацијом
одмах очекују резултати предвиђени пројектом.

Распоред новчаних средстава врши се према броју бодова сваког апликанта. Укупан број бодова по овом програму се дијели са висином новчаних
средстава предвиђених за ову врсту програма. Добијена вриједност бода се
множи са укупним бројем бодова сваког апликанта и добија се износ средстава који се предлаже за додјелу.
ПРОГРАМ БРОЈ 3 Суфинансирање
едукације и полагања за туристичке
водиче Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Едукација и полагање за туристичке водиче у Босанско-подрињском
кантону Горажде ће се вршити у складу са Правилником о стручном испиту
за туристичке водиче (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 88/08). У
складу са чланом 13. претходно наведеног правилника, Туристичка заједница Босанско-подрињског кантона Горажде ће урадити приручник за едукацију и полагање испита за туристичке
водиче из посебног дијела за подручје
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Босанско-подрињског кантона Горажде па је, стога, у расписаном јавном позиву предвиђена као једини учесник и
организатор едукације и полагања за
туристике водиче.
Висина средстава ће зависити од
понуђеног плана и програма едукације и полагања за туристичке водиче,
броја пријављених учесника као и висине трошкова насталих при реализацији овог пројекта.
ПРОГРАМ БРОЈ 4 Суфинансирање
пројеката којима се стимулише прекогранична и друга сарадња која има
за циљ освајање нових туристичких
производа као и довођење већег броја
туриста на просторе Босанско-подрињског кантона Горажде.
a) Квалитет и комплетност програма
Максималан број бодова 25 добиће пројекти којима се стимулише прекогранична и друга сарадња и који имају за циљ освајање нових туристичких производа.
b) Дефинисан садржај програма
који је у складу са циљем повећања броја долазака туриста
на просторе Босанско-подрињског кантона Горажде
Максималан број бодова 25 добијају пројекти који имају за
циљ довођење што већег броја
туриста на просторе кантона,
пројекти којима се користе смјештајни капацитети са плаћеном боравишном таксом, као и
пројекти којима се стимулише
туристичка потрошња.
c) Осмишљавање нових туристичких производа
Максималан број бодова 25 доб-
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ијају пројекти којима се стварају нови туристички производи
везани за прекограничну и другу сарадњу, а који имају за циљ
дужи боравак туриста.
d) Број новозапослених радника
и задржавање постојећег броја
запослених
Максималан број бодова 25 додијелиће се пројектима којима се
упошљавају нови радници и задржава постојећи број запослених.
Распоред новчаних средстава врши се према броју бодова сваког апликанта. Укупан број бодова по овом програму се дијели са висином новчаних
средстава предвиђених за ову врсту
програма. Добијена вриједност бода се
множи са укупним бројем бодова сваког апликанта и добија се износ средстава који се предлаже за додјелу.
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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 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.03.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању Информације о стању
у области станица техничких
прегледа возила
Члан 1.
Овом Одлуком прихвата се Информација о стању у области станица
техничких прегледа возила Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 7.
Члан 2.
Након одлуке Владе о одобравању средстава, Министарство за привреду ће уговором, уз банковну гаранцију корисника средстава, регулисати
начин трошења и праћења утрошка
додијељених средстава.
Члан 8.
Правилник ступа на снагу даном доношења програма утрошка средстава “Трансфер за развој туризма у
Босанско-подрињском кантону Горажде”за 2010.годину и исти ће се користити при расподјели средстава по наведеном програму.
Број:04-14-379-2/10
МИНИСТАР
22.02.2010.године Мустафа Куртовић,с.р.
Горажде

Саставни дио ове Одлуке је Информација о стању у области станица
техничких прегледа возила.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–27-364/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 57. редовне сједнице, одржаном дана 09.03.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за закуп
канцеларијског простора
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду – Кантонална управа за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, да изврши закуп канцеларијског простора у
просторијама Привредне банке Сарајево-филијала Горажде и то: двије
канцеларије по цијени од 10,00 КМ по
м², у цијену није урачунат ПДВ, за потребе Кантоналне управе за шумарство, на период од 6 (шест) мјесеци.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине» број:
12/03), члана 3. Закона о управљању
привредним друштвима у надлежности Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:8/05)
и 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 57. редовне сједнице, одржаном дана 09.03.2010.г., д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Скупштине
ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о.
Горажде
Члан 1.

Члан 2.
Даје се сагласност Министру за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да закључи уговор о закупу канцеларијског простора из члана
1. ове Одлуке.
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:03–24-36610
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Овим Рјешењем именују се чланови Скупштине ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Гражде и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мехић Зибија, дипл.инг.шум.
Сијерчић Расим, дипл.инг.пољ.
Обхођаш Елвир, дипл.правник
Манџо Емир, дипл.правник
Хаџиомеровић Мелида, дипл.инг.
Омерагић Исмет, дипл.инг.
Думањић Вахид, дипл.правник
Хаџовић Сабина, правник
Имамовић Есад, дипл.политолог
Дурмо Зејнил, дипл.инг.шум.
Алић Ермина, дипл.инг.пољ.
Члан 2.
Чланови Скупштине друштва
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«Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде именују се на период од 60 (шездесет) дана.
Члан 3.
Предсједник Скупштине бира
се из реда чланова Скупштине друштва, а бирају га сви чланови већином гласова.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-367/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 2.
Путне трошкове, боравак током
посјете и дневнице сноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у
висини утврђеној позитивним законским прописима.
Члан 3.
По окончању службеног путовања, именовани се задужује да у року
од 15 дана од дана ступања на посао
достави извјештај Влади Босанско-подрињског кантона Горажде о обављеним активностима у Републици Турској, а финансијски извјештај о извршеном службеном путовању Административној комисији Скупштине Кантона.
Члан 4.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-359/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
Члан 1.
Одобрава се службено путовање Аџем Џеваду, Министру за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, у Републику Турску у периоду од 15.03. do 20.03.2010.године.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и усвојеног Програма о утрошку
средстава са кода 614300 - «Грантови
непрофитним организацијама» и Закона о извршењу Буџета («Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:15/09), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на сво-

Брoj 4 – странa 422

16. март/ожујак 2010

јој 57. редовној сједници, одржаној дана 26.02.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за организовану посјету ДНРП БПК
Горажде у Републику Турску
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 4.000,00 КМ, на име финансирања организоване посјете ДНРП
БПК Горажде у Републику Турску у временском периоду од 15. до 21.03.2010.
године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Савеза ДНРП БПК Горажде број:1990
540005884792, који се води код Шпаркасе банке Горажде.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе “Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:10/97), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 57. редовне сједнице, одржаном
дана 09.03.2010.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“
Горажде
Члан 1.
Разрјешава се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Асим Крнџија
– предсједник,
Самка Брко
– члан,
Расема Ферхатовић
– члан,
Вахид Мирвић
– члан и
Аида Муловић
– члан.

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».

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Број:03–14-330/10
26.02.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р

Број:03–05-371/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:10/97), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 57. редовне сједнице, одржаном
дана 09.03.2010.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Управног одбора ЈУ „Дом за
стара и изнемогла лица“ Горажде
Члан 1.
Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица“ Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Асим Крнџија - предсједник,
Самка Брко
- члан,
Расема Ферхатовић
- члан,
Вахид Мирвић
- члан и
Аида Муловић
- члан.
Члан 2.

Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу
са законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Сл-
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ужбеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-372/10
09.03.2010.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 наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о дефинисању
минималних стручних и
материјално-техничких услова
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Правилник о дефинисању минималних стручних и материјално-техничких услова које морају испуњавати
извођачи занатских радова у оквиру
дјелатности грађења да би добили лиценцу Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–23- 373/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 66. Закона о организацији органа управе у Федерацији
БиХ („Службене новине Федерације
БиХ“, бр.35/05) и члана 96. став 3. Закона о просторном уређењу и грађењу
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/09),
Министар за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине, уз претходну сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ
СТРУЧНИХ И МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
ИЗВОЂАЧИ ЗАНАТСКИХ РАДОВА
У ОКВИРУ ДЈЕЛАТНОСТИ
ГРАЂЕЊА ДА БИ ДОБИЛИ
ЛИЦЕНЦУ
Члан 1.
Овим Правилником дефинишу
се минимални квалификационо-стручни, искуствени и материјално-технички услови које морају испуњавати извођачи занатских радова у оквиру дјелатности грађења да би добили одговарајућу лиценцу за дотичне врсте занатских радова, као и услове за одузимање тих лиценци.
Члан 2.
Извођач занатских радова у оквиру дјелатности грађења према овом
Правилнику је физичко лице регистровано за обављање дотичних занатских радова, самостално или као подуго-

ворачи правног лица регистрованог за
послове грађења, на грађевини и другом захвату у простору за које одобрење за грађење издаје Министарство или
јединице локалне самоуправе Кантона. Послове извођења занатских радова може обављати само физичко лице
које је регистровано за обављање те дјелатности и које посједује лиценцу Министарства.
Члан 3.
(1) Услови и мјерила за давање
лиценце односе се на:
стручну оспособљеност за поједине занатске радове које обавља извођач,
техничку и другу опремљеност
за поједине занатске радове које
обавља извођач у складу са регистрованом дјелатношћу.
(2) Извођач испуњава услове стручне оспособљености за извођење занатских радова у оквиру дјелатности
грађења ако посједује трећи, четврти,
односно пети степен образовања за занимање потребно за извођење занатских радова за које се лиценца даје и најмање пет година радног искуства у струци.
(3) Извођач испуњава услове
материјално-техничке опремљености
за извођење занатских радова у оквиру
дјелатности грађења ако располаже
одговарајућим алатима, уређајима и
направама, грађевинском и другом опремом потребном за обављање послова за сваку врсту радова за које се тражи лиценца и потребним за технолошки примјерено извршење радова.
(4) Услов техничке опремљености
подразумијева и опрему за заштиту радника на раду и заштиту од штетних
-
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-

уредном подмирењу обавеза, што

Лиценце из члана (1) овог Правилника издају се по захтјеву физичког
лица које се бави извођењем занатских
радова у оквиру дјелатности грађења.

подразумјева потврду надлежне
установе пензијског и здравственог осигурања.
(3) Доказима о испуњавању услова техничке опремљености у смислу
става (1) алинеја 5. овог члана сматра
се:
попис основних средстава рада.

Члан 5.

Члан 6.

Члан 4.

(1) Захтјев за издавање лиценце
за извођење занатских радова у оквиру
дјелатности грађења садржи:
Име и презиме физичког лица,
адресу физичког лица,
овјерен извод из судског регистра са рјешењем о упису у судски регистар, идентификационим бројем и шифром дјелатности,
- доказе о испуњавању услова стручне оспособљености,
- потврду надлежног тијела која
није старија од шест мјесеци да
физичко лице у посљедње три
године није правомоћно осуђивано за кривично дјело чија је
природа у вези с обављањем дјелатности грађења.
(2) Доказом о испуњавању стручне оспособљености у смислу става
(1) алинеја 4. овог члана сматрају се
подаци о:
-

-

укупном радном искуству,
мајсторским дипломама или о
признатом мајсторском статусу,
свједочанствима о завршном испиту, дипломама,
увјерењима о положеном стручном испиту,
увјерењима о стручној оспособљености,

(1) Захтјев за издавање лиценце
за извођење занатских радова у оквиру
дјелатности грађења се подноси Министарству.
(2) За разматрање захтјева из
става (1) овог члана Министар именује
стручну комисију.
(3) Стручна комисија из претходног става оцјењује валидност документације из члана 5. овог Правилника,
те предлаже министру, уколико су испуњени сви прописани услови за обављање занатских радова у оквиру дјелатности грађења, да донесе одговарајуће рјешење о испуњавању услова.
(4) У случају запримања непотпуног, неуредног захтјева или захтјева
који садржи неки формални недостатак, комисија из претходног става ће
предложити Министарству да позове
подносиоца захтјева да у одређеном
року отклони недостатке.
(5) Стручна комисија о свом раду води записник.
Члан 7.
Физичко лице са сједиштем изван
кантона мора бити регистровано за извођење занатских радова у оквиру дјелатности грађења, те посједовати лиценцу за обављање регистроване дјелат-
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ности издату од стране надлежног органа кантона или ентитета у којем има
сједиште, уколико њихови прописи то
налажу.
Члан 8.
(1) На приједлог стручне комисије из члана 6. овог Правилника, Министарство у року од 30 дана, од дана
подношења захтјева од стране физичког лица, доноси рјешење о испуњавању услова из члана 3. овог Правилника, без којег извођач занатских радова
не може отпочети обављање дјелатности за коју је регистрован.
(2) Против рјешења из става (1)
овог члана не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор
код надлежног суда у року од 30 дана
од дана пријема истог.
(3) На основу правоснажног рјешења из става (1) овог члана, Министарство издаје лиценцу за извођење занатских радова у оквиру дјелатности
грађења, на обрасцу приказаном у Прилогу 1. овог Правилника и чини његов саставни дио.
(4) Лиценце из претходног става објављују се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Члан 9.
(1) Лиценца се даје на период
од пет година, а физичко лице које добија лиценцу дужно је Министарство
обавијестити о свим промјенама у физичком лицу, које утичу на испуњеност услова за добијање лиценце.
(2) На захтјев физичког лица лиценца се може продужити. Захтјев за
продужење лиценце подноси се најраније годину дана, а најкасније два мје-
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сеца прије истека рока важења лиценце. Захтјев за продужење лиценце поднесен прије наведеног рока одбацит ће
се.
(3) Извођач занатских радова је
дужан у року од 15 дана од дана настале промјене од Министарства затражити измјену лиценце, ако су се накнадно промијенили подаци на темељу
којих је лиценца издата, на начин да
извођач занатских радова више не испуњава услове прописане овим Правилником за обављање занатских радова,
за које је лиценцу добио.
Члан 10.
(1) Лиценца се одузима када се
накнадном провјером, од стране Министарства или надлежне инспекције, утврди да физичко лице занатске радове
обавља супротно важећим прописима,
да је престало да испуњава услове под
којима је лиценца издата, односно ако
је издата на основу неистинитих или
нетачних података.
(2) Рјешење о одузимању лиценце доноси Министарство и поред података прописаних законом, садржи и
рок на који се лиценца одузима.
(3) Уколико је лиценца одузета
због престанка испуњавања услова за
издавање лиценце, може се поднијети
захтјев за издавање нове лиценце када
се испуне одређени услови.
Члан 11.
О издавању, продужењу, измјени и/или допуни и одузимању лиценце обавјештава се надлежна инспекција.
Члан 12.
(1) Трошкове утврђивања испу-
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њавања услова за обављање занатских
радова у оквиру дјелатности грађења
сноси подносилац захтјева.
(2) Трошкови поступка из става
(1) овог члана износе 150 КМ, а уплата
се врши на: ЈРТ БПК Горажде број: 132731-04102931-54, са врстом прихода:
721121 и шифром буџетске организације: 2301001. Поред трошкова поступка, подносилац захтјева је дужан платити и трошкове административне таксе.
(3) Лиценца, њено продужење,
измјена и/или допуна неће се издати
извођачу занатских радова без достављеног доказа о измирењу трошкова из
става (2) овог члана.
Члан 13.
Поступак издавања лиценце,
продужења рокова важења, измјене и/
или допуне или одузимања лиценце,
води се по одредбама Закона о управном поступку („Службене новине Федерације БиХ“, број: 2/98).
Члан 14.
(1) Министарство води регистар
извођача занатских радова у оквиру дјелатности грађења којима је дата, продужена, измјењена и/или допуњена лиценца.
(2) Регистар из става (1) овог члана садржи:
-

редни број уписа,
датум уписа,
име и адреса физичког лица,
број и датум издавања рјешења
о испуњавању услова за извођење занатских радова у оквиру
дјелатности грађења, односно за
продужење, измјену и/или до-
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-

пуну рјешења,
број и датум издавања лиценце,
врсту занатских радова,
стручну спрему физичког лица,
промјене битне за обављање стручних послова на извођењу занатских радова у оквиру дјелатности грађења (измјена података о физичком лицу, престанак
рада физичког лица итд.).
Члан 15.

Физичко лице које је било, прије доношења овог Правилника, регистровано за обављање дјелатности извођења занатских радова у оквиру дјелатности грађења, након доношења Правилника дужно је одмах поднијети захтјев за добијање лиценце, а до издавања лиценце може наставити обављање
дјелатности за коју је регистровано.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:09-23-1-124/10
МИНИСТАР
15.03.2010.године
Владимир Недимовић,с.р.
Горажде

На овај Правилник сагласност
је дала Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде својом Одлуком број:
03-23-373/10 од 09.03.2010.године.

Брoj 4 – странa 428

16. март/ожујак 2010

PRILOG 1.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLINE

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih stručnih i
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru
djelatnosti građenja da bi dobili licencu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde”, br. ____), Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu
okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:

LICENCU
za izvođ
izvođenje zanatskih radoava
radoava
u okviru djelatnosti građ
građenja

(ime fizičkog lica, adresa) ispunjava uvjete za izvođenje zanatskih radova u okviru
djelatnosti građenja (vrsta zanatskih radova) na području Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde.

Broj:
Goražde,

Licenca se izdaje za period:
______________________________

MINISTAR
_________________
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277
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 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о дефинисању
минималних кадровских
и материјално-техничких услова
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Правилник о дефинисању минималних кадровских и материјално-техничких услова, које морају испуњавати извођачи да би добили лиценцу за
обављање дјелатности грађења, Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–23-374/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

278
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федера-

цији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр.35/05) и члана 96. став 2.
Закона о просторном уређењу и грађењу БПК Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:15/09), Министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине, уз претходну сагласност Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ
КАДРОВСКИХ И МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ
ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА
Члан 1.
Овим Правилником дефинишу
се минимални кадровски и материјално-технички услови које морају испуњавати извођачи за сваку грану грађевинарства, односно за сваку врсту објеката и захвата у простору, да би добили одговарајућу лиценцу за ту грану,
односно за грађење те врсте објеката,
као и услове за одузимање тих лиценци.
Члан 2.
Извођач према овом Правилнику је правно лице регистровано за обављање послова грађења грађевина и/
или извођења појединих радова на грађевини и других захвата у простору
за које одобрење за грађење издаје Министарство или јединице локалне самоуправе Кантона. Послове грађења
може обављати само правно лице које
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је регистровано за обављање те дјелатности и које посједује лиценцу Министарства.
Члан 3.
(1) Услови и мјерила за давање
иценце односе се на:
минималан број стручних лица
и њихову стручну оспособљеност у руковођењу радова,
минималан број стручних лица
и радника из струке, те њихову
стручну оспособљеност за поједине радове које обавља извођач,
техничку и другу опремљеност
за послове које обавља извођач
у складу са регистрованом дјелатношћу,
успостављен систем осигуравања квалитете,
поштивање принципа одрживог развоја и заштите околиша.
(2) Извођач испуњава услове стручне оспособљености и броја радника за обављање дјелатности грађења
грађевина или појединих дијелова грађевина и захвата, ако запошљава:
-

-

-

-

-

најмање једно лице које испуњава услове за водитеља радова
те грађевине,
најмање три лица која испуњавају услове за обављање послова предрадника односно пословође,
најмање осам лица с петим, четвртим односно трећим степеном образовања за свако занимање потребно за извођење радова за које се лиценца даје,
најмање осам лица с другим и
првим степеном образовања за
свако занимање потребно за из-
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вођење радова за које се лиценца даје,
најмање пет лица с одговарајућим степеном образовања за руковођење средствима рада (машинама, уређајима и/или опремом) потребним за извођење
радова. Ако се средства рада осигуравају путем уговора о дугорочној сарадњи, тада није потребно испунити услов стручне оспособљености у погледу лица
која рукују тим средствима рада,
укупан број радника не може
бити мањи од 25.
(3) Извођач испуњава услове стручне оспособљености и броја радника за извођење појединих дијелова грађевина ако запошљава:
-

-

-

-

-

најмање једно лице које испуњава услове за водитеља радова
тог дијела грађевине,
најмање два лица која испуњавају услове за обављање послова
предрадника односно два пословође,
најмање четири лица с петим,
четвртим односно трећим степеном образовања за свако занимање потребно за извођење радова за које се лиценца даје,
најмање четири лица с другим
и првим степеном образовања
за свако занимање потребно за
извођење радова за које се лиценца даје,
најмање два лица с одговарајућим степеном образовања за руковођење средствима рада (машинама, уређајима и/или опремом) потребним за извођење
радова. Ако се средства рада осигуравају путем уговора о дуго-
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рочној сарадњи тада није потребно испунити услов стручне
оспособљености у погледу лица
која рукују тим средствима рада,
укупан број радника не може
бити мањи од 12.
(4) Водитељ радова из става (2)
алинеја 2. и става (3) алинеја 2. овог члана мора бити инжењер (VI степен) са
пет година радног искуства у струци.
(5) Предрадник, односно пословођа може бити лице са петим или
четвртим степеном стручне спреме и
пет година радног искуства.
(6) Извођач испуњава услове техничке опремљености за обављање дјелатности грађења одређене грађевине или за извођење појединих радова
на грађевини ако располаже одговарајућим грађевинским машинама, уређајима и направама, грађевинском и другом опремом, превозним средствима,
или ако се та средства рада осигуравају путем уговора о дугорочној сарадњи, те пословним простором потребним за обављање послова за сваку врсту
радова за које се тражи лиценца и потребним за технолошки примјерено
извршење радова.
(7) Услов техничке опремљености подразумијева и опрему за заштиту
радника на раду и заштиту од штетних дјеловања за сва лица која се стално
или повремено налазе на градилишту
и опрему за заштиту од штетних дјеловања на околиш уколико таква дјеловања постоје.
Члан 4.
Лиценце из члана (1) овог Правилника издају се по захтјеву правног
лица које се бави грађењем грађевина

и/или извођењем појединих радова.
Члан 5.
(1) Захтјев за издавање лиценце
за грађење грађевина и других захвата
у простору садржи:
назив правног лица,
сједиште и адресу правног лица,
овјерен извод из судског регистра са рјешењем о упису у судски регистар, идентификационим бројем и шифром дјелатности,
- доказе о испуњавању услова стручне оспособљености и броја
радника,
- акт надлежног органа о испуњавању услова у погледу техничке опремљености и осигурања
пословног простора,
- потврду надлежног тијела која
није старија од шест мјесеци да
одговорно лице извођача у посљедње три године није правомоћно осуђивано за кривично дјело чија је природа у вези с обављањем дјелатности грађења.
(2) Доказом о испуњавању стручне оспособљености и броја радника
у смислу става (1) алинеја 4. овог члана
сматрају се:
-

-

за све запослене раднике табеларно приказани подаци о:

(а) укупном радном искуству,
(б) мајсторским дипломама или
о признатом мајсторском статусу,
(ц) свједочанствима о завршном
спиту, дипломама,
(д) увјерењима о положеном
стручном испиту,
(е) увјерењима о стручној оспособљености;
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потврда надлежне установе пензијског и здравственог осигурања о уредном подмирењу обавеза.
(3) Доказима о испуњавању услова техничке опремљености у смислу
става (1) алинеја 5. овог члана сматрају
се:
-

-

попис основних средстава рада,
уговор о дугорочној сарадњи ради осигуравања средстава рада.
Члан 6.

(1) Захтјев за издавање лиценце
за грађење грађевина и других захвата
у простору се подноси Министарству.
(2) За разматрање захтјева из
става (1) овог члана, Министар именује
стручну комисију.
(3) Стручна комисија из претходног става оцјењује валидност документације из члана 5. овог Правилника, те предлаже Министру, уколико су
испуњени сви прописани услови за обављање дјелатности грађења, да донесе одговарајуће рјешење о испуњавању
услова.
(4) У случају запримања непотпуног, неуредног захтјева или захтјева
који садржи неки формални недостатак, комисија из претходног става ће
предложити Министарству да позове
подносиоца захтјева да у одређеном
року отклони недостатке.
(5) Стручна комисија о свом
раду води записник.
Члан 7.
Правно лице са сједиштем изван Кантона мора бити регистровано за
обављање дјелатности грађења грађев-
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ина и других захвата у простору, те
посједовати лиценцу за обављање регистроване дјелатности издату од стране надлежног органа кантона или ентитета у којем има сједиште, уколико
њихови прописи то налажу, или овлаштење/лиценцу за обављање дјелатности грађења грађевина издату од стране Федералног министарства просторног уређења.
Члан 8.
(1) На приједлог стручне комисије из члана 6. овог Правилника, Министарство у року од 30 дана, од дана
подношења захтјева од стране правног
лица, доноси рјешење о испуњавању
услова из члана 3. овог Правилника,
без којег извођач не може отпочети обављање дјелатности за коју је регистрован.
(2) Против рјешења из става (1)
овог члана не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор
код надлежног суда у року од 30 дана
од дана пријема истог.
(3) На основу правоснажног рјешења из става (1) овог члана, Министарство издаје лиценцу за обављање дјелатности грађења, на обрасцу приказаном у Прилогу 1. овог Правилника и
чини његов саставни дио.
(4) Лиценце из претходног става објављују се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Члан 9.
(1) Лиценца се даје на период
од пет година, а правно лице које добија лиценцу дужно је Министарство
обавијестити о свим промјенама у пр-
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авном лицу, које утичу на испуњеност
услова за добијање лиценце.
(2) На захтјев правног лица лиценца се може продужити. Захтјев за
продужење лиценце подноси се најраније годину дана, а најкасније два мјесеца прије истека рока важења лиценце. Захтјев за продужење лиценце поднесен прије наведеног рока одбацит
ће се.
(3) Извођач је дужан у року од
15 дана од дана настале промјене од
Министарства затражити измјену лиценце, ако су се накнадно промјенили
подаци на темељу којих је лиценца издата, на начин да извођач више не испуњава услове прописане овим Правилником за обављање послова грађења, за које је лиценцу добио.
Члан 10.
(1) Лиценца се одузима када се
накнадном провјером, од стране Министарства или надлежне инспекције,
утврди да правно лице послове грађења обавља супротно важећим прописима, да је престало да испуњава услове под којима је лиценца издата, односно ако је издата на основу неистинитих или нетачних података.
(2) Рјешење о одузимању лиценце доноси Министарство и поред података прописаних законом, садржи и
рок на који се лиценца одузима.
(3) Уколико је лиценца одузета
због престанка испуњавања услова за
издавање лиценце, може се поднијети
захтјев за издавање нове лиценце када
се испуне одређени услови.
Члан 11.
О издавању, продужењу, измје-

ни и/или допуни и одузимању лиценце обавјештава се надлежна инспекција.
Члан 12.
(1) Трошкове утврђивања испуњавања услова за обављање дјелатности грађења сноси подносилац захтјева.
(2) Трошкови поступка из става
(1) овог члана износе 300 КМ, а уплата
се извршава на: ЈРТ БПК Горажде број:
132-731-04102931-54, са врстом прихода:
721121 и шифром буџетске организације: 2301001. Поред трошкова поступка, подносилац захтјева је дужан платити и трошкове административне таксе.
(3) Лиценца, њено продужење,
измјена и/или допуна неће се издати
извођачу без достављеног доказа о измирењу трошкова из става (2) овог члана.
Члан 13.
Поступак издавања лиценце,
продужења рокова важења, измјене и/
или допуне или одузимање лиценце,
води се по одредбама Закона о управном поступку („Сл. новине Федерације БиХ“, број: 2/98).
Члан 14.
(1) Министарство води регистар
извођача којима је дата, продужена,
измјењена и/или допуњена лиценца.
(2) Регистар из става (1) овог
члана садржи:
-

редни број уписа,
датум уписа,
назив и сједиште правног лица,
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-

-

број и датум издавања рјешења
о испуњавању услова за обављање дјелатности изградње грађевина или појединих дијелова
грађевине, односно за продужење, измјену и/или допуну рјешења,
број и датум издавања лиценце,
врсту стручних послова за извођење радова,
попис и стручну спрему запослених,
промјене битне за обављање стручних послова на извођењу радова (измјена података о правном лицу, престанак рада правног лица итд.).
Члан 15.

Правно лице које је било, прије
доношења овог Правилника, регистровано за обављање дјелатности грађења, након доношења овог Правилника
дужно је одмах поднијети захтјев за добијање лиценце, а до издавања лиценце може наставити обављање дјелатности за коју је регистровано.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:09-23-1-123/10
МИНИСТАР
15.03.2010. године Владимир Недимовић,с.р.
Горажде
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На овај Правилник сагласност
је дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде својом Одлуком број:
03-23-374/10 од 09.03.2010. године.
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PRILOG 1.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLINE

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde”, br. ____), Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:

LICENCU
za obavljanje djelatnosti građ
građenja građ
građevina i/ili izvođ
izvođenja
pojedinih
pojedinih radova na građ
građevini i drugih zahvata u prostoru
(naziv pravnog lica, adresa, sjedište) ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja
(vrsta djelatnosti) na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:
Goražde,

Licenca se izdaje za period:
______________________________

MINISTAR
_________________
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Члан 3.

279
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 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министру
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине и Министру
за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде за
потписивање купопродајних уговора
са лицима која су стекла право
на куповину - додјелу 10 дограђених
стамбених јединица у ул. Заима
Имамовића 8-10 и 18-20 у Горажду
Члан 1.
Даје се сагласност Министру за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде за потписивање уговора са лицима која су стекла право на
куповину дограђених стамбених јединица у ул. Заима Имамовића 8-10 и 1820 у Горажду.
Члан 2.
Овом Одлуком се такођер даје
сагласност Министру за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде за потписивање уговора са лицима којима су стамбене јединице у ул.
Заима Имамовића 8-10 и 18-20 у Горажду додијељене бесплатно.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–23-387/10
09.03.2010.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 наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за смањење броја службених паса
у Министарству за унутрашње
послове Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши отпис 1 (једног) службеног пса:
1. њемачки овчар «Кинг»
Члан 2.
По извршеном отпису, Министарство за унутрашње послове ће пса
без накнаде поклонити службеницима
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Министарства за унутрашње послове
Босанско–подрињског кантона Горажде који искажу интересовање за прихватање и збрињавање пса.

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

ост министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског
кантона Горажде да у складу са потписаним Протоколом о начину преузимања државних службеника и запосленика, документације, опреме, материјално-техничких средстава и потребног
смјештајног простора, уз накнаду уступи у закуп канцеларијски простор
Министарству за сигурност Босне и Херцеговине.

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».

Ова Одлука односи се на простор укупне површине 63,00 м² у објекту Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде (двије канцеларијске просторије,
мокри чвор, предулаз), а закуп ће се
уредити уговором о закупу, који ће склопити Министарство за унутрашње
послове Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за сигурност БиХ.

Члан 3.

Број:03–04-375/10
09.03.2010.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 наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:

Члан 3.
Цијена закупа утврђује се према сљедећим елементима:
-

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за давање у закуп непокретне
имовине – канцеларијског простора
Министарству за сигурност
Босне и Херцеговине
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласн-

-

-

-

закупнина за изнајмљени
простор............................... 500,00 КМ
мјесечно;
утрошак воде......................... 5,00 КМ
мјесечно по радном мјесту;
утрошак електричне
енергије .............................. 25,00 КМ
мјесечно по радном мјесту;
накнадгријање....................100,00 КМ
мјесечно, током свих
12 мјесеци у години;
накнада за трошкове
одржавања хигијене....... ..250,00 КМ
мјесечно.
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Члан 4.

I

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско–подрињског кантона Горажде.

Даје се сагласност Школском
одбору ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић»
Горажде за именовање Фикрета Теровића за директора ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде.

Члан 5.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности за закуп непокретне имовине-канцеларијског простора Министарству за сигурност Босне и Херцеговине, број: 03-141476/09 од 19.08.2009.године.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-376/10
09.03.2010.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 на основу члана 113. Закона о
средњој школи («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/04), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
57. редовне сједнице, одржаном дана
09.03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на именовање директора ЈУ МСШ
„Енвер Поздеровић“ Горажде

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–05-378/10
09.03.2010.године
Г о р а ж д е3

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утошку
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали трансфери - Информисање,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 57. редовне
сједнице, одржаном дана 09.03.2010.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец ФЕБРУАР 2010.године
I
Одобравају се новчана средст-
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ва у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско–подрињског кантона Горажде, на име редовне транше за мјесец фебруар 2010.године.

ко–подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.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
003) - Остали трансфери – Информисање.
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.

Члан 1.
Овом Уредбом оснива се Уред
премијера и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту
Уред), утврђује његов дјелокруг, уређује руковођење Уредом, као и друга
питања од значаја за организовање и
функционисање Уреда.
Члан 2.
•

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:03–14-349/10
09.03.2010.године
Горажде

УРЕДБУ
о оснивању Уреда премијера и Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 54. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:35/05) и члана 25. Закона о
Влади Босанско–подрињског катона
Горажде (“Службене новине Босанс-

•
•

•

•
•
•

•

Уред врши стручне, техничке и
др-уге послове за потребе премијера и Вл-аде који се односе на:
организовање рада Уреда,
припремање материјала, писмена по налогу премијера и по
потреби праћење извршења истих,
осигурање документационог материјала и података од значаја
за рад премијера и Владе,
организовање протоколарних
послова,
обезбјеђење усменог и писменог превођења,
израду правних и финасијских
аката од значаја за рад премијера и Владе,
кординирање послова премијера и Владе,
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•

•

•

•

•

•

припремање и организовање
сједница Владе и радних тијела
Владе,
давање мишљења Влади о приједлозима материјала који се
разматрају на сједници Владе,
сарадњу са министарствима у
изради нацрта и приједлога кантоналних прописа и давање
стручних савјета,
административно-техничке и
стручно-оперативне послове премијера и Владе,
координацију и праћење апликација за пројекте које ће Влада
Босанско–подрињског кантона
Горажде упућивати у процесу
придруживања европским асоцијацијама и пред приступним
фондовима,
друге послове везане за рад премијера и Владе.
Члан 3.

У извршењу стручних, техничких и других послова из члана 2. Уредбе, Уред сарађује са: државним, ентитетским, кантоналним органима управе, управним организацијама, јединицама локалне самоуправе, правосудним органима, јавним установама, јавним предузећима и привредним друштвима те другим субјектима од значаја
за рад премијера и Владе.
Члан 4.
Уредом руководи секретар Владе, као руководећи државни службеник који се поставља у складу са законским прописима који регулишу радноправни статус државних службеника.
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Члан 5.
Унутрашња организација Уреда утврђује се Правилником о унутрашњој организацији.
Правилник о унутрашњој организацији доноси секретар у сарадњи
са премијером и уз сагласност Владе
кантона.
Члан 6.
Премијер може именовати савјетнике премијера који по налогу премијера обављају послове који захтијевају нарочито знање и искуство, самосталност и креативност рада и исти су
у саставу Уреда и одговарају директно
премијеру.
Број савјетника и услови за именовање и обављање послова савјетника
утврђују се правилником о унутрашњој организацији Уреда и законским
прописима који регулишу радноправни статус савјетника.
Члан 7.
Надзор над радом Уреда врше
премијер и Влада.
Члан 8.
Средства потребна за рад Уреда
обезбјеђују се у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 9.
Секретар Владе ће у року од 30
дана од дана доношења ове Уредбе сачинити Правилник о унутрашњој организацији Уреда.
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Члан 10.
Почетком примјене ове Уредбе
престаје да важи Уредба о образовању
Кабинета премијера Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 03-023092-1/04 од 22.10.2004.године («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 13/04).
Члан 11.
Досадашњи државни службеници и намјештеници, који обављају послове у Кабинету премијера, настављају са радом у Уреду премијера и Владе
Босанко-подрињског кантона Горажде.
Члан 12.
Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–02-379/10
09.03.2010.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 на основу члана 4. тачка 2.
Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине», број:34/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
57. Редовне сједнице, одржаном дана
09.03.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању главног интерног
кантоналног ревизора у Босанскоподрињском кантону Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком именује се Хаша
Куљух, дипл.економиста на мјесто главног интерног кантоналног ревизора
у Босанско–подрињском кантону Горажде у Уреду интерне ревизије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове Одлуке је до завршетка јавног конкурса, а
најдуже 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-380/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03 ), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности Служби
за заједничке послове кантоналних
органа за закључивање уговора
о дјелу

5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:

Члан 1.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши плаћање
рачуна број: 0382/10 од 22.02.2010.
године у вриједности 63.000,03 КМ
на име набавке лож уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника

Даје се сагласност Служби за заједничке послове кантоналних органа
за закључивање уговора о дјелу којим
ће се привремено уредити обављање
послова одржавања хигијене у просторијама и дворишту зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
а због одласка једног извршиоца послова и задатака радног мјеста «помоћни
радник-хигијеничар» у пријевремену
пензију.
Члан 2.
Средства за исплату накнаде по
предметном уговору о дјелу обезбијеђена су у Буџету Службе за заједничке
послове кантоналних органа за 2010.
годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-389/10
09.03.2010.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:

Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског
кантона Горажде да изврши плаћање
РН бр. 0382/10 од 22.02.2010.године
фирми «ЕНОЛ» д.о.о. Горажде у вриједности од 63.000,03 КМ на име набављеног лож уља у количини 42.000 литара по цијени 1,50 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 2010.
годину, економски код 613200 – Издаци за енергију.
Средства уплатити на жирорачун број: 1990540005250412, отворен
код АБС банке на име «ЕНОЛ» д.о.о.
Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу да-

Број 4 – страна 443

16. март/ожујак 2010

ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-385/10
09.03.2010.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 наставку своје 57.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
03.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм подстицаја запошљавања
незапослених лица без радног искуства
са завршеном ВСС са евиденције
Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде, кроз
волонтерски рад
Члан 1.

Даје се сагласност на Програм
подстицаја запошљавања незапослених лица без радног искуства са завршеном ВСС са евиденције Службе за
запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде, кроз волонтерски рад.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, ЈУ
Служба за запошљавање Босанско–

подрињског кантона Горажде, Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде и органи
управе и управне организације Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Средства ће се обезбиједити из
Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 611 200
– накнаде трошкова запослених у износу од цца 42. 000,00 КМ, а износ од
12.500,00 КМ ће се обезбиједити из Буџета органа управе који имају планираних средстава за ову намјену у Буџету.
Члан 4.
Обавезују се органи и управне
организације Босанско–подрињског кантона Горажде да у року од 7 дана Влади Босанско–подрињског кантона доставе потребе за ангажовањем волонтера, узимајући у обзир укупан број
Програмом предвиђених волонтера
(21) и у односу на наведено, њихову
евентуалну распоређеност унутар органа и управних организација Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–34-386/10
09.03.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подри-
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њског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „АЗОТ“ УГ ВИТКОВИЋИ-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-I-7/1997 у прву књигу Регистра, уписано је КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „АЗОТ“ УГ
ВИТКОВИЋИ - 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: КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „АЗОТ“ УГ ВИТКОВИЋИ-ГОРАЖДЕ мијења и нови назив удружења је: КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО ”АЗОТ” ГОРАЖДЕ-ВИТКОВИЋИ.
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 КУД “АЗОТ” ВИТКОВИЋИ-ГОРАЖДЕ мијења и
нови скраћени назив удружења је:
КУД “АЗОТ” ВИТКОВИЋИ.
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 Ратковић Џеваду –
предсједнику Скупштине, Мулић
Јадранку - секретару Скупштине
и Ресић Бегу – предсједнику Управног одбора, престаје овлаштење
за заступање и представљање удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање удружења су:
Ратковић Џевад - предсједник
Скупштине
Мулић Јадранко - секретар
Скупштине
Гушо Сефет - пресједник
Управног одбора
5. 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:
-

-

-

Активно учествовање у развоју културе и спорта;
Стварање могућности члановима друштва да се баве и
усавршавају у једном или више умјетничких израза;
Организовање и припремање умјетничких програма и
јавних наступа у којима ће
чланство испољавати своје
умјетничке и друге вриједности;
Учествовање на смотрама и
другим аматерским манифе-
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-

-

-

-

-

-

стацијама;
Организовање и развијање разних облика аматерског, културно-умјетничког и забавног
живота својих члано-ва;
Остваривање сарадње са сродним организацијама и институцијама у земљи и иностранству;
Обављање и других послова
који су од посебног интереса
за умјетнички аматеризам и
друштвену заједницу;
Његовање и извођење фолклорних традиција (народне игре и послови);
Његовање и интерпретација
народних пјесама и других инструментално-сценских извођења;
Развијање и интерпретација
драмског стваралаштва;

6. Упис промјена из тачки 2, 3, 4. и 5.
испозитива овог Рјешења извршен
је дана 10.03.2010. године.
7. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
Образложење
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „АЗОТ“ ВИТКОВИЋИ-ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења,
који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе дана 21.
05.1997.године, под регистарским бројем Р-I-7/1997 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-12/10 од
08.03.2010.године, обратило се КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
„АЗОТ“ ВИТКОВИЋИ - ГОРАЖДЕ за
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упис у Регистар промјене назива удружења, промјене скраћеног назива
удружења, промјене лица овлаштених
за заступање и представљање удружења и промјене Статута удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:03/10 од 13.12.2010.године о промјени назива удружења, Одлука број:
05/10 од 13.02.2010.године о именовању лица овлаштених за заступање и
представљање удружења, Одлука број:
02/10 од 13.02.2010.године о измјени
Статута, списак чланова Скупштине
удружења и Статут удружења број:
01/10 од 13.02.2010. године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у Регистар промјена, стога је
на основу члана 33. Закона о удружењима и 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
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ражде, промјена скраћеног назива
удружења, тако што се скраћени
назив удружења УГ ФК ”ГОРАДЕ”
мијења и нови скраћени назив удружења је: УФК ”ГОРАЖДЕ”.

спису предмета.
Број:УП-1: 05-05-12/10

10.03.2010.године.
Горажде

МИНИСТАР

Радмила Јанковић,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ “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-I-8/1999 у прву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФУДБАЛСКИ КЛУБ “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 ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ГОРАЖДЕ“ мијења и
нови назив удружења је УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ГОРАЖДЕ”.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Го-

4. Уписује се у Регистар удружења,
који се воси код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сједишта удружења, тако што се сједиште удружења
у улици Ферида Диздаревића бр. 4.
мијења и ново сједиште удружења
је у улици Заима Имамовића бр. 44.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
равосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена ица овлаштених за
заступање и представљање удружења, тако што Куљух Абдулаху –
предсједнику клуба и Хасанефендић Хусеину - Секретару клуба, престаје овлаштење за заступање и
представљање удружења, а ново
ли-це овлаштено за заступање и
представљање удружења је:
Рашчић Мухидин-Предсједник
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:
-

Остваривање врхунских спортских резултата у спортовима
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-

-

-

-

за које је основан;
Изградња спортисте као врхунског такмичара и његове личности у духу захтјева времена
у којем живимо;
Оспособљавање стручног кадра за рад са врхунским спортистима;
Рад са сениорским, јуниорским, кадетским и дјечијим селекцијама и на тај начин окупљање већег броја заинтересованих за бављење спортом;
Представљање и афирмација
Кантона, Федерације БиХ/РС-а
и државе Босне и Херцеговине
на домаћим и страним међународним такмичењима.

7.

Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршење дана 10.03.2010.године.

8.

Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ уписано је
у Регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе, дана 10.12.1999.године,
под регистарским бројем Р-I-8/1999 у
прву књигу Регистра.
Захтјевом број:УП-1:05-05-11/10,
од 22.02.2010.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФУДБАЛСКИ
КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ за упис у Регистар
промјене назива удружења, промјене
скраћеног назива удружења, промјене
сједишта удружења, промјене лица ов-

Број 4 – страна 447

лаштених за заступање и представљање удружења и промјене Статута удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:10 /10 од 22.01.2010.године о промјени назива удружења, о именовању
лица овлаштених за заступање и представљање удружења, о промјени сједишта удружења и Одлука број:11 /10
од 22.01.2010.године о измјени Статута,
Записник са редовне сједнице Скупштине удружења и Статут удружења
број:09 /10 од 20.01.2010. године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде оцијенило је да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је
на основу члана 33. Закона о удружењима и 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: 05-05-11/ М И Н И С Т А Р
10.03.2010.године. Радмила Јанковић,с.р.
Горажде

Број 4 – страна 448

16. март/ожујак 2010

Члан 1.
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На основу члана 5. Закона о Буџетима у Федерацији БиХ („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 19/06),
члана 17. Закона о принципима локалне самоуправе у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ број:49/06), члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:19/07, 11/08) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/08), Општинско вијеће Општине
Пале, на XIII редовној сједници, одржаној дана 26.02.2010.године, у с в а ј а:

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ ПАЛЕ ПРАЧА
ЗА 2010. ГОДИНУ

А - ПРИХОДИ
Економски
код
1

Буџет Општине Пале Прача за
2010. годину састоји се од :
I

ОПШТИ ДИО

1. УКУПНИХ ПРИХОДА
И ПРИМИТАКА
У ВИСИНИ ОД
2. УКУПНИХ РАСХОДА
И ИЗДАТАКА
У ВИСИНИ ОД
Од чега је распоређено:
за текућу буџетску
резерву
КМ
3. ВИШАК/МАЊАК

2.073.500

2.073.500

20.000
0

Члан 2.
Приходи, примици и издаци по
групама и намјенама утврђују се у Билансу прихода, примитака и издатака
како слиједи:

Приходи
2

Буџет
за 2010.
годину
3

Пројекција за
наредне 2 године
2011
2012
4
5

700+810

Укупни приходи и примици (А+Б)

2.073.500

2.313.975

2.318.475

700000

А. Укупни приходи (I+II+III)

2.053.500

2.308.975

2.313.975

710000

I Порески приходи (1+4+5+6+7+8)

146.400

131.575

129.075

711100+7
11200+71
3100

1. Приходи од пореза на заостале обавезе
– по прописима до 31.12.2008. године
(2+3)

4.300

-

-

711000

2. Порези на добит појединаца
и предузећа

3.500

-

-

2.000

-

-

711100
711111

Порези на добит појединаца
Порез на добит од привредних и
професионалних дјелатности

700
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711112

Порез на добит од пољопривредних
дјелатности

1.300

-

-

711200

Порез на добит предузећа

1.500

-

-

711211

Порез на добит

1.500

-

-

713000

3. Порези на плату

800

-

-

713111
713113

Порези на плату
Порези на додатна примања

230
570

-

-

714000

4. Порез на имовину

9.900

10.000

9.500

714111
714121
714131

Порез на имовину
Порез на насљеђе и дарове
Порез на промет непокретности

700
1.200
8.000

2.500
500
7.000

2.500
500
6.500

715000

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

100

100

100

30.000

43.000

43.000

25.000
3.000

33.000
5.000

33.000
5.000

2.000

5.000

5.000

102.000

75.000

73.000

9.000

10.000

10.000

93.000

65.000

63.000

100

100

100

60

60

60

40

40

40

87.100

62.400

69.900

716000

6. Порез на доходак

716111

Порез на доходак од несамосталне
дјелатности
Порез на доходак од самосталне дјелатности
Порез на доходак од других самосталних
дјелатности

716112
716116

717000

7. Порез на продају добара и услуга

717131

Приходи од индиректних пореза који
припадају дирекцији за цесте
Приходи од индиректних пореза који
припадају општини

717141

719100

8. Остали порези

719114

Посебан порез на плату за заштиту од
природних и других несрећа
Посебан порез за заштиту од природних и
других несрећа по уговору

719115

720000

II Непорески приходи
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
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721100

721121
721122

1. Приходи од нефинансијских јавих
предузећа и фиансијских јавних
институција
Приходи од земљишне ренте
Приходи од изнајмљивања пословних
простора
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30.000

23.500

23.500

22.000

13.500

13.500

8.000

10.000

10.000

721200

2. Остали приходи од имовине

3.000

1.000

1.000

721211

Приходи од камате на депозите

3.000

1.000

1.000

722100

3. Административне таксе

5.000

5.000

5.000

722131

Општинске административне таксе

5.000

5.000

5.000

722300

4. Општинске комуналне таксе

8.000

8.000

8.000

722321

Општинске комуналне таксе

8.000

8.000

8.000

722500

5. Посебне таксе и накнаде

8.300

8.500

8.500

722515

Накнада за кориштење података премјера и
катастра
Накнада за вршење услуга из области
премјера и катастра
Накнада за употребу цеста за возила
правних лица
Накнада за употребу цеста за возила
грађана
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

450

500

500

2.000

3.000

3.000

450

500

500

2.000

2.000

2.000

3.000

2.000

2.000

400

500

500

15.000
9.000

15.000
9.000

15.000
9.000

722631

6. Приходи од пружања услуга
Приходи од пружања услуга – технички
пријем
Приходи од пружања услуга другима

6.000

6.000

6.000

722700

7. Непланиране уплате - приходи

17.400

8.400

8.400

722721

Уплата за прекорачење трошкова ПТТуслуга
Примљене намјенске донације у Буџету

100
5.000

100
5.000

100
5.000

722516
722531
722532
722581

722582

722600
722617

722751
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722761
722791

Уплата рефундације боловања
Остале непланиране уплате

12.000
300

3.000
300

3.000
300

723000

8. Новчане казне

250

300

300

723131

Новчане казне по општинским прописима

250

300

300

777000

9. Приходи по основу заосталих обавеза

150

100

100

730000

III Текуће потпоре (грантови и донације)

1.835.000

2.115.000

2.115.000

732114
732114

500.000
1.000.000

500.000
1.200.000

500.000
1.200.000

732115
732116
732118

Примљени грантови од Федерације
Примљени грантови од БПК за тек. издатке
Примљени грантови од БПК за капиталне
пројекте
Примљени грант. од осталих нивоа власти
Примљени грантови од општина
Примљени грантови од привред. друштава

200.000
70.000
60.000
5.000

300.000
60.000
50.000
5.000

300.000
60.000
50.000
5.000

810000

Б. Капитални примици

5.000

5.000

4.500

811111
811114

Примици од продаје земљишта
Примици од продаје сталних средстава

5.000

5.000

4.500

Б - РАСХОДИ
Економски
код
1

Издаци
2

Буџет
за 2010.
годину
3

Пројекција за
наредне 2 године
2011
2012
4
5

610+820

I Укупни издаци (II+III+IV)

2.073.500

2.313.975

2.318.475

610000

II Текући издаци (1+2+3+4)

1.342.100

1.306.100

1.321.100

611000
611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227
611228
611229
6112410

1. Плате и накнаде трошкова запослених
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за превоз са посла и на посао
Накнада за топли оброк током рада
Регрес за годишњи одмор
Отпремнине због одласка у пензију
Помоћ у случају смрти и теже инвалидности
Накнада за рад комисија
Порез на додатна примања
Накнаде вијећницима за рад у Вијећу

591.000
420.000
171.000
25.000
78.000
20.000
2.000
4.000
1.500
500
40.000

602.000
430.000
171.000
25.000
78.000
20.000
4.000
3.000
1.500
500
40.000

612.000
440.000
171.000
25.000
78.000
20.000
4.000
2.000
1.500
500
40.000
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612000

2. Доприноси послодавца

613000
613100
613200

613300

613400

613500

613700

613800
613900

614000
614100
614113
614117
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55.000

60.000

65.000

3. Издаци за материал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
За Општину
За мјесене заједнице
Дрво
Издаци за комуналне услуге
Издаци за телефонске услуге за Општину
Издаци за телефонске услуге за мјесну
заједницу
Издаци за воду за Општину
Издаци за воду за мјесну заједницу
Издаци за отпрему поште
Трошкови одвоза смећа
Набавка материјала и ситног инвентара
Набавка канцеларијског материјала
Набавка материјала за одржавање чистоће
Набавка ситног инвентара и алата
Издаци за услуге превоза и горива
Издаци за гориво за службена возола
Трошкови регистрације
Издаци за превоз робе и људи
Издаци за текуће одржавање
Издаци за поправак и одржавање зграде
Издаци за поправак и одржавање опреме
Издаци за поправак и одржавање возила
Издаци осигурања и банкарских услуга
Уговорене услуге
Издаци за стручно образовање запослених
Услуге електронских и писаних медија
Оглашавање јавних позива, конкурса,
огласа и сл.
Издаци за реперезентацију
Издаци за стручна гласила, стручну
литературу и новине
Остале неспоменуте услуге
Издаци за обављање привремених и
повремених послова

170.100
4.000
33.000
10.000
20.000
3.000
26.100
12.000
1.600

173.100
4.000
36.000
10.000
23.000
3.000
26.100
12.000
1.600

173.100
4.000
36.000
10.000
23.000
3.000
26.100
12.000
1.600

3.000
1.500
4.000
4.000
20.000
13.000
4.000
3.000
20.000
13.000
5.000
2.000
30.000
10.000
10.000
10.000
6.000
31.000
2.000
4.000

3.000
1.500
4.000
4.000
20.000
13.000
4.000
3.000
20.000
13.000
5.000
2.000
30.000
15.000
10.000
5.000
6.000
31.000
2.000
4.000

3.000
1.500
4.000
4.000
20.000
13.000
4.000
3.000
20.000
13.000
5.000
2.000
30.000
15.000
10.000
5.000
6.000
31.000
2.000
4.000

8.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

3.000
3.000

3.000
5.000

3.000
5.000

5.000

5.000

5.000

4. Текући трансфери (грантови)
Грантови другим нивоима
Грантови Републици Српској
Грантови мјесним заједницама (обиљежавање значајнијих датума и догађаја)

526.000
44.000
20.000

471.500
40.000
20.000

471.500
40.000
20.000

2.000

2.000

2.000
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614124
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614200
614221
614224
614232
614233
614234
614239

614300

614400

615+821
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Трансфер за културу
Трансфер за изборе
Манифестација Дани јабуке
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 екскурзије 2.000
Грантови непрофитним организацијама
Риболовно друштво “Топлик” Прача
КУД “Расим Имшировић” Прача
УГ демобилисаних бораца Општине Пале
Прача
Радио клуб Прача
УГ пензионера Прача
УГ извиђача Прача
Ловачко друштво “Расоха” Прача
Добровољно ватрогасно друштво Прача
НК Јахорина Прача
Серда
Синдикална организација 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
Патриотска лига
УВ Мирис завичаја
Српско грађанско вијеће
Субвенције јавним предузећима
ЈП Културно-информативни центар Прача
ЈКП “Прача” Прача
ЈУ Дом здравља Прача

15.500
6.000
500
170.000
4.000
40.000

15.500
2.000
500
155.000
4.000
40.000

15.500
2.000
500
155.000
4.000
40.000

6.000
15.000
55.000
30.000
20.000

6.000
15.000
40.000
30.000
20.000

6.000
15.000
40.000
30.000
20.000

2.000
145.000
4.000
7.000

2.000
106.000
3.000
3.000

2.000
106.000
3.000
3.000

5.000
1.000
500
500
5.000
78.000
8.000
4.500
3.000
1.000
7.000
2.000
9.000
500
500
1.000
2.000
2.000
500
170.000
100.000
60.000
10.000

3.000
1.000
500
500
3.000
68.000
3.000
4.500
3.000
1.000
4.000
2.000
2.000
500
1.000
1.000
2.000
2.000
500
170.000
100.000
60.000
10.000

3.000
1.000
500
500
3.000
68.000
3.000
4.500
3.000
1.000
4.000
2.000
2.000
500
1.000
1.000
2.000
2.000
500
170.000
100.000
60.000
10.000

III Капитални издаци (1+2)

711.050

997.875

987.375
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615000
615110
615220

1. Капитални грантови
Капитални грантови
Остали инфраструктурни објекти по МЗ:

651.050
310.000
341.050

957.875
460.000
497.875

947.375
461.000
486.375

820000

2. Издаци

60.000

40.000

40.000

IV Текућа резерва

20.000

10.000

10.000

Члан 3.
ИЗДАЦИ
по корисницима, односно носиоцима средстава

Разд.

Код
пот.
јед.

1

2

10

101

Функционал.
код
3

ЕконОмски
код

Опис

ПЛАН
За 2009

4

5

6

ПЛАН ЗА
НАРЕДНЕ
2 ГОДИНЕ

2010
9

2011
10

ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ
0110

6112410

Наканде општинским
вијећницима за рад у Вијећу

40.000

40.000

40.000

0110

611240

Накнаде вијећницима и комис.

40.000

40.000

40.000

0110
0110

613100
613400

200

200

200

0110

613914
6813

Путни трошкови
Обиљежавање дана Општине и
остали општински јубилеји и
признања
Услуге репрезентације
Издаци за материал и услуге

2.000
1.500
3.700

2.000
1.500
3.700

2.000
1.500
3.700

1490

614124

Накнаде изборној комисији и
трошкови избора

6.000

2.000

2.000

Текући грантови

6.000

2.000

2.000

49.700

45.700

45.700

29.000
5.100

27.000
5.100

29.800
5.100

34.100

32.100

34.900

СВЕГА РАЗДИО 10:
11

ЈЕДИНСТВЕНИ ОРГАН ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ
111

СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
0110
0110
0110

611100
611200
611000

Бруто плате и наканде плата
Накнаде трошкова запослених
Плате и накнаде трошкова
запослених
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0110

612111

Доприноси послодавца

3.300

3.500

4.200

0110
0110

613100
613300
613322
613400
613900
613912
613920
613000

Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Од тога: издаци за телефон.усл.
Набавка материјала
Уговорене услуге
Услуге штампања
Издаци за објављивање огласа
Издаци за материал и услуге

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

120
1.000
1.000
2.000
3.000
1.500
1.500
6.120

43.520

41.720

45.220

40.880
22.100
9.000
2.000

42.880

45.680

9.000
4.000

9.000
4.000

4.000

2.000

2.000

8.870
80.850

51.880

54.680

0110
0110

0110

СВЕГА РАЗДИО 111:
112

СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА
0110
0110
0110

611100
611100
611200

611200

Бруто плате и накнаде плата
Бруто плате приправника
Накнаде трошкова запослених
Од тога: отпремнине
Од тога: помоћ у случају тешке
болести, смрти запосленика и
члана породице
Накнада за приправнике
Плате и накнаде трошк. запосл.

0110

611200
611000

0110
0110

612111
612111

Доприноси послодавца
Доприноси послодавца за
приправнике

5.320
2.900

5.620

6.220

0110
0110

613100
613300
613322
613327
613400
613800

Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Издаци за телефон. 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 именоване од општинског начелника од чега комисији за промет непокретн. припада 1.100КМ

1.500
4.000
3.000
1.000
1.000

1.500
4.000
3.000
1.000
1.000

1.500
4.000
3.000
1.000
1.000

1.000
18.100

1.000
18.100

1.000
18.100

4.000

4.000

4.000

4.500

4.500

4.500

3.100

3.100

3.100

0110
0110
0110

0110
0110

0110
0110

613900
613911

613914
613936
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0110

613920

613991
613991
613000

Услуге за стручно образовање (семинари,стручни испити и др.стручне услуге)
Издаци за стручна гласила,
стручну литературу и новине
Спровођење ИСО-стандарда и
осталих пројеката за побољшање
рада у органу управе
Остале услуге
Одржавање веб странице
Издаци за материјал и услуге

614113

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.500
1.000
25.600

1.500
1.000
25.600

1.500
1.000
25.600

Трансфер Републици Српској

20.000

20.000

20.000

614000

Текући грантови

20.000

20.000

20.000

821300
821000

Остала опрема
Издаци за набавку сталних
средстава

60.000
60.000

40.000
40.000

40.000
40.000

194.670

143.100

146.500

0110

613920

0110

613991

0110
0110
0110

0110
0110
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СВЕГА РАЗДИО 112:
113

2.000

-

СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСИ, БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ И СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ И ОПШТУ УПРАВУ
0110
0110
0110

611100
611200
611000

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

0110
0110
0140

612111
613100
613300
613321
613322
6133222
613323
613400
613500

Доприноси послодавца
Путни трошкови
Издаци за комуналне услуге
Издаци за воду
Издаци за телефон. услуге (ПТТ)
Писмоносне пошиљке
Издаци услуга одвоза смећа
Набавка материјала
Издаци за услуге превоза и горива
Од тога: издаци за гориво за службена возла
Од тога: трошкови регистрације
Од тога: услуге превоза
Текуће одржав. прогр.и опреме
Текуће одржав. опреме и зграда

0110
0140

0110
0140

613700
613700

201.720
85.030
286.750

225.820
93.900
319.720

228.520
93.900
322.420

27.880
1.760
21.100
4.500
8.600
4.000
4.000
10.000
20.000
13.000

34.880
1.760
21.100
4.500
8.600
4.000
4.000
10.000
20.000
13.000

37.680
1.760
21.100
4.500
8.600
4.000
4.000
10.000
20.000
13.000

5.000
2.000
7.000
20.000

5.000
2.000
7.000
20.000

5.000
2.000
7.000
20.000
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0140
0140
0140

613800

0110
0110

613900
613920

Број 4 – страна 457

Општинске зграде
Општинска возила
Издаци осигурања, банкарских
услуга и услуга платног промета
Уговорене услуге
Услуге за стручно образовање
(семинари, стручни испити и
др.стручне услуге)

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

5.000
3.500

5.000
3.500

5.000
3.500

1.500

1.500

1.500

2.000
88.360

2.000
88.360

2.000
88.360

2.000
8.000
500
7.000

2.000
3.000
500
4.000

2.000
3.000
500
4.000

15.500

15.000

15.000

5.500
10.000

5.000
10.000

5.000
10.000

500

500

500

7.000
500
4.000
5.000

3.000
500
3.000
3.000

3.000
500
3.000
3.000

1.000

1.000

1.000

100.000
1.000
30.000

100.000
1.000
30.000

100.000
1.000
30.000

2.000
20.000

2.000
20.000

2.000
20.000

120.000
500
9.000
500
10.000

130.000
1.000
2.000
500
10.000

130.000
1.000
2.000
500
10.000

3.000
500

3.000
500

3.000
500

0110

613970
613000

Издаци за уговорене услуге
Издаци за материал и услуге

1420
0810

614117
614311
614311
614311
614121

Трансфери за мјесне заједнице
Трансфер НК “Јахорина” Прача
Трансфер УГ извиђача Прача
Трансфер 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
Културно-умјетничко друштво
“Расим Имшировић” Прача
ЈУ Центар за културу Горажде

0820

614121
614121
614131
614311
614311
614311
614311
614311
0830

614411

0490

614311
614234

0610

614239
614200
614311
614311
614311
614411
614311

1490

614324

Риболовно друштво “Топлик” Прача

Ловачко друштво “Расоха” Прача
Ловачко друштво “Рогатица”
Крива Драга
Културно-информативни центар
“Прача” Прача
Радио клуб Прача
Стипендије ученицима
Трансфер за помоћ дјеци
(екскурзије)
Трансфер за социјалне помоћи
Трансфер за помоћ у рјешавању
стамбене социјалне проблемат.
ХО “Мерхамет” МДД
Вјерске заједнице
Српско грађанско вијеће
ЈУ Дом здравља Прача
Синдикална организација
Општине Пале
Удружење пензионера
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1490
1490
0310
1360
1000
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6143111
6143111
614311
614311
614311
614311
614311

Организација демобилис. бораца
Патриотска лига
Добровољно ватрог.душт.Прача
Серда
Савез општина и градова
Удружење пчелара
УВ Мирис завичаја

5.000
2.000
78.000
4.500
2.000
1.000
2.000

3.000
2.000
68.000
4.500
2.000
1.000
2.000

3.000
2.000
68.000
4.500
2.000
1.000
2.000

614000

Текући трансфери

440.000

391.500

391.500

СВЕГА РАЗДИО 113:

842.990

827.590

833.090

СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ОБНОВУ И РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
1190
1190
1190
1190

611100
611200
611200
611000

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за рад комисија
Плате и накнаде трош.заослен.

1190

611211

1190

613100
613200

0140
0740
0140
1190
1190

613400
613700

1190

613900

1190

613920

1190

613970
613000
614411
614000

615220
615221

85.000
14.000
2.000
101.000

87.000
14.000
2.000
103.000

88.000
14.000
2.000
104.000

Допринос послодавца

11.000

11.200

11.900

Путни трошкови
Издаци за енергију
Од тога: Општина
Од тога: потрошња електричне
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 литератури и новине
Издаци за уговорене услуге
Издаци за материјал и услуге

300
33.000
10.000

300
36.000
10.000

300
36.000
10.000

20.000
3.000
3.000

23.000
3.000
3.000

23.000
3.000
3.000

3.000
1.500

3.000
2.000

3.000
2.000

500
1.000
40.800

500
1.000
44.300

500
1.000
44.300

Субвенција ЈП “ЈКП Прача”
за набавку опреме
Текући грант – Субвенције
јавним предузећима

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Остали инфраструктурни
објекти по МЗ:
За спортске објекте

341.050

497.875

486.375

60.000

120.000

120.000
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615221
615221
615221

615221
615221

615221
615221
615100
615117

615117

615117
615117
615117
615117

615000

Број 4 – страна 459

За објекат културе
За образовне установе
Капитални трансфер за ЈУ Дом
здравља Прача за реконструкцију објеката
Капитални трансфер ЈП “ЈКП
Прача” Прача
Подршка вјерским заједницима
за реконструкцију и изградњу
вјерских објеката
Остали објекти
За водоснабдијевање насеља
Прача и реконструкцију
Капитални грантови другим
Капитални трансфер мјесним заједницама за регулацију водотока
оборинских и отпадних вода
Капитални трансфер за мјесне
за-једн. за уређ.корита ријеке
Праче
Капитални трансфер мјесним заједницама за канализац. мрежу
Капитални трансфер мјесним заједницама за санац.локал.путева
Капитални трансфер мјесним заједницама за објекте инфраструк.
Капитални трансфер мјесним
заједницама за зимско и љетно
одржавање путева
Капитални грантови
СВЕГА РАЗДИО 114:

115

70.000
10.000

100.875
30.000

89.375
30.000

30.000

30.000

30.000

10.000

57.000

57.000

10.000

10.000

10.000

101.050

50.000

50.000

50.000
310.000

100.000
460.000

100.000
461.000

50.000

80.000

80.000

100.000

100.000

100.000

20.000

90.000

90.000

80.000

100.000

100.000

30.000

50.000

50.00

30.000

40.000

41.000

651.050

957.875

947.375

863.850

1.176.375

1.167.575

41.300
7.000
48.300

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 трошк.запосл.

0210

611211

Допринос послодавца

4.600

4.800

5.000

0210
0210

613100
613400

Путни трошкови
Набавка материјала

120
2.000

120
2.000

120
2.000
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1490
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Остало у складу са чл.184. Закона
о зашт.и спашав.људи и материј.
добара од прих.и др.несрећа
Издаци за материал и услуге

3.400

3.400

3.400

5.520

5.520

5.520

СВЕГА РАЗДИО 115:

58.420

64.620

65.520

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА

20.000

10.000

10.000

2.073.150

2.313.975

2.318.475

УКУПНИ ИЗДАЦИ:

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве у износу од 20.000 КМ предвиђена су за
финансирање непредвиђених издатака који се појаве у току 2010.године.
Члан 5.
Буџет Општине Пале за 2010. годину објавиће се у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”, а примјењиваће се за фискалну 2010.
годину.
Број:02-14-1-16/10
26.02.2010.године
Пале-Прача
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На основу члана 5. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, број:19/06), члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 19/07 и 11/08) и
члана 81. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:4/08) Општинско
вијеће Општине Пале на својој XIII сједници одржаној дана 26.02.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о извршењу буџета Општине Пале
за 2010.годину

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се структура прихода и примитака те расхода
и издатака из Буџета и његово извршавање, те права и обавезе корисника буџетских средстава.
Члан 2.
Буџет се састоји од рачуна прихода и расхода. У рачуну прихода приказани су приходи од индиректних и
директних пореза, непорезни приходи, потпоре и грантови, док се рачуни
расхода састоје од текућих издатака и
трансфера, потпора и грантова, капиталних издатака, капиталних грантова
и текуће резерве.

16. март/ожујак 2010

Члан 3.
Средства Буџета осигуравају се
буџетским корисницима који су у посебном дијелу Буџета одређени за носиоца средстава на појединим позицијама. Општински начелник ће пратити
извршење посебног дијела Буџета.
Корисници смију буџетска средства користити само за намјене које
су одређене Буџетом и то до висине
утврђене у његовом посебном дијелу.
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има водећи рачуна о што равномјернијем финансирању корисника Буџета
Члан 7.
Одјељење финансија израђује
финансијске мјесечне планове извршења по корисницима.
Члан 8.

Буџет се извршава на основу мјесечног плана заизвршење Буџета буџетским корисницима, у складу са његовим ликвидним могућностима.

Корисници су обавезни доставити мјесечне планове за извршење
Бу-џета петнаест дана прије почетка
мје-сеца.
Ако корисник не поднесе приједлог мјесечног финансијског плана
из става 1. овог члана, исти за тог корисника утврђује одјељење финансија.
Корисницима Буџета који не
доставе мјесечне извјештаје о утрошку
дозначених средстава из Буџета на обрасцу прописаном од стране општинског начелника до 15. дана у мјесецу за
протекли мјесец, оспориће се даља дознака планираних средстава у Буџету
за 2010. годину док се исти не доставе.

Члан 6.

Члан 9.

Корисници смију преузимати
своје обавезе за средства намјенски исказана у сврхе утврђене у Буџету и до
износа одобрених за те намјене, на основу тромјесечних планова или планова алокација расположивих средстава
за други временски период који је одобрен од стране општинског начелника.
Изузетно, због неусклађеног прилива средстава у Буџету с тромјесечним плановима расхода, општински начелник може измијенити динамику дознаке средстава појединим корисниц-

Одјељење за финансије преноси неутрошена средства по појединим
ставкама у мјесечном плану за извршење Буџета на исте ставке у плану за извршење Буџета за сљедећи мјесец.

Члан 4.
Корисници користе средства
Буџета у складу са својим годишњим
финансијским плановима, а по динамици утврђеној мјесечним и тромјесечним плановима.
Члан 5.

Члан 10.
Издаци који нису предвиђени
тромјесечним планом за извршење Буџета или издаци који захтијевају прекорачење појединих ставки у тромјесечном плану за извршење Буџета могу
се подмирити уз сагласност општинс-
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ког начелника.
Општински начелник сагласиће се са исплатама из става 1. овог члана ако се издаци подмире додатним
приходима или уштедама на другим
ставкама тромјесечног плана извршења Буџета.
Члан 11.
Одјељење финансија је обавезно општинском начелнику достављати
тромјесечне извјештаје о извршењу Буџета, а општински начелник је обавезан Општинском вијећу тромјесечно достављати извјештаје о извршењу Буџета.

ма на терет тих прихода.
Закључке о поврату тих прихода доноси општински начелник.
Члан 15.
Општински начелник ће посебним закључком регулисати начин одређивања и износ плата корисницима
Буџета, функционерима, службеницима и намјештеницима.
Члан 16.
Општински начелник ће посебним актом регулисати накнаде које терете материјалне трошкове Буџета.

Члан 12.

Члан 17.

О кориштењу средстава текуће
резерве одлучује општински начелник,
о чему једном тромјесечно извјештава
Општинско вијеће.

Надзор над финансијским, материјалним и рачуноводственим пословањем те над законитошћу и сврсисходној употреби буџетских средстава врши општински начелник.

Члан 13.
Члан 18.
Ако се током године на темељу
прописа повећа дјелокруг или надлежност корисника, што захтијева и повећање средстава или оснује нови корисник, средства за његове трошкове се
осигуравају из текуће резерве Буџета.
Ако се током године на темељу
прописа смањи дјелокруг или надлежност корисника, што захтијева и смањење средстава или укине корисник, неутрошена средства за његове трошкове
се преносе у текућу резерву Буџета.
Члан 14.
Погрешно или више уплаћени
приходи Буџета враћају се уплатиоци-

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, а
примјењиваће се од 01.01.2010.године.
Број:02-14-1-17/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 2.12. став 5.
Изборног закона Босне и Херцеговине
(”Службени гласник БиХ” број: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
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32/07 и 37/08), члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:17/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:4/08)
Општинско вијеће на својој XIII сједници, одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Општинске изборне
комисије Општине Пале-Прача

нско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на својој XIII сједници, одржаној
дана 26.02.2010.године, д о н о с и :

ЗАКЉУЧАК
о прихватању захтјева Удружења
демобилисаних бораца
АРБиХ Општине Пале-Прача
Члан 1.

Члан 1.
Овом Одлуком, именује се Општинска изборна комисија Општине
Пале-Прача, на период од 7 (седам) година, у сљедећем саставу:
-

Јасна Обхођаш, дипломирани правник-предсједник,
Сабаха Жиго, економско-управни
техничар-члан,
Мујо Чамџић, дипломирани правник-члан
Члан 2.

Овим Закључком прихвата се
захтјев Удружења демобилисаних бораца А РБиХ, Општине Пале-Прача и
одређује се 22. МАЈ као Дан отпора на
подручју Општине Пале-Прача.
Члан 2.
Пригодно обиљежавање вршиће се на цијелокупном подручју Општине, а носилац тих активности ће
бити удружења демобилисаних бораца А РБиХ Општине Пале-Прача.

Ова Одлука ступа на снагу након што именовање потврди Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“

Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Број:02-02-1-18/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

Број:02-02-1-20/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

Члан 3.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Боса-

На основу члана 24. Статута Општине Пале (”Службене новине Боса-
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нско-подрињског кантона Горажде”
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:4/08),
Општинско вијеће Општине Пале, на
својој XIII сједници, одржаној дана 26.
02.2010.године, д о н о с и :

ача, на XIII сједници, одржаној дана
26.02.2010.године, д о н о с и :

ЗАКЉУЧАК
о исплати једнократних
новчанихнакнада за дјецу
рођену у 2010.години
Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
о покретању иницијативе за давање
концесије над извориштем “Топлик”
Члан 1.
Овим Закључком овлашћује се
општински начелник да може покренути инцијативу код Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка давања концесије над извориштем “Топлик”.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-21/10
26.02.2010.године
Пале- Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

296
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07 и 11/08) и члана 34. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-

Овим Закључком утврђује се право на једнократне новчане накнаде у
износу од 200,00 КМ за дјецу рођену у
периоду од 01.01. до 31.12.2010. године.
Члан 2.
Право на накнаду из члана 1.
овог Закључка имају породице које имају стално мјесто боравка на подручју
општине Пале-Прача.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-22/10
26.02.2010.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 Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача на XIII сједници, одржаној дана
26.02.2010.године д о н о с и :
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ЗАКЉУЧАК
о помоћи у лијечењу Машић Азре
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јој XIII сједници, одржаној 26.02.2010.
године, д о н о с и :

Члан 1.
Овим Закључком одобрава се
исплата износа од 200,00 КМ из Буџета
Општине Пале-Прача за 2010. годину,
на име помоћи у лијечењу обољеле дјевојчице Машић Азре из Горажда.
Члан 2.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1610308000000093, отворен код
Раифаизен банке д.д. БиХ – филијала
Горажде.
За реализацију овог Закључка
задужује се рачуноводство Општине
Пале-Прача.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-23/10
26.10.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 63. и 83. Закона о грађевинском земљишту Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине" број:25/03), 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, на сво-

ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде за додијељено
грађевинско и остало земљиште
друштвене својине, накнаде за
кориштење осталог грађевинског
земљишта и накнаде за кориштење
изграђеног осталог грађевинског
земљишта (ренте) на којем постоји
право својине, за 2010. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за додијељено грађевинско и остало земљиште у друштвеној својини, као и обавеза плаћања накнаде
за кориштење осталог грађевинског земљишта на којем постоји право својине и накнаде за кориштење изграђеног грађевинског земљишта (ренте) на
којем постоји право својине, у 2010. години.
Члан 2.
Накнада за додијељено земљиште одређује се у проценту од утврђене просјечне цијене 1 м2 изграђеног стамбеног простора на подручју Општине Пале-Прача, који у 2010.години износи 300,00 КМ.
Члан 3.
Накнада за додијељено земљиште
утврђује се према зонама и то:
1. У првој стамбено-пословној зони
5% од просјечне цијене 1 м2 изграђеног стамбеног простора за текућу годину, што износи 15,00 КМ
по 1 м2.

Број 4 – страна 466

2. У другој стамбено-пословној зони
4% од висине просјечне цијене изграђеног стамбеног простора за текућу годину, што износи 12,00 КМ
по 1 м2.
3. У трећој стамбено-пословној зони
3% од висине просјечне цијене 1 м2
изграђеног стамбнеог простора за
текућу годину, што износи 9,00 КМ
по 1 м2.
4. У четвртој стамбено-пословној зони 2% од висине просјечне цијене
1 м2 изграђеног стамбеног простора за текућу годину, што износи
6,00 КМ по 1 м2.
5. У петој стамбено-пословној зони
1% висине просјечне цијене 1 м2
изграђеног стамбеног простора за
текућу годину, што износи 3,000
КМ по 1 м2.
6. У шестој стамбено-пословној зони
0,50% висине просјечне цијене 1 м2
изграђеног стамбеног простора за
текућу годину, што износи 1,50 КМ
по 1 м2.
Члан 4.
Накнада за кориштење осталог
грађевинског земљишта на којем постоји право својине утврђује се у проценту од 0,01% по 1м2 земљишта, од утврђене просјечне цијене 1 м2 изграђеног
стамбеног простора на подручју Општине Пале-Прача, за 2010. годину.
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Члан 6.
Накнада за кориштење земљишта
из члана 5. ове Одлуке утврђује се према зонама и то:
1. У првој стамбено-пословној зони 6% од просјечне цијене 1 м2
изграђеног стамбеног простора
за текућу годину, што износи
18,00 КМ по 1 м2.
2. У другој стамбено-пословној зони 5% од висине просјечне цијене изграђеног стамбеног простора за текућу годину, што износи 15,00 КМ по 1 м2.
3. У трећој стамбено-пословној зони 4% од висине просјечне цијене 1 м2 изграђеног стамбнеог
простора за текућу годину, што
износи 12,00 КМ по 1 м2.
4. У четвртој стамбено-пословној
зони 3% од висине просјечне цијене 1 м2 изграђеног стамбеног
простора за текућу годину, што
износи 9,00 КМ по 1 м2.
5. У петој стамбено-пословној зони 2% од висине просјечне цијене 1 м2 изграђеног стамбеног
простора за текућу годину, што
износи 6,00 КМ по 1 м2.
6. У шестој стамбено-пословној зони 1% висине просјечне цијене
1 м2 изграђеног стамбеног простора за текућу годину, што износи 3,00 КМ по 1 м2.

Члан 5.

Члан 7.

Накнада за погодност кориштења изграђеног осталог грађевинског
земљишта на којем постоји право својине (ренте) одређује се у проценту од
утврђене просјечне цијене 1 м2 изграђеног стамбеног простора на подручју
општине Пале-Прача за 2010.годину.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању накнаде за додијељено грађевинско и остало земљиште др-
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уштвене својине, накнаде за кориштење осталог грађевинског земљишта и
накнаде за кориштење изграђеног осталог грађевинског земљишта (ренте)
на којем постоји право својине за 2009.
годину, („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
2/09).
Број:02-02-1-24/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 66. Закона о
грађевинском земљишту у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине"
бр. 25/03), 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 XIII сједници, одржаној дана 26.02.
2010. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне цијене
1 м2 изграђеног стамбеног
простора за 2010.годину
на подручју Општине Пале
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амбеног простора из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање погодности земљишта (ренте), накнаде за додијељено грађевинско земљиште овисно о зонама земљишта утврђениm посебном oдлуком за утврђивање накнаде 1 м2 изузетог грађевинског земљишта и процјене вриједности
некретнина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-25/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

300
На основу члана 29. Закона о заштити људи и материјалних добара од
природних и других несрећа (”Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 39/03 и 22/06), члана 24. и
117. став 2. 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), на XIII сједници, одржаној дана 26.02.2010.године, Општинско вијеће Општине Пале, д о н о с и :

Члан 1.
Утврђује се просјечна цијена 1
м2 изграђеног стамбеног простора за
2010.годину на подручју Општине Пале, у висини од 300,00 КМ.

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о
процијењеној штети роузрокованој
воденим поплавама на подручју
Општине Пале-Прача

Члан 2.

Члан 1.

Утврђена цијена изграђеног ст-

Овом Одлуком усваја се Извјеш-
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тај о процијењеној штети, изазваној екстремно великим воденим поплавама
на подручју Општине Пале-Прача, који је сачинила Општинска комисија за
процјену штета од природних и других несрећа.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-26/10
26.02.2010.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 Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на XIII сједници, одржаној дана 26.
02.2010.године, д о н о с и :

ЗАКЉУЧАК
о ублажавању посљедица поплаве на
подручју Општине Пале-Прача
Члан 1.
1. Препоручује се општинском
начелнику да из средстава Буџета за
2010. годину издвоји износ од 10.000,00
КМ за ублажавање посљедица у откланању штета насталих од поплаве током јануара 2010. године на територији
Општине Пале-Прача.

2. Позивају се вијећници у Општинском вијећу, запосленици у општинском органу, као и запослени у јавним предузећима и установама и у приватном сектору да се укључе у ову акцију и издвоје средства у висини једне
дневнице уплаћене из два дијела за за
мјесеце март и април, за поменуту намјену или да један дан раде на уређењу корита ријеке Праче.
3. О реализацији овог закључка
извијестити Општинско вијеће Општине Пале-Прача.
Члан 2.
Прикупљена средства дозначити на жирорачун Општине Пале-Прача број:1020070000001426, отворен код
Унион банке филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију и израду извјештаја о прикупљеним средствима по
овом закључку задужује се рачуноводство Општине Пале-Прача.
Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-27/10
26.02.2010.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 члана 81. Пословника Оп-
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штинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), а поводом
19. марта, Дана реинтеграције Праче у
Ф БиХ, Општинско вијеће Општине
Пале-Прача, на XIII сједници, одржаној дана 26.02.2010.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о именовању
Организационог одбора
Члан 1.
Поводом 19. марта, Дана реинтеграције Праче у Ф БиХ, одржаће се
свечана манифестација, поводом чега
се именује Организацони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Радача Мунир, предсједник
Црнчало Фуад, члан
Агановић Рамиз, члан
Омеровић Сулејман, члан
Салиспахић Авдо, члан
Члан 2.

Организацијски одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, те по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 02- 02-1-28/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 28. Закона о
локалној самоуправи („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/97 и 17/00 ), члана 24.
став 3. Статута Општине Пале Прача
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 19/07 и
11/08 ) и члана 9. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Пале Прача („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:19/07 и 2/09), Општинско вијеће Општине Пале- Прача, на XIII сједници, одржаној дана 26.
02.2010.године, у с в о ј и л о ј е:

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ПАЛЕ ПРАЧА ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Буџет Општине Пале Прача за
2009.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 2/09 и 1/10) и извршен је у периоду
од 01.01. до 31.12.2009. године како слиједи:
1. Укупно остварени
приходи и примици 1.715.409 КМ
2. Укупно извршени
издаци
1.808.546 КМ
Разлика између
остварених прихода
и издатака (1-2)
- 93.137 КМ
3. Вишак прихода
претходне године
427.610 КМ
Укупно вишак прихода 334.473 КМ
Члан 2.
Разлика између остварених прихода, примитака и извршених изда-
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така по годишњем обрачуну је утврђени вишак прихода у износу од
334.473 КМ, који се преноси у наредну
годину.

јединствени буџетски документ Општине Пале Прача за 2010. годину.

Члан 3.

Укупно извршење прихода и
издатака на нивоу Општине Пале Прача укључујући све приходе и издатке
који су остварени у 2009. години приказани су у билансу прихода и расхода како слиједи:

Утврђени вишак прихода је саставни је дио Буџета Општине Пале
Прача за 2009.годину и биће уграђен у

Члан 4.

А-ПРИХОДИ
Економски
код

Приходи

Буџет
За 2009.
Годину

1

2

3

Извршење
са
31.12.2009.
Године
4

Индекс
4/3
5

700+810

Укупни приходи и вишак претх. године
Укупни приходи и примици (А+Б)

2.158.320
1.730.710

2.143.019
1.715.409

99,29
99,12

700000

А. Укупни приходи (I+II+III)

1.726.910

1.711.643

710000

I Порески приходи (1+4+5+6+7+8)

134.400

122.273

99,12
90,98
90,98

711100+
711200+
713100

1. Приходи од пореза на заостале обавезе –
по прописима до 31.12.2008. године
(2+3)

4.300

4.225

98,26

711000

2. Порези на добит појединаца
и предузећа

3.500

3.475

99,29

711100

Порези на добит појединаца

2.000

2.002

100,10

711111
711112

Порез на добит од привредних
и професионалних дјелатности
Порез на добит од пољоприв.дјелатности

700
1.300

607
1.395

86,71
107,31

711200

Порез на добит предузећа

1.500

1.473

98,20

711211

Порез на добит

1.500

1.473

98,20

713000

3. Порези на плату

800

750

93,75

713111
713113

Порези на плату
Порези на додатна примања

230
570

204
546

88,70
95,79
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714000

4. Порез на имовину

9.900

6.846

69,15

714111
714121
714131

Порез на имовину
Порез на насљеђе и дарове
Порез на промет непокретности

700
1.200
8.000

660
1.107
5.079

94,29
92,25
63,49

715000

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

100

50

50,00

716000

6. Порез на доходак

18.000

14.886

82,70

716111
716112
716116

Порез на доходак од несамост. дјелатности
Порез на доходак од самостал. дјелатности
Порез на доходак од других самост.дјелатн.

14.000
1.000
3.000

11.714
884
2.288

83,67
88,40
76,27

717000

7. Порез на продају добара и услуга

102.000

96.209

94,32

717131

Приходи од индиректних пореза који
припадају дирекцији за цесте
Приходи од индиректних пореза који
припадају Општини

9.000

8.073

89,70

93.000

88.136

94,77

100

56

56,00

60

40

66,67

40

16

40,00

II Непорески приходи
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

75.800

72.725

95,94

1. Приходи од нефинансијских јавих
предузећа и фиансиј.јавн. институција

29.050

28.643

98,60

721121
721122

Приходи од земљишне ренте
Приходи од изнајмљив.послов.простора

22.000
7.050

21.611
7.032

98,23
99,74

721200

2. Остали приходи од имовине

2.600

2.590

99,62

721211

Приходи од камате на депозите

2.600

2.590

99,62

722100

3. Административне таксе

1.500

2.072

138,13

722131

Општинске административне таксе

1.500

2.072

138,13

722300

4. Општинске комуналне таксе

8.000

5.665

70,81

717141

719100

8. Остали порези

719114

Посебан порез на плату за заштиту
од природних и других несрећа
Посебан порез за заштиту од природних
и других несрећа по уговору

719115

720000

721100
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722321

Општинске комуналне таксе

8.000

5.665

70,81

722500

5. Посебне таксе и таксе

7.250

6.955

95,93

722515
722516

Накнада за коришт.подат. премј. и катастра
Накнада за вршење услуга из области
премјера и катастра
Накнада за употр.цеста за возила прав.лица
Накнада за употр.цеста за возила грађана
Посебна накн.за зашт.од природ.и других
неср.гдје је основ.збирни износ нето плата
Посебна накн.за зашт.од природ.и других
неср.гдје је основ.збир.износ нето примит.

150

128

85,33

1.850
400
2.000

1.830
462
1.984

98,92
115,50
99,20

2.500

2.239

89,56

350

312

89,14

722531
722532
722581
722582

722600
722617
722631

6. Приходи од пружања услуга
Приходи од пруж.услуга – технички пријем
Приходи од пружања услуга другима

15.000
9.000
6.000

14.448
8.748
5.700

96,32
97,20
95,00

722700

7. Непланиране уплате - приходи

12.000

11.968

99,73

722761

Уплата рефундације боловања

12.000

11.968

99,73

723000

8. Новчане казне

250

250

100,00

723131

Новчане казне по општинским прописима

250

250

100,00

777000

9. Приходи по основу заосталих обавеза

150

133

88,67

730000

III Текуће потпоре (грантови и донације)

1.516.710

1.516.645

100,00

732114
732114
732115
732116
732118

Примљени грантови од Федерације
Примљени грант. од БПК за текуће издатке
Примљени грант.од БПК за капит.пројекте
Примљени грант. од осталих нивоа власти
Примљени грантови од општина
Примљени грант.од привредних друштава

415.100
960.000
88.500
39.560
12.000
1.550

415.036
960.000
88.500
39.559
12.000
1.550

99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

810000

Б. Капитални примици

3.800

3.766

99,11

811111
811114

Примици од продаје земљишта
Примици од продаје сталних средстава

3.800

3.766

99,11

427.610

427.610

100,00

Вишак прихода из претходне године
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Б - РАСХОДИ
Економски
код

Издаци

Буџет
За 2009.
Годину

1

2

3

Извршење
са
31.12.2009.
Године
4

Индекс
4/3
5

610+820

I Укупни издаци (II+III+IV)

2.158.320

1.808.546

83,79

610000

II Текући издаци (1+2+3+4)

1.025.660

966.383

94,22

611000
611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227

475.650
374.000
101.650
16.000
41.200
7.350
2.400
5.100

472.572
374.090
98.482
13.998
40.082
7.350
2.394
5.094

99,35
100,02
96,88
87,49
97,29
100,00
99,75
99,88

6112410

1. Плате и накнаде трошкова запослених
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за превоз са посла и на посао
Накнада за топли оброк током рада
Регрес за годишњи одмор
Отпремнине због одласка у пензију
Помоћ у случају смрти и теже
инвалидности
Накнаде вијећницима за рад у Вијећу

29.600

29.564

99,88

612000

2. Доприноси послодавца

40.000

39.149

97,87

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 телефонске услуге за Општину
Издаци за телефон.усл. за мјесну заједницу
Издаци за воду за Општину
Издаци за воду за мјесну заједницу
Издаци за отпрему поште
Трошкови одвоза смећа
Набавка материјала и ситног инвентара
Набавка канцеларијског материјала
Набавка материјала за одржавање чистоће
Набавка ситног инвентара и алата
Издаци за услуге превоза и горива
Издаци за гориво за службена возила
Трошкови регистрације
Издаци за превоз робе и људи
Издаци за текуће одржавање
Издаци за поправак и одржавање зграде

113.110
1.100
21.310
5.500
15.500
310
17.700
7.500
1.000
2.700
500
2.000
4.000
14.500
10.000
2.000
2.500
9.500
7.000
2.000
500
14.000
2.000

94.067
1.083
19.894
5.199
14.385
310
16.085
7.108
830
2.636
323
1.780
3.408
10.255
6.903
1.865
1.487
8.412
6.384
1.528
500
12.148
1.362

82,76
98,45
93,36
94,53
92,81
100,00
90,92
94,87
8,30
97,63
64,60
89,00
85,20
70,72
69,03
93,25
59,48
88,55
91,20
76,40
100,00
86,77
68,10

613300

613400

613500

613700
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613900

614000
614100
614117
614121
614200
614221
614224
614232
614233
614234
614239

614300
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Издаци за поправак и одржавање опреме
Издаци за поправак и одржавање возила
Издаци осигурања и банкарских услуга
Уговорене услуге
Издаци за стручно образовање запослених
Услуге електронских и писаних медија
Оглашав.јавних позива, конк., огласа и сл.
Издаци за реперезентацију
Издаци за струч.гласила, струч.литер.и нов.
Издаци за формир.геодет.плана општине
Остале неспоменуте услуге
Издаци за обављ.приврем.и поврем.пос.

8.500
3.500
6.000
29.000
4.000
4.000
3.500
4.500
3.000
7.000
1.500
1.500

7.676
3.110
5.717
20.474
3.285
743
2.428
3.574
1.414
6.439
729
1.402

90,31
88,86
95,28
70,60
82,13
18,58
69,37
79,42
47,13
91,99
48,60
93,47

4. Текући трансфери (грантови)
Грантови другим нивоима
Грантови мјесним заједницама (обиљежавање значајнијих датума и догађаја)
Трансфер за културу
Грантови појединцима
Новчане помоћи незапосленим
Изадци за привремене и повремене послове
Издаци за војне инвалиде, борце и породице погинулих бораца (погребни трошкови)
Издаци за расељена лица
Помоћ одрживом повратку
Исплате стипендија
Остали грантови појединцима
Од тога: трансфер за помоћ дјеци ОШ
“Прача” за екскурзије 2.000
Грантови непрофитним организацијама
Риболовно друштво “Топлик” Прача
КУД “Расим Имшировић” Прача
УГ демобилис.бораца Општине Пале Прача
Радио клуб Прача
УГ пензионера Прача
Ловачко друштво “Расоха” Прача
Добровољно ватрогасно друштво Прача
НК Јахорина Прача
Серда
Синдикална организација 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

396.400
17.500

360.095
10.907

90,84
62,33

2.000
15.500
71.000
4.000
15.000

1.761
9.146
53.149
1.189
14.400

88,05
59,01
74,82
28,98
96,00

1.000
3.000
13.000
30.000
5.000

679
250
4.910
29.120
2.601

67,90
8,33
37,77
97,07
52,02

2.000
120.900
3.000
5.000
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
1.000

2.000
119.516
3.000
5.000
3.000
1.000
4.200
78.000
8.000
2.376
2.000
1.000
4.900
840
3.000
1.000
1.000

100,00
98,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,04
100,00
100,00
104,26
84,00
100,00
100,00
100,00
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Патриотска лига
УВ Мирис завичаја
Субвенције јавним предузећима
ЈП Културно информативни центар Прача
ЈКП “Прача” Прача
ЈУ Дом здравља Прача
Остали грантови
Резервисања по Закону о изврш. поступку

1.000
500
140.000
100.000
30.000
10.000
47.000
47.000

1.000
200
130.023
100.000
21.223
8.800
46.500
46.500

100,00
40,00
92,87
100,00
70,74
88,00
98,94
98,94

615+821

III Капитални издаци (1+2)

1.132.660

842.163

74,35

615000
615110
615220

1. Капитални грантови
Капитални грантови
Остали инфраструктурни објекти по МЗ:

1.072.660
800.000
272.660

783.895
618.303
165.592

73,08
77,29
60,73

820000
821300

2. Издаци
Електронско архивирање
Набавка опреме за рад органа управе
Моторна возила
Реконструкција и инвестиционо одржавање
зграде Општине

60.000
5.000
13.500
25.000

58.268
5.064
13.073
23.669

97,11
101,28
96,84
94,68

16.500

16.462

99,77

500

500

100,00

821600

IV Текућа резерва
Број:02-14-1-29/10
26.02.2010.године
Пале-Прача

304
На основу члана 21.Закона о Буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“,број:19/06) и
члана 95. ст.4.Статута Општине ФочаУстиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 10. (десетој)
редовној сједници, одржаној дана 30.12.
2009. године д о н о с и :

ОДЛУКУ
о привременом финансирању
Општине Фоча-Устиколина
за период јануар-март 2010.године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се привремено финансирање Општине Фоча
-Устиколина за период од 01.01. до 31.
03.2010.године, односно до доношења
Буџета Општине Фоча-Устиколина за
2010.годину.
Члан 2.
Средства за привремено финансирање потреба Општине Фоча-Устиколина у периоду јануар-март 2010.
године утврђују се у износу највише до
¼ реализованог Буџета за претходну
фискалну годину.
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Члан 3.

Члан 1.

За вријеме периода привременог финансирања Општина Фоча-Устиколина не може започети нове или
проширене програме и активности
док се не одобри Буџет, изузев вишегодишњих пројеката, набавки роба и
услуга, односно настављање исплата
средстава у оне сврхе које су одобрене
у претходном буџету.

Право на додјелу пољопривредног земљишта стичу сва правна и физичка лица која остварују пољопривредну производњу, а регистрована су на
подручју општине Фоча-Устиколина.

Члан 4.
Општински начелник ће прије истека рока за привремено финансирање, утврђеног у члану 1. ове Одлуке, Општинском вијећу Општине Фоча-Устиколина предложити Буџет Општине Фоча-Устиколина за 2010.gодину на усвајање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављена у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде.“
Број:01-14-10/10
05.01.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 100. ст.2. и члана 19. ст.1 тачка 7. Статута Општине
Фоча-Устиколина („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 10 (десетој) редовној сједници, одржаној дана
30.12.2009.године, д о н о с и:

Члан 2.
Пољопривредно земљиште на
које се односи ова Одлука користиће се
искључиво за пољопривредну производњу и то: узгој поврћа, стрних житарица, кукуруза и љековитог, односно ароматичног биља.
Члан 3.
Пољопривредно земљиште из
претходних одредби додјељује се за период до пет година, а за вријеме на које је додијељено не може му се мијењати намјена.
Задужује се надлежна општинска служба да крајем сваке године врши провјеру намјенског кориштења земљишта и о томе информише Општинско вијеће.
Члан 4.
Почетна односно најнижа цијена 1 м2 закупљеног земљишта из ове
Одлуке износи 0,10 КМ на годишњем
нивоу.
Пољопривредно земљиште додијелиће се лицу које понуди највишу
цијену по м2.
Члан 5.

ОДЛУКУ
о критеријима за давање у закуп
пољопривредног земљишта у
ласништву Општине Фоча-Устиколина

У случају да корисник земљишта не испуњава обавезе из ове Одлуке и уговора о кориштењу пољоприв-
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редног земљишта, општински начелник дужан је да раскине уговор у року од мјесец дана од сазнања за неиспуњавање обавеза.

-

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли
Општине, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-24-11/10
05.01.2010.годine
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

парцела бр.731, откупна станица
и зграда површине 154 м2 и откупна станица-двориште,
површине 41 м2,
парцела бр.491, сушница кућа и
зграда површине 419 м2 и сушница двориште површине 2240м2.
Члан 2.

Уговором о кориштењу објеката
из члана 1. ове Одлуке уредиће се детаљно међусобна права и обавезе између
власника и корисника предметних објеката.
Члан 3
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На основу члана 19. став 1. Тачка 7. те члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Сужбене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:08/08), Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на
10. (десетој) сједници, одржаној дана
30.12.2009.године, д о н о с и:

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.“
Број:01- 23-12/10
05.01.2010.годine
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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О Д Л У КУ
о давању сагласности за
расписивање јавног позива за
кориштење објеката у власништву
Општине Фоча-Устиколина
Члан 1.
Општинском начелнику Општине Фоча-Устиколина овом Одлуком
се даје сагласност за расписивање јавног позива за кориштење објеката у
власништву Општине Фоча-Устиколина и то:
-

парцела бр.717, продавница 18,
кућа и зграда површине 76 м2,

На основу члана 2.12 став 9. Изборног Закона БиХ („Службене новине
БиХ“ број:23/01,7/02,9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08) и
члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босаснко-подрињског кантона Горажде“,
број:8/08), Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина, на 10.(десетој) редовној сједници, одржаној дана 30.12.2009.
године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде
за чланове Општинске изборне
комисије за 2010. годину

16. март/ожујак 2010
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Члан 1.
Утврђује се мјесечна накнада
за чланове Општинске изборне комисије за 2010. годину у износу који је
једнак висини вијећнићког паушала у
Општинском вијећу Општине ФочаУстиколина у 2010.години.
Члан 2.
Средства за накнаду члановима Општинске изборне комисије обезбједиће се у Буџету Општине ФочаУстиколина.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, а примјењиваће се од 01.01.2010.године.
Члан 4.
Почетком примјене ове Одлуке престаје да се примјењује Одлука
о утврђивању накнаде члановима Општинске изборне комисије за 2009.годину број:01-14-404/09 од 04.03.2009.
године.
Број:01-14-13/10
05.01.2010.год.
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 5. став 1. Закона о буџетима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:19/06) и члана 19. Став 1. тачка 3. Статута Општине ФочаУстиколина (“Службене новине Боса-

нско-подрињског кантона Горажде“,
број:8/08), Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина, на 11. (једанаестој)
редовној сједници, одржаној дана 26.
02.2010.године, д о н о с и:

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
ЗА 2010.годину
I ОПШТИ ДИО
Члан 1.
Буџет Општине Фоча–Устиколина за 2010.годину састоји се од:
ПРИХОДА.......................... 2.100.000 КМ
РАСХОДА .......................... 2.100.000 КМ
Члан 2.
Приходи по групама утврђују се
у износу од 2.100.000,00 КМ, како слиједи:

16. март/ожујак 2010
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ПРИХОДИ
Код
1
710000
711000
711111
711114

711115
711211
713100
713111
713113
714000
714111
714131
715000
716000
717000
717131
717141
719114
720000

721122
721211
722131
722321
722431
722515
722531
722532
722700

ПОЗИЦИЈА
2
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порез на добит поједин.и предуз
Порез на добит од привредних и
профитабилних дјелатности
Порез на укупан приход физичких
лица
Порез на приход од имовине
и имовинских права
Порез на добит
Порези на плате
Порез на плате и друга лич.прим.
Порез на додатна примања
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на промет непокретности од
физичких лица
Домаћи порез на добра и услуге
Порез на доходак
Приходи од индиректног опорезивања са јединственог рачуна
Приходи од индиректних пореза
који припадају Дирекцији за цесте
Приходи од индиректних пореза који припад.јединици локал.самоупр.
Посебан порез за заштиту од природних и других несрећа
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од изнајмљивања пословних простора и остале материјалне
имовине
Прих.од камате на депозите у банци
Општинске административне таксе
Општинске комуналне таксе
Општинске накнаде
Накнада за кориштење података
катастра
Накнада за употребу цеста за возила
правних лица
Накнада за употребу цеста за возила
грађана
Непланиране уплате – приходи

Буџет
2009
3
244.135,00
2.000,00

2.000,00

10.500,00
1.050,00
9.450,00

Ребаланс
2009
4
180.952,30
3.000,00

Буџет
2010
5
220.530,00
2.200,00

Инд
Екс
5/4
6
1,22
0,73

1.818,04

0,00

55,96

0,00

126,00
1.000,00
1.800,00
1.050,00
750,00
3.300,00
1.300,00

2.200,00

6.100,00
1.100,00
5.000,00

0,00
2,20
0,00
0,00
0,00
1,85
0,85

35.000,00

2.000,00
600
28.000,00

32.000,00

2,50
0,00
1,14

194.010,00

141.627,30

177.430,00

1,25

17.110,00

12.490,30

27.200,00

2,18

176.900,00

129.137,00

150.230,00

1,16

2.625,00
103.600,00

2.625,00
73.600,00

2.800,00
79.470,00

1,07
1,08

2.500,00
600,00
13.000,00
11.000,00
15.000,00

2.500,00
400,00
7.000,00
11.000,00
10.000,00

7.000,00
500,00
6.000,00
10.490,00
8.000,00

2,80
1,25
0,86
0,95
0,80

17.000,00

18.000,00

21.000,00

1,17

1.000,00

700,00

500,00

0,71

5.500,00
38.000,00

4.000,00
20.000,00

5.980,00
20.000,00

1,50
1,00
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730000
732112
732114
732116
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ПОТПОРЕ - ГРАНТОВИ
Примљени грантови од Федерације
БиХ
Примљени грант. од БПК Горажде
Примљени грантови од општина и
градова
УКУПНО

1.892.800,00

1.663.100,00

1.800.000,00

1,08

440.800,00
1.400.000,00

406.700,00
1.214.800,00

750.000,00
1.000.000,00

1,84
0,82

52.000,00
2.240.535,00

41.600,00
1.917.652,30

50.000,00
2.100.000,00

1,20
1,10

Члан 3.
Расходи по групама утврђују се у износу од 2.100.000 ,00 КМ, како слиједи:
РАСХОДИ

1
611000

2
Укупно плате и накнаде

3
554.780,00

4
523.277,00

5
549.675,00

Индекс
5/4
6
1,05

611100

Бруто плате
Накнаде трошкова запослених
и општинских вјећника
Накн. за прев.са посла и на посао
Накн.за топли оброк током рада
Регрес за годишњи одмор
Отпремнина за одлазак у пензију
и јубиларне награде
Помоћ у случају смрти и инвал.
Накнада за рад комисија
Накн.скупштин.заступниц.(комис.)
Накнада за вијећнички паушал
Доприноси послодавца
Доприноси на терет послодавца
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Трошкови прев.јавним средствима
Путовања - лична возила
Трошкови дневница
Трошкови дневн. у иностранству
Остале накн.путн.и др. трошкова
Издаци за енергију
Издаци за електричну енергију
Издаци за угаљ
Издаци за дрво

402.500,00

382.375,00

400.675,00

1,05

152.280,00
13.000,00
55.000,00
11.760,00

140.902,00
10.467,00
52.250,00
10.665,00

149.000,00
10.500,00
57.000,00
13.000,00

1,06
1,00
1,09
1,22

3.000,00
3.000,00
10.000,00
9.000,00
47.520,00
48.732,00
48.732,00
219.150,00
8.750,00
250,00
300,00
7.200,00
500,00
500,00
39.000,00
33.000,00
4.500,00
1.200,00

3.000,00
9.000,00
8.000,00
47.520,00
46.295,40
46.295,40
212.732,50
7.025,00
125,00
150,00
6.000,00
500,00
250,00
35.707,50
30.000,00
4.387,50
1.100,00

3.000,00
2.000,00
9.000,00
7.000,00
47.500,00
48.000,00
48.000,00
195.600,00
7.800,00
500,00
500,00
6.000,00
500,00
300,00
39.300,00
33.000,00
5.000,00
1.000,00

#ДИВ/0!
0,67
1,00
0,88
1,00
1,04
1,04
0,92
1,11
4,00
3,33
1,00
1,00
1,20
1,10
1,10
1,14
0,91

Код

611200
611211
611221
611224
611225
611227
611228
611241
611242
612000
612111
613000
613100
613111
613113
613115
613125
613191
613200
613211
613214
613215

ПОЗИЦИЈА

Буџет
2009

Ребаланс
2009

Буџет
2010
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613216
613300
613321
613322
613323
613324
613329
613400
613411
613412
614413
613415
613416
613419
613481
613482
613484
613500
613511
613521
613522
613523
613524
613700
613711
613712
613713
613714
613721
613722
613723
613724
613800
613811
613813
613814
613822
613900
613911
613912
613913
613914
613915
613919
613922
613924
613934

Издаци за плин
Издаци за комуналне услуге
Издаци за воду и канализацију
Издаци за ПТТ-услуге
Издаци за услуге превоза смећа
Издаци за услуге одржав.чистоће
Остале комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за обрасце и папир
Издаци за компјутерски материјал
Издаци за образовање кадрова
Материјал за декорац.служ.простор.
Ситни инвентар
Издаци за остали админис.матер.
Издаци за одјећу, унифор.и платно
Издаци за кафе-кухињу
Материјал за чишћење
Издаци за услуге превоза и горива
Гориво за превоз
Услуге премјештања и селидбе
Превоз робе
Регистрација моторних возила
Издаци за превоз људи
Издаци за текуће одржавање
Материј.за поправ.и одржав.зграде
Материј.за поправ.и одржав.опреме
Материј.за поправ.и одржав.возила
Материј.за поправ.и одржав.путева
Услуге одржавања зграде
Услуге одржавања опреме
Услуге одржавања возила
Услуге одржавања путева и мостова
Издаци осигур.и банкарске услуге
Осигурање имовине
Осигурање возила
Осигурање запослених
Услуге банкарства
Уговорене услуге
Услуге медија
Штампарске услуге
Услуге јавн.информ.и одн.са јавнош.
Услуге репрезентације
Остале стручне услуге
Остали издаци за информисање
Услуге стручног образовања
Издаци за стручне испите
Компјутерске услуге
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300,00
26.200,00
2.500,00
8.500,00
1.200,00
12.000,00
2.000,00
22.800,00
4.400,00
4.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
300,00
2.000,00
1.500,00
16.400,00
8.800,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3.600,00
32.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
15.000,00
11.000,00
1.650,00
5.000,00
1.250,00
3.100,00
63.000,00
3.000,00
2.000,00
5.500,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
1.500,00

220,00
21.000,00
2.500,00
8.500,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
18.100,00
4.400,00
4.400,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.100,00
200,00
1.800,00
1.200,00
12.600,00
6.000,00
500,00
500,00
2.000,00
3.600,00
27.100,00
2.000,00
600,00
2.500,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
15.000,00
9.900,00
1.650,00
4.000,00
1.250,00
3.000,00
81.300,00
2.500,00
1.800,00
5.500,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00

300,00
22.500,00
4.000,00
8.500,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
19.000,00
5.000,00
4.400,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
1.100,00
1.800,00
1.200,00
13.000,00
6.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
28.500,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
12.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
53.500,00
3.000,00
2.000,00
5.500,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00

1,36
1,07
1,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
1,14
1,00
1,00
1,00
1,33
1,00
0,00
1,00
1,00
1,03
1,00
0,00
2,00
1,00
1,11
1,05
0,50
1,67
1,80
3,33
0,67
1,00
1,33
0,53
1,21
1,82
1,00
1,60
1,00
0,66
1,20
1,11
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,33
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613962
613971
613972
613983
613991
614000
614100
614117
614121
6141211
6141212
614121-3

614122
614122-1
614122-2
614122-3

614124
614129
614200
614232
614233
614234
614239
614241
614300
614311
614314
614324
614400
614411
614411-1

6144112
614414
614417
821000
821111
821224
821225

Трошкови судских спорова
Издаци за услуге по основу
уговора о дјелу
Издаци за услуге привремених
и повремних послова
Порез за заштиту од непогода
Остале непоменуте услуге
Текући грантови
Грантови другим нивои.власти
Грантови мјесним заједницама
Трансфер за културу
Трансфер за манифестацију
"Устикољанско љето"
Остале културне манифестације
-Гребак, Зебина шума,
Реинтеграција Општине
КУД "Полет"
Трансфер за спорт
Аутотрка на брдским стазама
НК "Колина"
Остали трансфери за спорт
Трансфер за Општинску
изборну комисију
Грант за изборе
Грантови појединцима
Издаци за инвалиде, рањене
борце и пород.погинулих бораца
Издаци за расељена лица
Исплата стипендија
Остали грантови појединцима
Транфер за посебне намјене елементарне непогоде
Грантови удружењима
Грантови непрофит.организац.
Грантови политичким партијама
Трансфер удружењима грађана
Субвенције и подстицаји
Субвенције јавним предузећима
Субвенција ЈКП "Ушће"
Субвенција Дому здравља
Устиколина
Подстицај за пољопривреду
Субвенције за ветеринарство
Капитални издаци
Набавка земљишта
Дигитализација катастра
Обнова градске геодетске мреже
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5.000,00

32.000,00

5.000,00

0,16

15.000,00

13.000,00

10.000,00

0,77

5.000,00
2.500,00
6.000,00
264.000,00
75.000,00
12.000,00
32.000,00

4.000,00
2.500,00
5.000,00
223.900,00
71.500,00
9.600,00
30.000,00

4.000,00
2.500,00
5.000,00
222.200,00
71.200,00
9.600,00
36.000,00

1,00
1,00
1,00
0,97
1,00
1,00
1,20

25.000,00

25.000,00

25.000,00

1,00

7.000,00

5.000,00

22.000,00
1.500,00
19.000,00
1.500,00

23.500,00
2.000,00
20.000,00
1.500,00

10.000,00
1.000,00
12.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

2,00
#ДИВ/0!
0,51
1,00
0,25
3,33

6.000,00
3.000,00
29.000,00

6.000,00
2.400,00
24.100,00

12.600,00
1.000,00
25.000,00

2,10
0,42
1,04

10.000,00
11.000,00
5.000,00
2.000,00

9.000,00
9.900,00
2.400,00
1.800,00

9.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00

1,00
1,01
1,25
1,11

1.000,00
40.000,00
30.000,00

1.000,00
30.800,00
23.100,00

1,00
0,88
0,87

10.000,00
120.000,00
75.000,00

7.700,00
97.500,00
52.500,00

1.000,00
31.000,00
20.000,00
4.000,00
7.000,00
95.000,00
50.000,00
35.000,00

40.000,00
5.000,00
1.141.873,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00

40.000,00
5.000,00
902.207,40
5.000,00
10.000,00
2.000,00

15.000,00
40.000,00
5.000,00
1.074.525,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00

0,91
0,97
0,95

1,00
1,00
1,20
1,00
1,00
1,00
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821311
821312
821314
821315
821321
821340
821372
821383
821521

821600
531100
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Набавка намјештаја за Општину
Набавка опреме за општин.служ.
Сервисирање и калибрација
геодетске опреме
Набавка и одржавање
софтверских апликација
Моторна возила
Електронска и фотогр.опрема
Инвентар
Набавка опреме за ЦЗ
Студије изводљивости и пројект.
Реконструкција и инвестицијско
одржавање - учешће у пројектима (Серда, Одраз, УНДП и др.)
Буџетска резерва Општине
УКУПНО

25.000,00
10.000,00

25.412,00
8.000,00

5.000,00
8.000,00

0,20
1,00

500,00

500,00

1.000,00

2,00

10.000,00
30.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
100.000,00

3.000,00
7.064,88
1.000,00
2.000,00
3.000,00
75.000,00

3.000,00
25.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
75.000,00

1,00
3,54
1,00
1,00
1,00
1,00

936.373,00
12.000,00
2.240.535,00

760.230,36
9.240,00
1.917.652,30

934.525,00
10.000,00
2.100.000,00

1,23
1,08
1,10

Члан 4.
Издаци буџетских корисника у износу од 2.100.000,00 КМ распоређују се по
функционалној класификацији како слиједи:
РАСХОДИ КОРИСНИКА
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ И АКТИВНОСТИ
ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Бруто плате
Доприноси на терет послодавца
Остале накнаде (тендери-комисије)
Накн. за превоз с посла и на посао
Топли оброк
Регрес за годишњи одмор
Отпремнина за пензију
Помоћ у случ. смрти или инвалид.
Накнада за рад комисија
Накнада скупштинс.заступницима
Порез на вијећнички паушал
Накнаде за рад комис.Општ.вијећа
Путни трошкови
Издаци за електричну енергију
Издаци за дрва и угаљ
Издаци за воду и канализацију
Издаци за телефонске и ПТТ-услуге
Изд. за обрасце и папир (канц.мат.)

БУЏЕТ
2009.Г.

РЕБАЛАНС
БУЏЕТА
2009.Г.

БУЏЕТ
2010.Г.

1

2

3

402.500
48.732
10.000
13.000
55.000
11.760
3.000
3.000
10.000
47.520

382.375
46.295,40

4.000
47.520

400.675
48.000
9.000
10.500
57.000
13.000
3.000
2.000
9.000
47.500

9.000
8.750
33.000
6.000
2.500
8.500
4.400

8.000
7.025
30.000
5.707,50
2.500
8.500
4.400

7.000
7.800
33.000
6.000
4.000
8.500
5.000

10.467
52.250
10.665
-

ИНДЕ
КС
3/1
4

ИНДЕКС
3/2
5

1,00
0,99
0,90
0,81
1,04
1,11
1,00
0,67
0,90
1,00

1,05
1,04

0,78
0,90
1,00
1,00
1,60
1,00
1,14

0,88
1,11
1,10
1,06
1,60
1,00
1,14

1,01
1,09
1,22

2,25
1,00
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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.
45.
46.

II
1.

1.
2.

III
1.
2.
3.
4.
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3.000
4.400
1.500
2.000
8.800
5.600
2.000
1.650
1.000
3.000
3.000
1.000
2.000
2.000
5.000
3.100
2.000
3.000
5.500
8.000
2.500
6.000
1.500

2.000
4.400
1.200
1.800
6.000
4.600
2.000
1.650
600
2.000
2.500
1.000
1.500
1.500
4.000
3.000
1.800
2.500
5.500
6.000
2.500
4.000
1.500

2.000
4.400
1.200
1.800
6.000
5.000
2.000
3.000
1.000
1.000
4.500
1.000
1.000
2.000
4.000
3.000
2.000
3.000
5.500
6.000
2.500
5.000
2.000

0,67
1,00
0,80
0,90
0,69
0,90
1,00
1,82
1,00
0,34
1,50
1,00
0,50
1,00
0,80
0,97
1,00
1,00
1,00
0,75
1,00
0,84
1,34

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,09
1,00
1,82
1,67
0,50
1,80
1,00
0,67
1,34
1,00
0,97
1,12
1,20
1,00
1,00
1,00
1,25
1,34

5.000
6.000
12.000
1.000
778.212

32.000
6.000
9.240
1.000
731.494,90

5.000
12.600
10.000
1.000
768.475

1,00
2,10
0,84
1,00
0,99

0,16
2,10
1,09
1,00
1,05

АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА
Стипендије студентима
УКУПНО

5.000
5.000

2.400
2.400

3.000
3.000

0,60
0,60

1,25
1,25

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА
ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ
Подстицаји за пољопривреду
Субвенције за ветеринарство
УКУПНО

40.000
5.000
45.000

40.000
5.000
45.000

40.000
5.000
45.000

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Издаци за војне инвалиде, рањене
борце и породице погинулих бораца
Издаци за одрживи повратак
Трансфер удружењ.грађ.- УДБ
Трансф.за насеља погођ.непогодама

10.000
11.000
10.000
1.000

9.000
9.900
7.700
1.000

9.000
10.000
7.000
1.000

0,90
0,91
0,70
1,00

1,00
1,01
0,91
1,00

Издаци за образовање кадрова
Издаци за компјутерски материјал
Материјал за чишћење
Набавка материјала за кафе-кухињу
Трошкови набавке горива и мазива
Услуге превоза
Регистрација моторних возила
Осигурање имовине
Материј.за оправку и одржав.опреме
Материј.за оправку и одржав.зграда
Материј.за оправку и одржав.возила
Услуге одржавања опреме
Услуге одржавања зграда
Услуге одржавања возила
Осигурање возила
Услуге банкарства и платног промета
Штампарске услуге
Услуге медија
Услуге информисања
Услуге репрезентације
Порез за заштиту од непогода
Остале стручне услуге
Компјутерске услуге
Теренски рад
Трошкови судских спорова
Грант Општинској изборној комисији
Буџетска резерва Општине
Остали издаци за информисање
УКУПНО
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5.

Помоћ у случају смрти или инвал.
УКУПНО

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
АКТВИНОСТИ
1.
Студије изводљивости, пројектне
припеме и пројектовање
2.
ЈКП ”Ушће” и Дом здравља
3.
Издаци за уличну расвјету
4.
Набавка моторних возила
5.
Грантови мјесним заједницама
6.
Издаци за комун.услуге и комуник.
7.
Издаци за услуге одржав. чистоће
8.
Остале непоменуте услуге
9.
Реконструкц.и инвестиц.одржавање
10. Материј.за оправку и одржав.путева
11. Услуге одржавања путева
12. Набавка земљишта
УКУПНО
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3.000
35.000

3.000
30.600

2.000
29.000

0,67
0,83

0,67
0,95

120.000
75.000

75.000
52.500

75.000
50.000

0,63
0,67

1,00
0,96

30.000
12.000

7.064,88
9.600

25.000
9.600

0,84
0,80

3,54
1,00

12.000
8.000
936.373
5.000
15.000
10.000
1.223.373

8.000
5.000
760.230,36
3.000
15.000
5.000
940.395,24

8.000
934.525
10.000
8.000
5.000
1.125.125

0,67

1,00

1,01
2,00
0,54
0,50

1,24
3,34
0,54
1,00

30.000

23.100

20.000

0,67

0,87

32.000
22.000
84.000

30.000
22.000
75.100

36.000
12.000
68.000

1,13
0,55
0,81

1,20
0,55
0,91

69.950

92.662,16

61.400

0,82

0,62

2.240.535

1.917.652,30

2.100.000

0,94

1,10

IV

V
1.
2.
3.
4.

КУЛТУРНЕ, РЕКРЕАЦИОНЕ И
РЕЛИГИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
Грантови удружењима
Обиљежавање значајних датума у
Општини Фоча
Трансфер за културу
Трансфер за спорт
УКУПНО

VI РАСХОДИ КОЈИ НИСУ
КЛАСИФИКОВАНИ ПО ГЛАВНИМ
ГРУПАМА
УКУПНО
СВЕУКУПНО

Члан 5.
Начин извршења Буџета Општине Фоча-Устиколина у 2010.години,
управљање приходима, примицима и
издацима Буџета, располагање средствима текућих и капиталних трансфера, те права и обавезе корисника
буџетских средстава утврђују се Одл-

уком о извршењу Буџета Општине
Фоча-Устиколина за 2010. годину, коју
доноси Општинско вијеће.
Члан 6.
Овај Буџет ступа на снагу по истеку осмог дана од дана доношења, а
објавиће се накнадно у „Службеним но-
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винама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и важи за фискалну 2010.
годуине.
Број:01-14-307/10
26 02.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

309
На основу члана 5. Закона о буџетима у Федерацији БиХ („Службене
новине Ф БиХ“, број:19/06) а у вези са
члановима 15. и 17. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ („Службене новине Ф БиХ“,
број: 49/06) и члановима 94. и 95. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 11. редовној сједници, одржаној
дана 26.02.2010.године, д о н о с и :

О Д Л У К У
о извршавању Буџета Општине
Фоча-Устиколина за 2010.годину
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се структура прихода и примитака, расхода
и издатака Буџета Општине Фоча-Устиколина, начин извршавања, приоритети плаћања, права и обавезе корисника буџетских средстава, овлаштења општинског начелника, као и друга питања извршавања Буџета за текућу годину.
Члан 2.
Буџет је акт којим се утврђује пл-

ан финансијских активности буџетских
корисника, који обухвата пројекцију износа прихода и примитака и утврђеног
износа расхода и издатака Општине за
раздобље од једне фискалне године, који доноси Општинско вијеће.
Буџет се односи на фискалну
2010. годину, која почиње 01. јануара, а
завршава 31. децембра 2010. године.
Члан 3.
Буџет се састоји од рачуна прихода и расхода.
У рачуну прихода приказани су
приходи од индиректних и директних
пореза, непорезни приходи, потпоре и
грантови, док се рачуни расхода састоје
од текућих издатака и грантова, капиталних издатака и текуће резерве.
Члан 4.
Сви јавни приходи и примитци
Буџета, укључујући и приходе које корисници Буџета остварују обављањем
основне дјелатности по посебним прописима (општинске службе) уплаћују се
на рачун јавних прихода Буџета Општине и исказују по изворима из којих
потичу.
Члан 5.
Буџетско рачуноводство се заснива на рачуноводственим начелима:
тачности, истинитости, поузданости, свеобухватности, правовремености и појединачном исказивању пословних догађаја, те међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.
Буџетско рачуноводство води се
по начелу двојног књиговодства и на
рачунима контног плана Буџета.

16. март/ожујак 2010

Члан 6.
Признавање прихода и примитака, те расхода и издатака путем система главне књиге проводи се по начелу модифицираног настанка догађаја.
Приходи и примици признају
се у оном периоду кад су мјерљиви и
расположиви, тј. када су уплаћени на
рачун Буџета.
Расходи и издаци признају се у
оном периоду када је настала обавеза
за плаћање.
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су за законитост, сврсисходност, ефикасност и економичност располагања буџетским средствима.
Буџетским корисницима није допуштено стварати обавезе, односно расходе или оптерећења буџетских позиција, ако ти расходи нису одобрени у оквиру износа предвиђеног за тог буџетског корисника.
Корисници користе буџетска средства само за намјене које су одређене
Буџетом и то до висине утврђене у његовом посебном дијелу.
Наредбодавац по извршавању
Буџета је општински начелник.

II – ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Члан 7.
Средства Буџета користе се за
финансирање послова, функција и
програма Општине, као и других корисника Буџета у висини која је неопходна за њихово обављање и извршавање, те права прималаца средстава
Буџета утврђених законима и другим
прописима донесеним на основу закона.
Израда и извршавање Буџета
заснива се на начелу законитости, ефикасности, економичности и транспарентности.
Буџетска средства ће се користити сразмјерно приливу средстава
по свим кодовима.
Члан 8.
Средства Буџета осигуравају се
буџетским корисницима који су у посебном дијелу Буџета одређени за носиоце средстава по појединим позицијама.
Буџетски корисници одговорни

Буџетски корисници користе средства Буџета у складу са својим годишњим финансијским планом, а по динамици утврђеној тромјесечним и мјесечним плановима, узимајући у обзир динамику прилива средстава у Буџету.
Уколико дође до неусклађености прилива средстава у Буџет Општине, општински начелник може измјенити динамику и износ средстава појединим буџетским корисницима водећи
рачуна о што равномјернијем финансирању корисника Буџета.
Члан 10.
Буџет се извршава у складу са његовим ликвидним могућностима по сљедећим приоритетима:
Материјални и други трошкови неопходни за рад општинских служби;
2. Плате и накнаде запослених;
3. Накнаде за рад у Општинском вијећу и радним тијелима;
4. Текући издаци за комуналну инфраструктуру;
1.
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5. Уговорене обавезе;
6. Грантови за једнократне помоћи;
7. Капитални издаци за комуналну
инфраструктуру и
8. Остало.
Члан 11.
Поступак набавке роба, услуга
и уступања радова мора се обављати
у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,
70/06).
Члан 12.
Хитни и непредвиђени издаци
који се појаве у току буџетске године
подмирују се из средстава текуће резерве утврђене у Буџету.
О кориштењу средстава текуће
резерве на основу захтјева одлучује
општински начелник, а по добијању
мишљења од надлежне службе и Службе за привреду, комуналне послове,
друштвене дјелатности, општу управу и финансије.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије обавезна је
тромјесечно извјештавати општинског начелника о кориштењу средстава
буџетске резерве.
Општински начелник полугодишње извјештава Општинско вијеће
о кориштењу средстава текуће резерве из става 1. овог члана.
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повећана средства или се оснује нови
корисник средства, за његове трошкове
могу се осигурати средства из текуће резерве Буџета, а одобрава их општински
начелник.
Ако се током године, на основу
закона или других прописа, умањи надлежност корисника, што захтијева смањење средстава или се корисник укине, неутрошена средства за његове трошкове преносе се у текућу резерву Буџета или на корисника који преузме његове послове.
Ако у току године дође до значајног одступања у приходима и расходима Буџета, Општинско вијеће на приједлог Општинског начелника доноси одлуку о измјенама и допунама Буџета.
Члан 14.
Општински начелник може на
приједлог буџетског корисника уз прибављено мишљење Службе за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије донијети одлуку о преструктуирању расхода у оквиру укупног износа одобреног за буџетског корисника, а највише до
10% укупно одобрених расхода за буџетског корисника.
У оквиру одобреног Буџета прерасподјела средстава је дозвољена између буџетских корисника.
О прерасподјели из претходног
става одлучује Општински начелник на
приједлог Службе за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије.

Члан 13.
Члан 15.
Ако се током године на основу
закона или другог прописа повећа
надлежност корисника, што захтијева

Погрешно или више уплаћени
јавни приходи враћају се уплатиоцима
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из текућег прилива уплатног рачуна
на који су исти погрешно или више
уплаћени, а у складу са Правилником
о начину уплате јавних прихода Буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације БиХ („Службене
новине Ф БиХ“, број: 29/06, 46/06,
8/07, 30/07, 51/07).
Члан 16.
О динамици утрошка средстава, на основу планова и приједлога општинских служби, одлучује општински начелник.
Члан 17.
Средства утврђена за исплату
накнада за рад у Општинском вијећу
и радним тијелима Општинског вијећа исплаћују се на основу одлуке коју
доноси Општинско вијеће.
Члан 18.
Средства планирана у Буџету
Општине Фоча-Устиколина утврђена
на позицијама:
1. Трансфер за Општинску изборну
комисију
2. Грантови мјесним заједницама
користе се на основу програма, критерија или одлука које доноси
Општинско вијеће.
Члан 19.
Средства утврђена у Буџету Општине Фоча-Устиколина на позицијама:
1. Грантови појединцима - Издаци за
инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца
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2. Грантови појединцима - Издаци за
расељена лица
3. Исплата стипендија
4. Трансфер за спорт
5. Трансфер за културу
6. Трансфер удружењима грађана
7. Грантови непрофитним организацијама
користе се на основу одлука и програма расподјеле средстава за сваку позицију усвојених од стране Општинског
начелника, а на приједлог надлежне службе у складу са утврђеним критеријима.
О утрошку ових средстава Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и
финансије шестомјесечно информише
општинског начелника.
Члан 20.
Средства утврђена у Буџету Општине као „Капитални издаци – реконструкција и инвестиционо одржавање”
користе се на основу плана капиталних
улагања, усвојеног од стране Општинског вијећа и на основу плана и програма рада општинског начелника.
Члан 21.
Корисници средстава Буџета, као
и корисници из члана 19, изузев из тачке 1. и 2, обавезни су тромјесечно, односно по завршетку пројекта извјештавати надлежну општинску службу о утрошку средстава.
III - НАДЗОР И ФИНАНСИЈСКО
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 22.
Надзор над финансијским, ма-
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теријалним и рачуноводственим пословањем буџетског корисника те над
законитошћу и сврсисходном употребом буџетских средстава врши општински начелник.
Члан 23.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије дужна је
подносити општинском начелнику
мјесечне, тромјесечне и полугодишње
финансијске извјештаје о извршењу
Буџета у року од највише 30 дана од
завршетка сваког извјештајног раздобља.
Члан 24.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије обавезна
је правовремено доставити општинском начелнику извјештај о извршењу
Буџета за претходну годину, а општински начелник је обавезан поднијети
исти Општинском вијећу на усвајање
у року од шест мјесеци од завршетка
фискалне године.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, а тичу се начина израде, доношења, извршавања Буџета, задуживања, дуга, рачуноводства, надзора и ревизије Буџета и др. примјењиваће се одредбе важећих закона.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу по
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истеку осмог дана од дана доношења,
накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“ и примјењиваће се за
фискалну 2010.годину.
Број: 01-14-308/10
04.03.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Муслић Шемсо,с.р.

310
На основу члана 50. Пословника о
раду Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:11/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 11.редовној
сједници, одржаној 26.02.2010.године,
донијело је:

ПРОГРАМ Р АДА
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА за 2010.годину
ПЕРИОД: ЈАНУАР-МАРТ
Предлагач:општински начелник, осим тачке 4.
1. Доношење Буџета Општине ФочаУстиколина за 2010.годину;
2. Доношење одлуке о извршавању Буџета за 2009.годину;
3. Доношење одлуке о организирању
и функционисању заштите и спашавања људи и материјалних добара
од природних и других несрећа на
подручју Општине Фоча-Устиколина;
4. Доношење програма рада Вијећа за
2010.годину, Предлагач: Колегиј
Вијећа;
5. Доношење одлуке о именовању организационог одбора манифестације
“Устикољанско љето 2010.”;
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6. Доношење Одлуке о утврђивању
просјечне цијене 1м2 изграђеног
стамбеног простора у 2010.години
на подручју општине Фоча-Устиколина, (фебруар-март);
7. Доношење одлуке о утврђивању
накнаде за неизграђено градско
грађевинско земљиште државне својине на подручју општине ФочаУстиколина.
ПЕРИОД: АПРИЛ-ЈУНИ
8. Извјештај Комисије за одабир корисника помоћи у обнови стамбених јединица, у сврху повратка, у
оквиру ЗП 09.пројекта;
9. Разматрање приједлога прогр-ама
и доношење одлуке о усвајању програма за подстицај пољопривредној производњи у 2010. години
Предлагач: општински начелник;
10. Измјене и допуне Пословника о
раду Вијећа - Предлагач: Статутарна комисија;
11. Доношење одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о радном времену у одређеним дјелатностима;
Предлагач: општински начелник
12. Основе Програма политике општинског начелника (за вријеме трајања мандата)
Подносилац: општински начелник;
13. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча-Устиколина за 2009.
годину
Подносилац: општински начелник
14. Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета Општине, од стране невладиних организ ација и
мјесних заједница за 2008. годину1
1

Izvještaj razmatran, ali nije usvojen u
2009.god.
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15. Извјештај о раду Дома здравља Фоча-Устиколина у 2009.години и утрошку новчаних средстава из Буџета
Општине
Подносилац: директор Дома здравља;
16. Извјештај о раду ЈКП “Ушће” д.о.о.
Фоча-Устиколина за 2009. годину и
утрошку новчаних средстава из Буџета Општине
Подносилац: директор ЈКП „Ушће”
д.о.о Фоча-Устиколина;
17. Извјештај о провођењу одлука, закључака, вијећничких приједлога, иницијатива и других аката које је усвојило Вијеће у 2009.години.
Подносилац: секретар Вијећа
ПЕРИОД : ЈУЛИ-СЕПТЕМБАР
Подносилац: Начелник, осим
тачке 22.
18. Извјештај о остваривању политике
Општине и активностима начелника у 2009. годину;
19. Извјештај о оствареним приходима
и извршеним расходима Општине
за период I - VI 2010.године;
20. Извјештај невладиних организација
на подручју општине Фоча-Устиколина, о утрошку средстава додијељених по основу јавног позива и осталих средстава из Буџета Општине, у 2009.години;
21. Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета Општине од стране мјесних заједница у 2009.години;
22. Извјештај ЈКП “Ушће” д.о.о. са финансијским показатељима за период
I - VI 2010. године;
23. Информација о стању у области основног образовања на подручју општине Фоча-Устиколина у школској
2009/2010.години-Подносилац: ОШ;
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24. Информација о стању безбиједности на подручју ове општине за
протекли период
Подносилац: надлежа служба
МУП-а;
25. Разматрање могућности реорганизације мјесних заједница на подручју Општине Фоча-Устиколина.
ПЕРИОД: ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР
26. Информација Омладинске организације о положају и проблемима
омладине у Устиколини (са освртом на број и структуру незапослених);
27. Извјештај ОО манифестације “Устикољанско љето”;
28. Ребаланс Буџета за 2010.годину;
29. Доношење нацрта Буџета Општине за 2011.годину и одлуке о извршавању тог Буџета;
30. Доношење Буџета за 2011.годину
и одлуке о извршавању Буџета за
2011.годину;
31. Извјештај о деминирању
Предлагач за тачке 28-31: општински начелник;
32. Дошење одлуке о одређивању локације за изградњу спомен обиљежја погинулим борцима АР БиХ;2
33. Доношење одлуке о обиљежавању
страдања цивила на подручју Општине Фоча-Устиклоина у периоду 1992-1995.год3.
Поред активности означених
у овом Програму, Општинско вијеће
ће доносити и друге акте из своје надлежности за које се укаже потреба, а
2

Neizvršeno po Programu za 2009.god.(MZ nije
dostavila prijedlog lokacije)
3
Neizvršeno po Programu 2009.god. /MZ nije
dostavila prijedlog /
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према програмима рада општинских
служби, односно других овлаштених
предлагача, у складу са Пословником о
раду Општинског вијећа.
Број:01-02-309/10
04.03.2010.године
Фоча-Устиколина

За м ј е н и к
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 29.тачка 1. и члана 30. Закона о заштити и спашавању
људи и материјалних добара од природних и других несрећа („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 39/03 и
22/06) и члана 19. тачка 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 11. редовној сједници, одржаној дана 26.02.2010.
године, д о н и ј е л о је:

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗОВАЊУ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЗАШТИТЕ
И СПАШАВАЊА ЉУДИ И
МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД
ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Организовање и функционисање заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа (у даљем тексту: заштита и
спашавање), на подручју општине Фоча-Устиколина (у даљем тексту: Општина) врши се у складу са Законом цит-
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ираним у уводу (у даљем тексту: Закон о заштити и спашавању), прописима Кантона који уређују ову област
и овом Одлуком.
Члан 2.
Заштиту и спашавање проводе
грађани, органи власти, привредна
друштва и друга правна лица, службе
заштите и спашавања, штабови цивилне заштите, повјереници и јединице
цивилне заштите.
Послови заштите и спашавања
људи и материјалних добара од природних и других несрећа су од општег интереса за Општину.
II- НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА
И ПРАВНИХ ЛИЦА У ЗАШТИТИ
И СПАШАВАЊУ
Члан 3.
У заштити и спашавању дужни су учествовати радно способни грађани од 18 до 60 година живота (мушкарци), односно од 18 до 55 година
живота (жене).
У цивилној заштити добровољно могу учествовати сви мушкарци
и жене старији од 15 година с правима и дужностима припадника цивилне заштите.
1. Права и дужности грађана
Члан 4.
У односу на заштиту и спашавање грађани имају сљедећа права и
дужности:
1) да организују личну и узајамну заштиту,

Број 4 – страна 493

2) да учествују у цивилној заштити,
3) да учествују у обавези давања материјалних средстава,
4) да се обучавају и оспособљавају
за спровођење личне и узајамне
заштите и мјера заштите и спашавања,
5) да буду распоређени у штабове,
јединице и повјеренике цивилне
заштите или у службе заштите и
спашавања,
6) да надлежни орган обавијесте о
подацима значајним за заштиту
и спашавање,
7) да дају податке значајне за вођење евиденције у области заштите и спашавања,
8) да учествују у заштити и спашавању,
9) да се одазову позиву надлежног
органа цивилне заштите у вријеме и на мјесто одређено у позиву.
Поред дужности које су наведене у ставу 1. овог члана, грађани имају
и сљедећа, посебна, права у заштити и
спашавању:
1) право да траже оцјену здравствене способности за учешће и обучавање у цивилној заштити,
2) право да добровољно учествују у
цивилној заштити,
3) право на новчану накнаду за учешће у цивилној заштити,
4) право на здравствену заштиту и
пензијско-инвалидско осигурање,
5) право на једнократну новчану
помоћ,
6) право на превоз, смјештај и исхрану за вријеме учешћа у заштити и спашавању, обуци или вјежби,
7) право на накнаду за уништену
или оштећену властиту одјећу,
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обућу и материјално-техничка
средства.
Члан 5.
Права и дужности из претходног члана грађани остварују путем
општинске службе цивилне заштите.
2. Задаци правних лица у области
заштите и спашавања
Члан 6.
Основни задаци правних лица
која обављају дјелатности из области
здравства, ветеринарства, комуналних послова, водопривреде, шумарства, пољопривреде, грађевинарства,
угоститељства, ватрогаства, хидрометеорологије, сеизмологије, екологије,
транспорта, опскрбе и других области у којима се обављају дјелатности
од значаја за заштиту и спашавање
људи и материјалних добара од природних и других несрећа, су организовати и проводити послове заштите и
спашавања у складу са Законом о заштити и спашавању, другим прописима и овом Одлуком.
Поред задатка из става 1.овог
члана правна лица су дужна:
1) да спроводе припреме за заштиту и спашавање властитог људства и материјалних добара,
2) да доносе своје планове заштите и спашавања од природних
и других несрећа,
3) да планирају и обезбјеђују материјално-техничка средства која су потребна за спровођење
мјера заштите и спашавања,
4) да организују јединице цивилне заштите,
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5) да одреде повјеренике цивилне
заштите,
6) да обучавају и оспособљавају своје јединице и повјеренике цивилне заштите, као и запосленике
за провођење личне и колективне заштите,
7) да поступају по одлукама надлежног штаба цивилне заштите,
8) да достављају податке од значаја
за заштиту и спашавање оперативном центру цивилне заштите,
9) да дају своја материјална средства за потребе цивилне заштите, а
у складу са прописом Владе Федерације БиХ (Уредба о начину
давања и враћања материјалних
средстава узетих за потребе цивилне заштите – „Службене новине Федерације БиХ“, бр.23/04 и
38/06).
III - НАДЛЕЖНОСТ
ОПШТИНСКИХ
ОРГАНА ВЛАСТИ
Члан 7.
У остваривању права и дужности у области заштите и спашавања,а на
основу члана 29. Закона о заштити и спашавању, Општина има сљедеће надлежности:
1) доноси одлуку о организовању и
функционисању заштите и спашавања људи и материјалних
добара од природних и других
несрећа на подручју општине,
2) доноси Програм развоја заштите
и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа,
3) планира и утврђује изворе финансирања за извршавање посло-
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4)
5)

6)

7)

8)

ва заштите и спашавања из надлежности Општине,
организује оперативни центар
цивилне заштите,
доноси акте о оснивању општинског, односно мјесног штаба
цивилне заштите, постављењу
команданта и начелника штаба и одређује функције у општинским службама за управу
чији су запосленици чланови
општинског, односно мјесног
штаба цивилне заштите,
доноси план заштите и спашавања од природних и других
несрећа Општине,
проглашава стање природне и
друге несреће и наређује употребу снага и средстава цивилне заштите, служби за управу,
привредних друштава и других правних лица са подручја
општине на превенцији, ублажавању и отклањању штетних
посљедица од природних и других несрећа по људе и материјална добра,
врши и друге послове заштите
и спашавања у складу са законом и другим прописима.

1. Општинско вијеће
Члан 8.
У остваривању права и дужности у области заштите и спашавања,
Општинско вијеће:
1) доноси одлуку о организовању
и функционисању заштите и
спашавања Општине и осигурава њено провођење;
2) доноси програм развоја зашти-
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те и спашавања људи и материјалних добара општине од природних и других несрећа;
3) разматра стање заштите и спашавања на подручју Општине и
утврђује мјере за развој и усавршавање заштите и спашавања од
природних и других несрећа;
4) доноси одлуке и друге опште акте у области заштите и спашавања из надлежности Општине.
2. Општински начелник
Члан 9.
У остваривању права и дужности у области заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа на подручју општине, општински начелник:
1) доноси програм рада за израду
процјене угрожености људи и материјалних добара од природних и других несрећа на простору општине;
2) доноси процјену угрожености
општине од природних и других несрећа;
3) предлаже програм развоја заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и
других несрећа општине;
4) предлаже потребна финансијска средства у Буџету Општине
за финансирање послова заштите и спашавања из надлежности
Општине;
5) доноси акте о постављењу команданта, начелника и чланова штаба те одређује функције у општинским службама, Служби цивилне заштите Општине и друг-
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им тијелима општинске управе чији су носиоци по положају чланови општинског, односно мјесног штаба цивилне заштите (ако је формиран);
6) доноси општински план заштите и спашавања од природних и других несрећа;
7) припрема програм активности
(програм рада) Општинског
штаба цивилне заштите;
8) на приједлог Општинског штаба цивилне заштите, проглашава стање природне и друге несреће и наређује употребу снага и средстава цивилне заштите служби за управу, привредних друштава и других правних лица са подручја Општине
на превенцији, ублажавању и
отклањању штетних посљедица од природних и других несрећа по људе и материјална
добра на подручју општине;
9) проглашава престанак стања
природне и друге несреће на
подручју општине;
10) образује општински оперативни центар цивилне заштите;
11) образује општинску комисију
за процјену штета од природних и других несрећа;
12) врши друге послове заштите и
спашавања у складу са законом, другим прописима и општим актима.
3.Органи управе
Члан 10.
Општински органи управе у
оквиру својих права и дужности утврђених законом, Статутом Општине и

другим прописима, у области заштите
и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа,
извршавају и обезбјеђују извршавање
закона, других прописа и општих аката, старају се о организовању и спровођењу мјера заштите у области за коју су
основани и одговорни су за стање те заштите, прате стање заштите и предлажу мјере за развој и унапређење заштите, врше надзор над спровођењем закона, планова заштите и спровођење превентивних мјера заштите у правним лицима и друге послове који су им законом и другим прописима стављени у надлежност.
4. Општинска служба цивилне
заштите
Члан 11.
Управне, стручне и друге послове у области заштите и спашавања из
надлежности Општине врши Служба
цивилне заштите Општине.
Служба цивилне заштите обавља сљедеће послове:
1) организује, припрема и проводи
заштиту и спашавање на подручју општине;
2) израђује процјену угрожености
за подручје општине;
3) припрема програм развоја заштите и спашавања од природних
и других несрећа у општини;
4) предлаже план заштите и спашавања од природних и других
несрећа у општини;
5) прати стање припрема за заштиту и спашавање и предлаже
мјере за унапређење организовања и оспособљавања цивилне заштите;
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6) организује, изводи и прати
реализацију обуке грађана на
провођењу личне и узајамне
заштите;
7) организује и координира провођење мјера заштите и спашавања, предлаже програм самосталних вјежби и израђује елаборат за извођење вјежби цивилне заштите у општини;
8) формира оперативни центар
цивилне заштите из реда запосленика Општине;
9) обавља послове и задатке заштите од пожара и ватрогаства;
10) врши попуну људством штабова цивилне заштите, служби заштите и спашавања и јединица цивилне заштите и одређује
повјеренике цивилне заштите
те осигурава њихово опремање
материјално-техничким средствима, затим организује, изводи и прати реализацију њихове обуке;
11) припрема прописе у области
цивилне заштите из надлежности Општине;
12) прикупља податке о минама и
другим неексплодираним убојним средствима на подручју
Општине и одржава базу података о томе;
13) води прописане евиденције и
врши друге послове заштите и
спашавања у складу са законом,
другим прописима и општим
актима.
5. Оперативни центар
цивилне заштите
Члан 12.
У саставу Службе цивилне
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заштите формира се оперативни центар цивилне заштите (у даљем тексту:
оперативни центар).
Оперативни центар прикупља
податке о свим врстама појава и опасности које могу довести до природне
или друге несреће, као и податке о посљедицама које су настале појавом природне или друге несреће по људе и материјална добра на угроженом подручју, врши узбуњивање и упозоравање грађана, преноси наредбе федералног,
кантоналног и општинског штаба цивилне заштите у вријеме када ти штабови руководе акцијама заштите и спашавања на подручју општине, оглашава
престанак опасности, припрема и шаље извјештаје о подузетим мјерама, проведеној мобилизацији и другим мјерама и активностима надлежним органима власти, сусједним оперативним центрима, као и оперативном центру Кантона, односно Федерације БиХ.
Члан 13.
У оперативном центру запослено је најмање једно лице.
Када настане природна или друга несрећа на подручју општине, или
постоји непосредна опасност од настанка те несреће, оперативни центар ради непрекидно 24 сата сваки дан и за те
се потребе ангажују сва лица која су распоређена за рад у оперативном центру, о чему одлучује Општински штаб и
ради непрекидно сваки дан док постоји
стање природне или друге несреће, односно, док престанак рада оперативног
центра нареди Општински штаб.
Оперативни центар има најмање пет извршилаца када непрекидно
функционише 24 сата.
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IV - СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 14.
Структуре цивилне заштите одговорне за организацију и руковођење активностима заштите и спашавања људи и материјалних добара од
природних и других несрећа на подручју општине су:
1) општински штаб цивилне заштите,
2) штаб цивилне заштите у мјесној заједници,
3) повјереници цивилне заштите,
4) службе заштите и спашавања,
5) јединице цивилне заштите.
1) Општински штаб цивилне
заштите
Члан 15.
Општински штаб цивилне
заштите (у даљем тексту: Општински
штаб), као посебан стручно-оперативни орган Општине, функционише у
случајевима када пријети опасност
или је већ настала природна или друга несрећа, као и за вријеме вјежби цивилне заштите, а у рату функционише стално.
У руковођењу акцијама заштите и спашавања, Општински штаб
врши сљедеће послове:
- одлучује о употреби снага и
средстава цивилне заштите на заштити и спашавању угрожених и страдалих људи и материјалних добара и те
снаге распоређује на она подручја која су угрожена;
- наређује провођење одговарајућих мјера заштите и спашавања и
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одређује снаге и средства која ће проводити мјере на подручју општине;
- усмјерава, координира и руководи акцијама заштите и спашавања
свих учесника ангажованих на заштити
и спашавању на подручју општине;
- рјешава сва питања која се у току провођења активности на заштити и
спашавању појаве у вези са ангажовањем снага и средстава цивилне заштите
и провођења мјера заштите и спашавања и самозаштите грађана на подручју
општине.
Члан 16.
Општински штаб се састоји од:
команданта, начелника и чланова штаба.
Општински начелник по положају је командант Општинског штаба, а
у његовом одсуству лице које га замјењује у складу са законом.
За чланове Општинског штаба
постављају се руководећи службеници
општинских служби за управу, представници других општинских органа и
правних лица, предстваник општинског црвеног крста, у складу са актима о
унутрашњој организацији Општинског
штаба, који доноси општински начелник, на приједлог Службе цивилне заштите.
Члан 17.
Начелника и чланове Општинског штаба поставља и разрјешава општински начелник.
Општински штаб врши послове
из своје надлежности самостално и за
свој рад је одговоран општинском начелнику.
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2) Штаб цивилне заштите
у мјесној заједници
Члан 18.
Штаб цивилне заштите у мјесној заједници врши сљедеће послове:
a) наређује провођење одговарајућих мјера заштите и спашавања и одређује снаге и средства које ће проводити те мјере;
b) руководи акцијама заштите и спашавања свих
учесника ангажованих
на заштити и спашавању на свом подручју;
c) израђује и ажурира планска документа из области заштите и спашавања.
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ма за управу Општине, другим органима и установама и правним лицима у
којима се не оснива штаб цивилне заштите.
Члан 21.
Повјеренике цивилне заштите
поставља и разрјешава:
1) у органима управе и другим органима власти и установама – руководилац који руководи органом управе, односно установе,
2) у правном лицу – директор, односно други орган одређен општим актом правног лица,
3) у насељу и службама за управу
Општине – општински начелник, на приједлог Службе цивилне заштите Општине.
Члан 22.

Члан 19.
Штаб цивилне заштите мјесне
заједнице састоји се од: команданта,
начелника штаба и три члана.
Штаб цивилне заштите из става 1. овог члана формира општински
начелник на приједлог Службе цивилне заштите Општине и надлежан је
да руководи акцијама заштите и спашавања на подручју мјесне заједнице
за коју је основан.
3) Повјереници цивилне
заштите
Члан 20.
Повјереници цивилне заштите одређују се у насељу, дијелу насеља, стамбеним зградама, селима и засеоцима у органима управе и служба-

Повјереници цивилне заштите
у насељима врше послове који се односе на организовање и предузимање
непосредних мјера на учешћу грађана
у провођењу самозаштите и учествују у
свим активностима цивилне заштите
које се проводе у акцијама заштите и
спашавања људи и материјалних добара на одређеном подручју, односно у
објектима за које су задужени.
Повјереници цивилне заштите
у органима управе и другим органима
власти, установама и правним лицима,
врше послове који се односе на организовање и припремање мјера и активности на судјеловању службеника и запосленика на провођењу личне и колективне заштите и мјера заштите и спашавања у зградама и објектима за које су
задужени.
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Члан 23.
Планом заштите и спашавања
од природних и других несрећа врши
се одређивање броја повјереника цивилне заштите, разрада њихових послова и задатака у миру, као и за вријеме природних непогода и других несрећа.
Општинска служба цивилне заштите дужна је обезбиједити материјално-техничка средства неопходна за
извршавање задатака из члана 22. ове
Одлуке те утврдити и износ накнаде
за рад повјереника цивилне заштите.
4) Службе заштите и спашавања
Члан 24.
Службе заштите и спашавања
се организују у правним лицима чија
је редовна дјелатност од непосредног
значаја за заштиту и спашавање и врше послове заштите и спашавања по
питањима која произлазе из основне
дјелатности правног лица. Те послове
Служба остварује провођењем превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања.
Члан 25.
Општински начелник, на приједлог Службе цивилне заштите Општине, одређује правна лица и удружења грађана код којих ће се организовати службе заштите и спашавања,
које ће дјеловати на подручју општине.
Општинска служба цивилне заштите дужна је закључити уговор са
правним лицима у којима се формирају општинске службе заштите и сп-
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ашавања о међусобним правима и обавезама у вршењу послова заштите и
спашавања, када се ангажују за потребе
Општине.
5) Јединице цивилне заштите
Члан 26.
Јединице цивилне заштите формирају се, опремају и оспособљавају као
оперативне снаге ради непосредног ангажовања на извршењу задатака заштите и спашавања људи и материјалних
добара од природних и других несрећа, као и отклањања посљедица насталих дјеловањем тих несрећа.
Јединице цивилне заштите формирају се као јединице опште и специјализоване намјене на начелима територијалне попуне, и могу се формирати као тимови, одјељења и водови.
Члан 27.
Општински начелник ће приликом доношења акта о формирању јединица из претходног члана утврдити врсту јединице, јачину и број, као и њихове задатке на активностима заштите и
спашавања од природних и других несрећа.
Члан 28.
Надлежност општинске Службе
цивилне заштите је да врши све послове који се односе на формирање јединица из члана 26. ове Одлуке, њихову
попуну људством и потребним материјално-техничким средствима, те стручним обучавањем и оспособљавањем за
извршење задатака заштите и спашавања.
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Члан 29.
Јединице и повјереници цивилне заштите, службе заштите и спашавања, као и средства цивилне заштите, употребљавају се у свим видовима
опасности, у миру и рату, када људи
и материјална добра буду угрожени
дјеловањем природних и других несрећа, као и за вријеме вјежби и других
облика обуке.
V – ПРОГРАМИРАЊЕ
И ПЛАНИРАЊЕ
Члан 30.
Организовање и провођење заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других
несрећа на подручју општине врши
се на основу три основна планска документа. То су:
1) Процјена угрожености подручја општине,
2) Програм развоја заштите и спашавања и
3) Планови заштите и спашавања
од природних и других несрећа.
1) Процјена угрожености
Општине
Члан 31.
Процјена угрожености Општине израђује се на основу свих расположивих података о природним и другим несрећама, које су настајале или
могу настати, научним, техничким и
другим сазнањима и достигнућима и
другим стручним подлогама које су
кориштене или се могу користити за
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процијењивање појединих природних
и других несрећа.
Члан 32.
Носилац израде процјене угрожености Општине је Служба цивилне заштите уз обавезно учешће свих општинских служби за управу.
Израђени нацрт процјене угрожености Општине од природних и других несрећа прије доношења од стране oпштинског начелника, разматра и
Општински штаб цивилне заштите и
даје своје мишљење и сугестије на предложени текст те процјене.
Усвојена pроцјена угрожености
подлијеже обавезној анализи најмање
једном годишње, при чему се оцјењује
потреба њеног ажурирања и доградње,
а ако су наступиле одређене промјене
које битно утичу на промјену процјењеног стања, ажурирање pроцјене угрожености врши се одмах.
2) Програм развоја заштите
и спашавања
Члан 33.
Програмом развоја заштите и спашавања људи и материјалних добара
од природних и других несрећа (у даљем тексту: програм развоја) за подручје
општине одређују се циљеви, политика
и стратегија заштите и спашавања од
природних и других несрећа.
Програм развоја се израђује за
период од 5 (пет) година.
Члан 34.
Носилац израде програма развоја је Општинска служба цивилне заш-
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тите, у сарадњи са осталим службама
за управу Општине.
Општински
начелник
ће,
након добијеног мишљења од стране
Општинског штаба цивилне заштите,
понуђени програм развоја упутити
Општинском вијећу на усвајање.
3) План заштите и спашавања
Члан 35.
План заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа (у даљем тексту: план заштите) представља документ који служи за организован приступ
у припремању, организовању и провођењу заштите и спашавања на подручју општине.
У Плану заштите утврђује се организација и начин провођења мјера
заштите и спашавања и одређују задаци за органе власти и друге субјекте на заштити и спашавању, снаге и
средства потребна за непосредно остваривање мјера предвиђених Законом
о заштити и спашавању.
Члан 36.
План заштите општине израђује Општинска служба цивилне заштите уз обавезу да и остале општинске службе за управу буду укључене у
израду нацрта плана заштите, који ће
након тога бити упућен Општинском
штабу цивилне заштите.
Општински начелник ће, након добијеног мишљења Штаба цивилне заштите, донијети општински план заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа.
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Члан 37.
План заштите и спашавања подлијеже редовној обавези ажурирања
које се врши онда када се у процјени
угрожености Општине или програму
развоја заштите и спашавања изврше
(десе) одговарајуће измјене суштинског
карактера, које утичу на промјену рјешења утврђених у плану заштите.
VI – ОБУЧАВАЊЕ И
ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Члан 38.
Обавези обучавања и оспособљавања за област заштите и спашавања
подлијежу све структуре цивилне заштите Општине наведене у члану 14. ове
Одлуке, Општинска служба цивилне заштите, као и становништво Општине.
Члан 39.
Општинска служба цивилне заштите надлежна је за организовање и
извршење свих послова који се односе
на обучавање и оспособљавање свих структура цивилне заштите, уз пуну сарадњу са кантоналном, односно Федералном управом цивилне заштите.
VII – ФИНАНСИРАЊЕ И НАКНАДЕ
Члан 40.
У области заштите и спашавања,
а на основу члана 184. Закона о заштити и спашавању, Општина финансира
сљедеће активности:
1) опремање, обучавање и рад службе цивилне заштите,
2) припремање, опремање и обуку
штабова цивилне заштите, служ-
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3)

4)

5)
6)

7)

би заштите и спашавања, јединица и повјереника цивилне заштите,
опремање правних лица у дијелу када постављени задаци надилазе њихове материјалне могућности,
прилагођавање и одржавање
других заштитних објеката потребама склањања људи и материјалних добара,
набавку и одржавање система
за узбуњивање становништва,
санирање дијела штета насталих дјеловањем природних и других несрећа,
друге потребе заштите и спашавања у складу са законом или
другим прописима.
Члан 41.

За финансирање активности из
претходног члана у Буџету Општине
неопходно је планирати финансијска
средства која обезбјеђују квалитетно
и правовремено извршење задатака у
области заштите и спашавања.
Поред буџетских средстава, као
допунска средства у заштити и спашавању, могу се искористити и средства остварена по основу члана 180.
Закона о заштити и спашавању (посебна накнада за заштиту од природних и других несрећа у висини од
0,5% од основице, коју чине исплаћене нето плате запосленика у радном
односу и свих лица ангажованих по
уговору о вршењу привремених и
повремених послова и по уговору о
дјелу).
За кориштење средстава из става 2. овог члана одговорни су Општ-
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инска служба цивилне заштите и Општински штаб цивилне заштите, а иста
се користе на основу Одлуке о условима и начину кориштења средстава остварених по основу посебног пореза за
заштиту од природних и других несрећа, коју је, на приједлог Федералне управе цивилне заштите, донијела Влада
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:
46/05).
VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука Општинског
вијећа о организирању и функционисању заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа на подручју општине ФочаУстиколина, број:01-44-372/09, од 25.02.
2009.године.

Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општине, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 01-44-310/10
04.03.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 66. Закона о грађевинском земљишту ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:
25/03) и члана 19. Статута Општине
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Фоча-Устиколина („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 11. редовној сједници, одржаној 26.02.2010.године, д о н и ј е л о је:

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне цијене 1м2
изграђеног стамбеног простора за
2009. годину, на подручју општине
Фоча-Устиколина
Члан 1.
Утврђује се просјечна цијена
1м2 изграђеног стамбеног простора за
2009.годину на подручју Општине Фоча-Устиколина у износу од 300,00 КМ.
Члан 2.
Утврђена цијена изграђеног стамбеног простора из члана 1. ове Одлуке, служи као основица за израчунавање погодности земљишта (ренте),
накнаде за додијељено градско грађевинско земљиште, овисно о зонама земљишта утврђеним посебном одлуком, као и за утврђивање накнаде 1м2
неизграђеног грађевинског земљишта
у државној својини.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће накнадно објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.“
Број:01-23-311/10
04.03.2010.године
Фоча-Уастиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 63. Закона о грађевинском земљишту Ф БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:
25/03) и члана 19. Статута Општине
Фоча-Устиколина („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/08), а у вези са одредбама чланова II и III Одлуке о зонама грађевинског земљишта („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:11/02) и Одлуке о усклађивању зона грађевинског земљишта („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/04), Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на
11.редовној сједници, одржаној дана 26.
02.2010.године, д о н и ј е л о је:
ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде за неизграђено
градско грађевинско земљиште
Члан 1.
Накнада за 1м2 неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју општине Фоча-Устиколина утврђује се процентуално од основице тј.
300,00 КМ (према одлуци о просјечној
цијени 1 м2 изграђеног стамбеног простора за 2009.годину) и зависно од зона
утврђених чланом II и III одлуке цитиране у уводу, и з н о с и:
1. I зона
2. II зона
3. III зона

3,50% односно 10,50 КМ
2,50% односно 7,50 КМ
1,50% односно 4,50 КМ
Члан 2.

Границе просторног обухвата зона грађевинског земљишта одређене су
одлукама цитираним у уводу (чланови
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II и III), које са графичким приказом
чине саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављена у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-23-312 /10
04.03.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу чланова 19. и 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/08)
и члана 83. Пословника Општинског
вијећа Општине Фоча-Устиколина („Сл-

ужбене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:11/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 11. редовној сједници, одржаној 26.02.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању чланова
Организационог одбора
за прославу Дана реинтеграције
Општине - 19. марта
Члан 1.
У Организациони одбор за
прославу Дана реинтеграције Општине Фоча-Устиколина, у 2010.години
именују се:
1. Зијад Куновац, предсједник
Одбора,
2. Шемсо Муслић, члан
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3. Русмира Делић, члан,
4. Сулејман Дреца, члан,
5. Сејо Узуновић, члан
6. Мелика Рашидовић, члан,
7. Ешреф Хоџић, члан.
Члан 2.
Организациони одбор из претходног члана дужан је сачинити програм прославе и предрачун потребних средстава, а по завршетку прославе обавезан је сачинити извјештај и доставити
га Општинском вијећу у року од 90 дана.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 01-05-313/10
04.03.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу чланова 19. и 100. став
2. Статута Општине Фоча-Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона“, број:8/08) и члана 83. Пословника Општинског вијећа Општине
Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона“, број:11/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 11.редовној сједници, одржаној
дана 26.02.2010.године, д о н и ј е л о је:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора манифестације
„Устикољанско љето 2010.“
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Члан 1.
Овом Одлуком именује се Организациони одбор манифестације
„Устикољанско љето 2010.“ у саставу:
1. Зијад Куновац, предсједник
2. Сеад Узуновић, члан
3. Менсад Арнаут, члан
4. Менсуд Боровић, члан
5. Сулејман Дреца, члан
6. Мулија Алихоџић, члан
7. Ермин Османспахић, члан
8. Изудин Перјан, члан
9. Ален Субашић, члан
10. Џевад Џемиџић, члан
11. Сувад Башић Баша, члан
12. Адмир Куљух, члан
13. Амир Боровић, члан
14. Нихад Ахметспахић, члан
Члан 2.
Организациони одбор из претходног члана задужује се да припреми програм манифестације са културним, умјетничким, забавним, спортским и другим садржајима и исти реализује у току мјесеца јула 2010.године.
Члан 3.
Општина ће на име припреме,
организације и реализације програма
манифестације „Устикољанско љето
2010.“ издвојити новчана средства у
износу утврђеном Буџетом Општине
за 2010.годину.
Преостали дио новчаних средстава неопходних за припрему, организацију и реализацију програма манифестације Организациони одбор
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ће обезбиједити од институција – спонзора манифестације.
Члан 4.
Чланови Организационог одбора манифестације имају право на једнократну накнаду за допринос у раду Организационог одбора у износу до 100,00
КМ.
О праву на накнаду и висини накнаде из става 1. овог члана за чланове
Организационог одбора манифестације одлучује Организациони одбор по завршетку Манифестације, а на основу евиденције присуства сједницама Организационог одбора и доприноса у раду.
Члан 5.
У року од 90 дана од завршетка
манифестације „Устикољанско љето
2010.“ Организациони одбор дужан је
Општинском вијећу Општине Фоча-Устиколина поднијети извјештај о раду са
финансијским извјештајем (о утрошку
новчаних средстава).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона“.
Број:01-40-314-/10
Замјеник
04.03.2010.године
предсједавајућег
Фоча-Устиколина
Шемсо Муслић,с.р.
--------------------------
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН
ОПШТИНА ГОРАЖДЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 132. става 6. Закона о просторном уређењу и грађењу
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број:15/09) и члана 34. Статута Општине Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:13/07), начелник Општине,
путем Службе за просторно уређење и комуналне послове, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор стручних лица за рад у комисијама за технички преглед грађевина на
подручју општине Горажде
I
Позивају се лица заинтересована за учешће у раду комисија за технички
преглед грађевина на подручју општине Горажде на период од двије године у
складу са Законом о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 15/09) сљедећих струка:
-

дипл.инг. архиктетуре,
дипл.инг. грађевине (констуктивни, саобраћајни и хидротехнички смјер),
дипл.инг. електротехнике (јака и слаба струја),
дипл.инг. машинства,
дипл.инг. геодезије,
дипл.инг. заштите од пожара и експлозије,
дипл.инг. заштите на раду.
II

На јавни позив могу се пријавити физичка лица која испуњавају услове из
члана 132. става 4. Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 15/09), односно која имају најмање ВСС са звањима наведеним у тачки I, са
пет (5) година радног искуства и положеним стручним испитом.
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III

-

Уз пријаву на јавни позив потребно је приложити сљедећу документацију:
овјерену фотокопију дипломе,
овјену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,
доказ о радном стажу,
фотокопију личне карте,
назив пословне банке и број трансакционог рачуна.

Пријаве с доказима о испуњавању услова јавног позива подносе се у року 15
дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“, непосредно на протокол Општине или путем поште на адресу:
Служба за просторно уређење и комуналне послове,
ул. Маршала Тита бр.2, 73000 Горажде
са назнаком “За јавни позив за избор стручних лица за рад у комисијама
за технички преглед грађевина на подручју општине Горажде“.
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Број:02-23-1337/10
15.03.2010.године
Горажде

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мухамед Рамовић,с.р.
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