Година XIII – Брoj 7

21.мај/свибањ 2010.
ГОРАЖДЕ

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

385
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Скупштине Босанско
–подрињског кантона Горажде, број:
01-25-142/10 од 23.02.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61. редовне сједнице, одржаном дана 15.04.2010.године, д о н о с и:

старству за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши
предају књиговодствене документације за водне објекте пренесене у власништво Општине Горажде Одлуком Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-25-142/10, од 23.02.
2010.године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду и Министарству
за финансије Босанско–подрињског
кантона Горажде за предају
књиговодствене документације
за водне објекте пренесене у
власништво Општине Горажде

Књиговодствена документација
ће да се преда записнички путем заједничке комисије састављене од упосленика Министарства за привреду и Министарства за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, коју ће рјешењем именовати министар за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, комисији именованој рјешењем
Општине Горажде.

Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду и Мини-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
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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:03–25-672/10
15.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

386
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 03-14234/10 од 11.02.2010.године, о давању
сагласности на програм «Подстицај
пољопривредној производњи за 2010.
годину» («Службене новине Боснаско–
подрињског кантона Горажде», број:
3/10), утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину, и Упутства за остварење новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-3/10,
од 23.03.2010.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Беговић Светку за модернизацију
газдинства
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се но-

вчана средства Беговић Светку за модернизацију газдинства - набавка пољопривредне механизације и опреме (куповина плуга) у износу од 400,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614400 - ХАП 002 Подстицај пољопривредној производњи (резервна средства).
Средства уплатити на жирорачун Беговић Светка, отворен код
НЛБ Тузланске банке д.д. број: 1327
3100120682-87.
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:03–14-609/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

387
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 03-14234/10 од 11.02.2010.године о давању
сагласности на програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину» («Службене новине Босанско–по-
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дрињског кантона Горажде», број:3/10),
утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину, и
Упутства за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-3/10 од
23.03.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
4.473,75 КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец децембар 2009.године.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Салковић Фатима
Дедовић Изет
Фејзић Фадил
Џемиџић Хусо
Дељо Елвир
Салман Рамо
Туркушић Узеир
Маслар Велија

1.461,00 КМ
250,05 КМ
23,40 КМ
76,20 КМ
142,05 КМ
27,30 КМ
46,05 КМ
140,70 КМ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Шиндра Хајро
Шалака Вахид
Муслић Фадила
Ченгић Хуснија
Ченгић Един
Шаховић Мурис
Хајрић Сафет
Мулахметовић Расим
Дељо Сувад
Тањо Хамед
Хаџовић Мушан
Кавазовић Хасиба
Ченгић Исмета
Ћуровић Фадила
Ћуровић Сафета
Аганспахић Сејно
Аганспахић Шевко
Субашић Рамиза
Аџем Сафет
Аџем Менсур
Чоло Сенад
„Домус“ д.о.о. Горажде
ПЈ „Домус-2“ Прача

15,90 КМ
58,95 КМ
24,00 КМ
28,80 КМ
52,05 КМ
21,90 КМ
34,50 КМ
58,05 КМ
28,65 КМ
22,20 КМ
36,90 КМ
23,85 КМ
30,30 КМ
31,95 КМ
39,30 КМ
25,50 КМ
31,95 КМ
45,30 КМ
82,50 КМ
34,65 КМ
66,60 КМ
1.513,20 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке
задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства ће да се обезбиједе из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-610/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

388
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Плана и Програма одржавања
и заштите регионалних и локалних цеста на подручју Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2010.годину, дио 6,
тачке 8. и 9, на који је Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-27-502/10 од
29.03.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 61. редовне сједнице, одржаном
дана 20.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
мјесној заједници Витковићи
за санацију пута Зупчићи-Коџага
Поље–Ахмовићи–Тишине-Садба
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се новчана средства мјесној заједници Витковићи, Општина Горажде, као помоћ
приликом санације пута Зупчићи–Коџага Поље–Ахмовићи–Тишине-Садба
у укупном износу од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Дирекција за цесте,
економски код 613700 - Издаци за текуће одржавање.
Одобрена средства дозначити
на жирорачун МЗ Витковићи број:
1019010007812 отворен код ПБС филијала Горажде.
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Члан 3.
Корисник новчаних средстава,
мјесна заједница Витковићи, Општина
Горажде је у обавези да Влади Босанско–подрињског кантона Горажде путем Министарства за привреду – Дирекција за цесте Босанско–подрињског
кантона Горажде након санације пута
достави детаљан извјештај о утрошеним средствима.
Члан 4.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да формира комисију која ће вршити контролу и надзор намјенског утрошка средстава из члана 1.
ове Одлуке, те доставити Влади Босанско–подрињског кантона Горажде извјештај о реализацији утрошених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-611/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

389
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 61. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2010.године, д о н о с и:

Број 7 – страна 717

21. мај/свибањ 2010

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 07/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду-Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде,
да изврши плаћање рачуна број: 07/10
од 05.03.2010.год., на износ од 12.220,00
КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Гораждепутеви» д.д. Горажде по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на
подручју Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009/10 годину, ЛОТ 3,
број:04-27-3683-13/09 од 10.12.2009.године, а односи се на период одржавања од 01.02. до 28.02.2010.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
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:03–14-612/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

390
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 61. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 020-4/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду-Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде
да изврши плаћање рачуна број: 0204/10 од 28.02.2010.године на износ од
12.018,13 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва «Каја компани»
д.о.о. Горажде по Уговору о зимском
одржавању регионалних и локалних
цеста на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009/10. Годину, ЛОТ 2, број: 04-27-3683-14/09 од
10.12.2009.године, а односи се на период одржавања од 01.02. до 28.02.2010.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
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објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-613/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

391
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 61.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2010.године, д о н о с и:

Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-614/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

392
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 38/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду-Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде,
да изврши плаћање рачуна број: 38/10
од 02.03.2010.год., на износ од 14.808,12
КМ, испостављеног од стране привредног друштва ЈКП «Прача» д.о.о. Прача, по Уговору о зимском одржавању
регионалних и локалних цеста на подручју Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009/10. годину, ЛОТ 5, број:03-27-2776/09 од 11.12.2009.године, а
односи се на период одржавања од
01.02. до 28.02.2010.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета

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 61.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 037/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду-Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде
да изврши плаћање рачуна број:037/10
од 28.02.2010.год., на износ од 37.380,63
КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Окац» д.о.о. Горажде, по
Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009/10. годину, ЛОТ 1 и ЛОТ 4,
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број:03-27-2775/09 од 11.12.2009.године,
а односи се на период одржавања од
01.02. до 28.02.2010.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
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:03–14-615/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

393
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 61.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2010.године, д о н о с и:

ст ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде
за расписивање конкурса за попуну
упражњеног радног мјеста, и то:
1. Наставник енглеског језика, на
одређено радно вријеме, пуна норма, до повратка запосленице са
породиљског одсуства, а најдуже
до годину дана.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–34–618 /10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

394
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 61. редовне
сједнице, одржаном дана 15.04.2010.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец МАРТ 2010. године

I

I

Овом Одлуком даје се сагласно-

Одобравају се новчана средства
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у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде на име редовне транше
за мјесец март 2010. године.
II

економског кода 614 100 (КАН 003) Остали трансфери - Информисање,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 61. редовне
сједнице, одржаном дана 15.04.2010.
године, д о н о с и:

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.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
на име суфинансирања пројекта
под називом «Ми знамо, ми можемо»

III

I

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

II

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-580/10
15.04.2010.године
Горажде

Одобравају се новчана средства
у износу од 20.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде на име суфинансирања
пројекта под називом «Ми знамо, ми
можемо».

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

395
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

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.
IV
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-581/10
15.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

396
На основу члана 24. Закона о
Влади Боснаско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 200 (КАМ 002) –
Грантови појединцима – остало, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2010. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
групи младих хип – хоп плесача из
Гопражда под називом „South park“
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 900,00 КМ групи младих
хип – хоп плесача из Горажда под називом «South park», на име наставка
такмичења у оквиру забевне емисије
«Заплешимо», која се емитује на телевизији Хајат.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, са економског кода 614 200
(КАМ 002) – Грантови појединцима –
остало.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун Азура Џамбеговића,
представника групе младих хип–хоп
плесача «South park», број: 132500200
8492284, отворен код НЛБ Тузланске
бане филијала Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-623/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

397
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу члана 12. став 2. Закона о основном одгоју и образовању
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/04 и
6/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61.
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редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању права
и висине накнаде за ученике
основних школа који пјешаче
4 и више километара до школе или
до првог аутобуског стајалишта
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право и висина накнде за ученике основних школа који пјешаче 4 и више километра до школе или до првог аутобуског стајалишта на начин да се овим ученицима одобрава новчана накнада од
0,17 КМ по 1 км за асфалтни пут и 0,25
КМ за макадамски пут.

ко–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-649/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

398
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 61.
редовне сједнице, одржаном дана 15.
04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању моторног возила
за превоз ученика-такмичара
ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић»
Горажде

Члан 2.
I
Право на ову накнаду оствариваће родитељи дјеце и то за вријеме
трајања школске године (за дане када
дјеца бораве у школи), а за реализацију ове одлуке задужује се Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 200 – Остали грантови појединцима.

Овом Одлуком одобрава се употреба моторног возила за превоз шест
лица, и то: три ученика - такмичара,
једног корепетирора и два предметна
наставника ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић» Горажде, у Пожаревац, Република
Србија, на међународно такмичење
дрвених дувача.
За службено путовање као возач одређује се Херак Ешеф, а превоз ће
се обавити возилом комби – каравела,
власништво Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 3.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанс-

За реализацију наведених активности задужује се Служба за заједничке послове кантоналних органа Босан-
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ско–подрињског кантона Горажде.

Буџета ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић»
Горажде.

III
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-596/10
15.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

399
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанск–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61. редовне сједнице, одржаном дана 15.04.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за одлазак
у иностранство
I

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:03–49-588/10
15.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

400
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 001) –
Трансфер за спорт, Влада Босанско–подирњског кантона Горажде, на наставку своје 61. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
за мјесец МАРТ 2010.године

Овом Одлуком даје се сагласност наставницима ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић» Горажде, Верем Селми, Балић
Ајли и Ахметспахић Самиру, да са
својим ученицима службено отпутују
у Републику Србију, дана 24.04.2010.
године, у сврху учешћа на 7. Mеђународном такмичењу дрвених дувача у
Пожаревцу.

Одобравају се новчана средства
у износу од 20.750,00 КМ Спортском
савезу БПК Горажде на име редовне
транше за мјесец март 2010. године.

II

II

Путнi трошковiпадају на терет

I

За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 (КАН
001) - Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК
Горажде број:1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-619/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

ице, одржаном дана 20.04.2010.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
измјена и допуна Програма утрошка
средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614400 (ЈАО 002)– Субвенције јавним
установама (Дом за стара
и изнемогла лица) за 2010. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2010.годину, са економског кода 614400 (ЈАО 002) – Субвенције јавним установама (Дом за стара и изнемогла лица), у износу 80.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Програма утрошка из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

401
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и чланова 40. и 44. 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 61. редовне сједн-

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-628/10
ПРЕМИЈЕР
20.04.2010.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
-------------------

401а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614400 (ЈАО 002) –
Субвенције јавним установама
(Дом за стара и изнемогла лица),
за 2010.годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 414400 (ЈАО 002) –
Субвенције јавним установама (Дом за
стара и изнемогла лица), за 2010.годину, број:08-14-299-2/10 од 22.02.2010.године, на који је дата сагласност Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, одлуком број:03-14-280/10 од 18.02.
2010.године, у Поглављу 3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ, тачка 3.1.2. Начин аплицирања, пасус трећи мијења
се и гласи:
„Максимални износ средстава
на која корисник може аплицирати,
путем захтјева за одобравање средстава, ограничен је на 2.500,00 КМ по једном захтјеву, изузев за посебни циљ
Програма - 1. Подршка установи у испуњавању обавеза по Споразуму са радницима, који може износити максимално до 10.000,00 КМ по једном захтјеву.“
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Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Број:08-14-539-2/10
МИНИСТАР
21.04.2010.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

402
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614400 (ЈАО 001) Субвенције јавним предузећима (КЗЗО)
на који је сагласност дала Влада Босанско–подрињског кантона Горажде својом Одлуком, број:03-14-423/10 од 17.
03.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку
својој 61. редовне сједнице, одржаном
дана 20.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
БПК Горажде по Споразуму,
транша за јануар 2010. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства у износу 108.625,00 КМ (словима:стотину осам хиљада шест стотина двадесет пет конвертибилних марака) Заводу здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде,
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на име обавезе Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец јануар 2010.године, по Споразуму о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства (Закључак Владе БПК Горажде,
број: 03-14-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава из члана 1.
Одлуке извршити у корист Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде из средстава
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2010.годину, економски код
614400 (ЈАО 001) – субвенције јавним
предузећима (Кантонални завод здравственог осигурања).

Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
61. редовне сједнице, одржаном дана
20.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец март
2010.године
Члан 1.

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

Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец март 2010.године, и то:
-

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-627/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

403
На основу члана 24. Закона о

-

-

Савез РВИ БПК
«Синови Дрине» Горажде
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
Савез добитника највећих
ратних признања БПК
Горажде
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
Удружење
«Свјетлост Дрине»
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ

1.720,00
1.720,00

840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка

21. мај/свибањ 2010

Број 7 – страна 727

питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним
мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачуне организација:
-

-

СРВИ «СиновиДрине» Горажде:
1990540005249733 – АБС
Организација ПШиПБ БПК
Горажде:
1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП «Златни Љиљани»:
1990540005884792 - АБС
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ: 1610300004930021 –
Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - АБС
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Раифаизен
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:03–14-637/10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

404
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско

–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 15/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 61.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања
статуса борачких популација
за мјесец март 2010.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2010.години за мјесец март.
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 носиоцу Пројекта Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде

на жиро-рачун број:1990540005249733
отворен код Шпаркасе банке Горажде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-640/10
20.04.2010.године
Горажде

ог кантона Горажде о висини накнаде за рад у Уреду».
Члан 2.
У члану 7. став 3. тачка ф) бришу се ријечи «десет (10) година» и стављају ријечи «седам (7) година».

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

405
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 81.а и 83. Закона о унутрашњим пословима Босанско–подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:2/02, 8/02,
10/02 и 3/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 61. редовне сједнице, одржаном
дана 20.04.2010.године, д о н о с и:

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
УРЕДБЕ О УРЕДУ ЗА ПРИТУЖБЕ
ЈАВНОСТИ

Члан 3.
Уредба о измјенама и допунама
Уредбе о Уреду за притужбе јавности
ступа на снагу даном објављивања на
службеној огласној табли Кантона, а
накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-643 /10
20.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

406
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 61.
редовне сједнице, одржаном дана 15.
04.2010.године, д о н о с и:

Члан 1.
Члан 6. став 1. Уредбе о Уреду за
притужбе јавности Министарства за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:10/09), мијења се и гласи:
«Предсједавајући и чланови Уреда
имају право на накнаду у складу са
Одлуком Владе Босанско-подрињск-

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
да изврши плаћање рачуна РН
бр. 0758/10 од 05.03.2010.године
у вриједности 10.050,00 КМ
и РН – 759/10 од 24.03.2010.године
у вриједности 59.346,00 КМ на име
набавке лож уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника
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Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског
кантона Горажде да изврши плаћање
РН бр. 0758/10 од 05.03.2010.године у
вриједности 10.050,00 КМ на име набављеног лож уља у количини 6.700 литара по цијени 1,50 КМ/л и РН бр.
759/10 од 24.03.2010.године у вриједности 59.346,00 КМ, на име набављеног лож уља у количини 37.800 литара
по цијени 1,57 КМ/л фирми «ЕНОЛ»
д.о.о. Горажде 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 даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-584/10
15.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

407
На основу члана 24. Закона о

Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и на основу Уредбе о јединственој методологији за процјену штета од
природних и других несрећа («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:75/04 и 52/09), на приједлог Кантоналне управе цивилне заштите, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 61.
редовне сједнице, одржаном дана 15.
04.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни
Одлуке о формирању комисије
за процјену штета од природних
и других несрећа на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде
I
Овом Одлуком врши се измјена
и допуна Одлуке о формирању комисије за процјену штета од природних и
других несрећа на подручју Босанскоподрињског кантона, број:03-05-1412/07
од 27.06.2007.године, на начин да се
мијења члан 3. и гласи:
Именује се предсједник, чланови и секретар комисије за процјену
штета, како слиједи:
1. Расим Сијерчић , предсједник
комисије,
2. Махмут Плех, члан комисије,
3. Мерко Карахметовић, члан
комисије,
4. Џевад Ратковић ,члан комисије,
5. Реуф Ратковић, члан комисије,
6. Фахрудин Бездроб, секретар
комисије.
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II
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:03-05-582/10
15.04.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

408
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-234/10
од 11.02.2010.године о давању сагласности на програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.gодину»
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:3/10), утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину, и Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14219-3/10 од 23.03.
2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 26.04.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
исплати новчаних средстава
за надокнаду штете настале
у перадарству усљед упада
дивљих животиња
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за надокнаду
штете настале у перадарству усљед упада дивљих животиња (твор, пси луталице) у укупном износу од 540,00 КМ.
Члан 2.
Одобрава се исплата новчаних
средстава пољопривредним произвођачима на име надокнаде штете усљед
упада дивљих животиња, са висином
појединачног износа и то:
1. Парганлија Екрем
2. Мулахметовић Рамиз

210,00 КМ
330,00 КМ.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће да се обезбиједе из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614400 – ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи (резервна средства).
Средства уплатити на жирорачуне корисника пољопривредних
подстицаја отворене у Унион банци
д.д. Сарајево, филијала Горажде за
Мулахметовић Рамиза, број жиро-рачуна 1442305203; те у Привредној банци Сарајево, филијала Горажде за
Парганлија Екрема број жирорачуна
33-1901-0009851.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-662/10
26.04.2010.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР
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Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину, на економском коду
614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним
установама за здравство.
Члан 3.

Плех Мухидин,с.р.

409
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 62.
редовне сједнице, одржаном дана 05.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о финансирању пројекта
«Надзор над проведбом обавезних
имунизација на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
у 2010. години»
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде финансира пројекат
«Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2010. години» у износу од 10.000,00 КМ, предложен од стране ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-691/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

410
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614400 (ЈАО 003) –
Субвенције јавним установама за здравство за 2010.годину, број:08-14-291-2/10
од 22.02.2010.године, одобреног Одуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-281/10 од 18.02.
2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:

Број 7 – страна 732

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за реализацију Пројекта
«Надзор над проведбом обавезних
имунизација на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
у 2010. години»
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ (словима:десетхиљадаконвертибилних марака) на име финансирања Пројекта
«Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2010.години», одобреног Јавној установи Завод
за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установам за здравство,
а у корист ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона Горажде, на рачун број: 1011400000178254 код
Привредне банке Сарајево – филијала
Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-690/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

411
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину број:08-14-403-2/10 од 18.03.2010.године, на који је Влада Босанско–подрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број:03-14-421/10 од 17.03.
2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању финансијских
средстава за окончану реализацију
пројекта «Пружање подршке
повратницима за рјешавање питања
водоснабдијевања у мјестима
повратка на подручју Горњедринске
регије у 2009.години»
Члан 1.
Одобравају се финансијска средстава у износу од 2.169,00 КМ на име
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финалног дијела плаћања за окончану
реализацију пројекта «Пружање подршке повратницима за рјешавање питања водоснабдијевања у мјестима повратка на подручју Горњедринске регије
у 2009.години» предвиђена Уговором
број:08-14-1561-7/09 од 14.09.2009.године и Извјештајем од 03.03.2010.године
који је Закључком број:03-36-497/10 од
29.03.2010.године прихваћен од Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код – 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жиро-рачун имплементатора пројекта, Регионалног одбора за повратак у југоисточну Босну
број: 1610300004210087, отворен код
Раифаизен банке д.д. Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-689/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

412
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину број:08-14-403-2/10 од 18.03.2010.
године, на који је Влада БПК Горажде
дала сагласност Одлуком број:03-14421/10 од 17.03.2010.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 62. редовне сједнице,
одржаном дана 05.05.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању финансијских
средстава ХО «Мерхамет» МД.Д. РО
Горажде за трошкове превоза роба
хуманитарног карактера
Члан 1.
Одобравају се финансијска средстава у износу од 1.550,00 КМ ХО
«Мерхамет» МД.Д. РО Горажде на име
покривања трошкова превоза и краткотрајног ускладиштавања роба хуманитарног карактера – залеђено курбанско месо.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
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Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жиро-рачун ХО
«Мерхамет» МД.Д. РО Горажде број:
1325002002482261, отворен код НЛБ
Тузланска банка д.д. Тузла, филијала
Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-688/10
05.05.2010.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) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 62. редовне сједнице, одржаном дана 05.05.2010.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели финансијских средстава
Општини Горажде за суфинансирање
обнове локалног пута Долово Брдо –
Барица–Брезје

Члан 1.
Одобравају се финансијска средстава у износу од 2.500,00 КМ, Општини Горажде на име суфинансирања
обнове локланог пута Долово Брдо–Барица–Брезје у МЗ Витковићи.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жиро-рачун Општине Горажде број: 1011400000043812,
отворен код Привредне банке Сарајево – филијала Горажде.
Члан 3.
Општина Горажде ће Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде по завршетку радова на обнови пута доставити извјештај о реализацији средстава.
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:03–14-686/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Комерцијалне банке Пале.

414
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину, («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/10),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници,
одржаној дана 26.04.2010.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање обнове
парохијског дома у Прачи
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 10.000,00 КМ за Српску православну црквену општину прачанску на име суфинансирања обнове парохијског дома у Прачи.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
– економски код 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жиро-рачун Српске православне црквене општине прачанске
број: 571-050-00000465-07, отворен код

Члан 3.
Српска православна црквена општина прачанска ће, по завршетку радова, а најкасније до децембра 2010. године, доставити извјештај о утрошку
одобрених средстава према Министарству за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-664/10
26.04.2010.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР
Мухидин Плех,с.р.

415
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 - Грантови
појединцима – БОР 004, а у складу са
Законом о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 62. редовне сједнице,
одржаном дана 05.05.2010.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на име
накнаде трошкова за легализацију
бесправно изграђених стамбених
објеката припадника борачке популације
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Члан 1.

ко–подрињског кантона Горажде».

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у укупном износу од
1.973,00 (словима: једна хиљада девет
стотина седамдесет три) КМ на име
накнаде трошкова легализације бесправно изграђених стамбених објеката
припадника борачке популације на
простору Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачном износу
како слиједи:
Р/
Б

1

Презиме (име оца) име
Ферхатовић (Осман) Шемсо
Хелаћ (Халила) Изет

УКУПНО:

УКУПНО:

1.073,00
900,00
1.973,00

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун Општине Горажде број: 1011400000043812 отворен
код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанс-

Број:03–14-685/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

416
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-003) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новачних средстава
на име накнаде трошкова за
прикључење стамбених објеката
на електроенергетски систем
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у укупном износу од
1.643.80 КМ (Словима: једнахиљадашестстотиначетрдесеттри и 80/100) КМ
на име накнаде трошкова за прикључење стамбених објеката на електроенергетски систем припадника борачких
популација са простора Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/Б

Презиме (Име оца) име

Обућа (Мехмеда) Сеад
Велагић (Дурмиша) Вахид
УКУПНО:

Износ
821,90
821,90
1.643,80
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Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима.

број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:

Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације

Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцегвоине д.д. – Сарајево, Подружница
«Електродистрибуција», Сарајево ПЈ
Горажде, број:1610300001260026, отворен код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
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:03–14-684/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

417
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.300,00
(словима: једна хиљада три стотине)
КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи припадницима борачке популације за задовољење егзистенцијалних потреба.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио министар за борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б

Презиме (име оца) име

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адиловић (Заим) Шевко
Мујкановић (Бећир) Решо
Скендер (Едхем) Мехмед
Куртовић (Хасан) Захид
Шунтић (Мехмед) Омер
Смајовић (Мујо) Селим

Износ
средстава (КМ)

300,00
250,00
150,00
200,00
150,00
250,00
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-683/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

418
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадницима
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 211,10 (сло-

вима:двијестотине једанаест и 10/100)
КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.

Презиме(име оца) име
Каршић (Хамд) Заим
Масло (Сулејман) Касим
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
88,20
122,90
211,10

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-682/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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419
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.000,00
(словима: једна хиљада) КМ на име
финансирања једнократних новчаних
помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио министар за бо-

рачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме (име оца)име
Хасовић (Рушид) Фадил
Радмиловић (Ибро) Заим
Џаферовић (Ибрахим) Абаз
Милатовић (Дервиш) Мирсад
Делић (Алија) Мунир
Софраџија (Ејуб) Изет
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
150,00
150,00
100,00
250,00
150,00
200,00
1.000,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-681/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

420
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
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62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 1.400,00
(словима:једнахиљадачетиристотине) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. Ове Одлуке уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу
са рјешењима која је донио министар
за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним
износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме (име оца) име
Борчак /Абудлах) Фадил
Диздаревић (Ибрахим) Нијаз
Арнаутовић (Зајко) Хајрудин
Спаховић (Реџо) Салем
Ходо(Ахмет) Сенад
Авдагић(Суљо) Хамед
Диздаревић (Ибрахим) Рифет
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
250,00
1.400,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-698/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

421
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.100,00
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(словима:једнахиљадаједнастотина)
КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме (име оца)име
Лаличић (Хамдија) Шефик
Појата (Халим) Амир
Шехо (Хамед)Шериф
Омановић (Салко) Елведин
Бећировић (Фадил) Ифет
Бећировић (Фадил) Мемсуд
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
150,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.100,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанс-

ко–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-697/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

422
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава
са кода 614200 –Грантови појединцима
– БОР–004 и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:15/09),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 62. редовне
сједнице, одржаном дана 05.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи Авдибеговић Санели
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 КМ Авдибеговић
Санели, дјетету без оба родитеља, за
помоћ у школовању на Универзитету
у Сарајеву - Економски факултет.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланска банка, филијала Горажде са кода Министарства за борачка питања 614200 Грантови појединцима –БОР -004
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-696/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

423
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадницима
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 938,15 (словима: девет стотина тридесет осам и
15/100) КМ на име финансирања једн-

ократних новчаних помоћи за лијечење или набавку лијекова припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио Министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б

1.
2.
3.
4.
5.

Презиме(име оца) име

Бајрица(Фехим) Заим
Ризвановић (Мухарем) Исмет
Букало (Мујо) Амир
Мујезиновић (Мехмед) Реџеп
Мујагић (Фехим) Седин
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)

52,00
169,70
378,90
157,45
180,10
938,15

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-712/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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424
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.150,00
(словима: једна хиљада једна стотина
педесет) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио министар за бо-
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рачка питања Босанско –подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме (име оца) име
Селимовић (Шаћир) Назиф
Кундо (Зајко) Салем
Хасовић (Реџо) Фахрудин
Туруља (Хамед) Мујо
Омбаша (Адил) Медин
Муратовић (Ејуб) Сеад
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
100,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.150,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–695/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

425
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
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62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадницима
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у висини од 1.180,78 (словима:једнахиљадаједнастотинаосам
десет и 78/100) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи за
лијечење или набавку лијекова припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д., а у складу са рјешењима
која је донио министар за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним износима како
слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.

Презиме (име оца) име
Шехић (Мехмедалија) Сенад
Богданић (Хаџо) Назиф
Баримац (Адил) Амел
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
792,08
260,40
128,30
1.180,78

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-694/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

426
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614 200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
62. редовне сједнице, одржаном дана
05.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадницима
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 619,55
(словима: шест стотина деветнаест и
55/100) КМ Фазлић /Абида/ Мухамеду
из Горажда на име финансирања једн-

21. мај/свибањ 2010

Broj 7 – strana 745

ократних новчаних помоћи за лијечење или набавку лијекова.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде у складу са рјешењем о признатом праву, а за реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-693/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

427
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
обиљежавања «Дана отпора» у
Босанско–подрињском кантону
Горажде за 2010.годину

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм обиљежавања «Дана отпора» у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2010.годину, а исти је саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију програма у износу од 17.150,00
(словима: седамнаест хиљада стотину
педесет) КМ према финансијском плану који је саставни дио програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одбор за обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбеноослободилачког рата 1992-1995.година
у Босанско–подрињском кантону Горажде 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:03–05-653/10
26.04.2010.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР

Мухидин Плех,с.р.

428
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 6. став 1. Уредбе о Уреду
за притужбе јавности број:03-34-1414/09
од 29.07.2009.године и члана 1. Уредбе
о измјенама и допунама Уредбе о Уреду за притужбе јавности, број:03-05643/10 од 20.04.2010. године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 62. редовне сједнице,
одржаном дана 05.05.2010. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о висини накнаде за рад у Уреду
за притужбе јавности Министарства
за унутрашње послове Босанско–
подрињског кантона Горажде

ажде, економски код 613 900 – Уговорене и друге услуге.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
Члан 5.
Овом Одлуком стављају се ван
снаге Одлука о висини накнаде за рад
у Јавно-жалбеном бироу Министарства за унутрашње послове, број:03-14528/05 од 30.03.2005.године и Одлука о
допуни Одлуке о висини накнаде за
рад у Јавно-жалбеном бироу МУП-а,
број:03-14-729/05 од 27.04.2005.године.

Члан 1.

Члан 6.

Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за рад у Уреду за притужбе јавности Министарства за унутрашње послова Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Накнада за рад у Уреду за притужбе јавности Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског
кантона Горажде износи:
1. Предсједавајући Уреда
2. За чланове Уреда

180,00 КМ
135,00 КМ

Члан 3.
Средства потребна за реализацију ове Одлуке обезбједиће се у Буџету Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Гор-

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:03–14-704/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

429
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде», број:11/07) и члана 4. Уредбе о
утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима државне службе
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:11/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници,
одржаној дана 26.04.2010.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец АПРИЛ 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 АПРИЛ 2010.год., 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 АПРИЛ 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:03–14-659/10
26.04.2010.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР

Мухидин Плех,с.р.

430
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу члана 30. Закона о
основном одгоју и образовању («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/04, 6/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 62. редовне сједнице, одржаном дана 05.05.2010.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о упису ученика у припремни
разред и први разред
Основне музичке школе «Авдо
Смаиловић» Горажде за школску
2010/11.годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број
одјељења и број ученика који ће се
уписати у припремни и први разред
Основне музичке школе „Авдо Смаиловић” Горажде у школској 2010/11.
години.
Члан 2.
У припремни разред уписаће се
једно одјељење са укупно 30 ученика.
У први разред уписаће се једно
одјељење са 25 ученика.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се об-

Број 7 – страна 748

21. мај/свибањ 2010

Члан 3.

јави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-702/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

431
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 62.
редовне сједнице, одржаном дана 05.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу «Навијачи Горажда»
Горажде на име трошкова превоза
на финале Купа БиХ у рукомету
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.350,00
КМ Удружењу «Навијачи Горажда»
Горажде, на име трошкова превоза на
финале Купа БиХ у рукомету, које ће
се одржати у Сарајеву.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – БАН
002 – Трансфер удружењима грађана.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1610000082560009, отворен код
Раифаизен банке.

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:03–14-707/10
05.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

432
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Боснаско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 11/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:
11/10 од 01.04.2010.године, на износ од
6.110,00 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва „Гораждепутеви“
д.д. Горажде по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2009/10. годину,
ЛОТ 3, број:04-27-3683-13/09 од 10.12.
2009. године, а односи се на период
одржавања од 01.03. до 15.03.2010. године.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.

052-4/10 од 15.03.2010.године, на износ
од 6.009,06 КМ, испостављеног од стране привредног друштва „Каја компани“ д.о.о. Горажде по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на подручју Босанко- подрињског кантона Горажде за 2009/10.
годину, ЛОТ 2, број:04-27-3683-14/09 од
10.12.2009.године, а односи се на период одржавања од 01.03. до 15.03.2010.
године.

Члан 3.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-777/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

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

433

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 052-4/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:

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:03–14-776/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

434
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 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 51/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:
51/10 од 23.03.2010.године, на износ од
7.404,06 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва ЈКП „Прача“
д.о.о. Прача по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста на подручју Босанско- подрињског
кантона Горажде за 2009/10. годину,
ЛОТ 5, број:03-27-2776/09 од 11.12.2009.
године, а односи се на период одржавања од 01.03 до 15.03.2010.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 613700 Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-775/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

435
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 63.
Редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 044/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:
044/10 од 16.03.2010.године, на износ
од 18.690,30 КМ, испостављеног од стране привредног друштва „Окац“ д.о.о.
Горажде по Уговору о зимском одржавању регионалних и локалних цеста
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009/10. годину, ЛОТ
1 и ЛОТ 4, број:03-27-2775/09 од 11.12.
2009. године, а односи се на период одржавања од 01.03. до 15.03.2010.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде-Дирекција за цесте, економски код 613700 –
Издаци за текуће одржавање.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-774 /10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

436
На основу члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:12/
03), члана 4. Закона о управљању привредним друштвима у надлежности
Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:8/05),
члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03), и члана 8.
Статута Кантоналног шумско-привредног друштва за господарење државним шумама «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:8/05), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 63. редовне сједнице, одржаном
дана 19.05.2010.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Скупштине
ЈП «Босанско-подрињске шуме»
д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем именују се чла-

нови Скупштине ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде, и то:
1. Жељка Марковић -Секулић,
дипл.правник
2. Есад Имамовић, дипл.политолог
3. Расим Сијерчић, дипл.инж.пољ.
4. Вахид Думањић, правник
5. Зејнил Дурмо, дипл.инж.шум.
6. Ермина Алић, дипл.инж.пољ.
7. Емко Ризвановић, дипл.правник
8. Наџад Шеховић, дипл.инж.шум.
9. Зибија Мехић, дипл.инж.шум.
10. Бариз Казагић, инж.грађ.
11. Сабина Хаџовић, правник.
Члан 2.
Чланови Скупштине друштва
«Босанско–подрињске шуме» д.о.о.
Горажде именују се на период од 4
(четири) године.
Члан 3.
Предсједник Скупштине бира
се из реда чланова Скупштине друштва, а бирају га сви чланови већином
гласова на конституирајућој сједници
Скупштине.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-773/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

437
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу Радио-телевизија
Босанско–подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.800,00
КМ за плаћање рачуна број:РН-162/
201 од 19.04.2010.године, Радио и телевизији Босанско–подрињског кантона
Горажде, на име извршених услуга израде и емитовања ТВ-репортаже са привредним субјектима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде,
услуга водитеља, трошкова материјала и израде ТВ-шпица, по програму
„Избор најуспјешнијег менаџера и привредног друштва Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину“
број:04-14-341/10 од 15.02.2010.године,
на који је Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде дала сагласност Одлуком број:03-14-299/10 од 18.02.2010.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а

средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски
код 613900 – Уговорене услуге и друге
посебне услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-772/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

438
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 11. Закона о
измјенама и допунама закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице
са дјецом («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:14/09),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 63. редовне
сједнице, одржаном дана 19.05.2010.
године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању исплате средстава
лицима са инвалидитетом на име
рефундације новчаних средстава за
трошкове медицинског вјештачења
у поступку остваривања права по
Закону о основама социјалне
заштите, заштите цивилних жртава
рата и заштите породице са дјецом
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Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава за 338 лица
са инвалидитетом у укупном износу
од 38.656,80 КМ на име рефундације
новчаних средстава за трошкове медицинског вјештачења у поступку остваривања права по Закону о основама
социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице са дјецом («Службене новине Федерације
БиХ», број:36/99, 54/04, 39/06 и 14/09).
Списак лица са инвалидитетом
из става 1. саставни је дио ове Одлуке.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове одлуке исплатити на терет
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде – ЈУ Центар за социјални
рад, економски код 614200 (СОЦ 009) –
Грантови појединцима – социјална
заштита - остало, на рачун НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла – филијала Горажде, а према списку из члана 1. ове
Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-770/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

439
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614400 (ЈАО 002) за
2010.годину, одобреног Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-280/10 од 18.02.2010.
године, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица»
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчана средства у износу од
10.000,00 КМ ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, на име подршке
установи у испуњавању обавеза по
Споразуму са радницима.
Члан 2.
Средства у износу од 10.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
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расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде за 2010.
годину, економски код 614400 (ЈАО
002) – Субвенције јавним установама
(Дом за стара и изнемогла лица).

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-768/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

440
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско–подрињског катона
Горажде, на наставку своје 63. редовне
сједнице, одржаном дана 19.05.2010.године, д о н о с и:

Одобравају се новчана средстава у износу од 800,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец АПРИЛ 2010.
године за 8 (осам) корисника (100,00
КМ мјесечно по кориснику) који по
имовинским законима и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају
право на привремени смјештај, а према приложеном списку, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
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:03–14-781/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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441
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установама за здравство за 2010.годину, одобреног Одлуком
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде број: 03-14-281/10 од 18.02.
2010.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
63. редовне сједнице, одржаном дана
19.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Кантоналној болници Горажде
за финансирање трошкова курса
«КОЛОР ДОПЛЕР УЛТРАЗВУКА
СА РАДИОНИЦОМ»
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу КМ 2.000,00 (словима:двије хиљаде конвертибилних марака) Јавној установи Кантонална болница Горажде, у сврху финансирања трошкова курса «Колор доплер ултразвука са радионицом» за др. Садату Реџепија – специјалисту уролога.
Члан 2.
Средства у износу 2.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвен-

ције јавним установама за здравство,
за 2010.годину (Развој људских ресурса у здравству), а у корист ЈЗУ Кантонална болница Горажде, рачун број:
1011400000263226 код Привредне банке Сарајево.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-782/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

442
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 63. редовне сједнице, одржаном
дана 19.05.2010.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и чланова
Управног одбора ЈУ «Дом за стара и
изнемогла лица» Горажде
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Члан 1.

Члан 1.

Разрјешава се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
«Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, како слиједи:

Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, како
слиједи:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Асим Крнџија - предсједник
Самка Брко
- члан
Расема Ферхатовић
- члан
Вахид Мирвић
- члан
Аида Муловић
- члан

Члан 2.

Члан 2.

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

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.

Број:03–05-783/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

443
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 63. редовне сједнице, одржаном
дана 19.05.2010.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица»
Горажде

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-784/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

444
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
63. редовне сједнице, одржаном дана
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Члан 3.

19.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.550,00
(словима: једна хиљада пет стотина
педесет) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио министар за борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Презиме (име оца) име
Чоло (Едхема) Ахмет
Златић (Мехмеда) Мерсудин
Буква (Неџиба) Дервиш
Шеко (Муја) Мустафа
Судић (Хамдије) Самир
Хасковић (Хасана) Хасо
Неџад (Арифа) Дрињак
Салиспахић (Хајра) Елведин
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
100,00
100,00
150,00
300,00
250,00
200,00
200,00
250,00
1.550,00

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство финансија 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:03–14-786/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

445
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
63. редовне сједнице, одржаном дана
19.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење
или набавку лијекова
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.579,83
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(словима: једна хиљада пет стотина
седамдесет девет и 83/100) КМ на име
финансирања једнократних новчаних
помоћи за лијечење или набавку лијекова припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са рјешењима која је донио министар за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.

Презиме (име оца) име
Куновац (Узеира) Сувад
Мирвић (Хамида) Сувад
Машић (Химза) Рифет
Пљевљак (Хасиба) Салко
УКУПНО:

Износ
средстава (КМ)
152,70
112,55
792,08
522,50
1.579,83

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-785/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

446
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава
са кода 614300 – Грантови непрофитних организација и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде» број:15
/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат уређења излетишта
«РОРОВИ»
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.115,51 КМ на име финансирања трошкова за Пројекат уређења
излетишта «РОРОВИ».
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–одрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на ОПШ И ПБ
број жиро-рачуна: 1011400000324239,
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отворен код ПБС банке филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-787/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

447
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског ка
нтона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде
за студијску 2009/2010. годину
за мјесец МАРТ 2010.године

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200
(КАМ 001) – Грантови поједницима Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-795/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

448
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 63. редовне
сједнице, одржаном на 19.05.2010.године, д о н о с и:

I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 40.918,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2009/2010.год. за мјесец март 2010. год.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец АПРИЛ 2010. године
I

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

Одобравају се новчана средства
у износу од 25.000,00 КМ Јавном пре-
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дузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде на име редовне транше
за мјесец април 2010. године.

63. редовне сједнице, одржаном дана
19.05 2010.године, д о н о с и:

II

ОДЛУКУ
о упису ученика у први разред
средњих школа за школску
2010/2011. годину

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.

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:03-14-749/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

449
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу члана 62. Закона о
средњој школи («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/04), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје

I
Овом Одлуком утврђује се број
одјељења која се планирају уписати у
школској 2010/2011. години у јавним
установама средњег образовања на простору Босанско–подрињског кантона
Горажде, како слиједи:
1. МСШ «Енвер Поздеровић»
Горажде
а) Гимназија
2 одјељења
б) Економски техничар
смјер финансијскорачуноводствени ЕУ
ВЕТ програм
1 одјељење
ц) Пољопривредни
техничар ЕУ
ВЕТ програм
1 одјељење
2. СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде
а) Машински техничар
за компјутерско
управљање машинама
(ЦНЦ техничар)
1 одјељење
б) Хемијски техничармикробиолог
1 одјељење
ц) Техничар друмског
саобраћаја
1 одјељење
д) Електротехничар
1 одјељење
е) Архитектонски техничар 1 одјељење
3. ССШ «Џемал Биједић» Горажде
а) Текстилна струка:
конфекционар текстила
- кројач
1 одјељење
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б) Машинска струка:
металостругар–металоглодач-аутомеханичар 1 одјељење
ц) Машинска струка:
машинбравар–заваривач– водоинсталатер 1 одјељење
д) Грађевинскаструка:
зидар–фасадер-изо
латер–тесар–паркетар 1 одјељење
е) Услужне дјелатности:
фризер – власуљар –
козметичар
1 одјељење

I
Одобравају се новчана средства
у износу од 4.000,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име обављања
првог дијела љекарских прегледа спортиста БПК Горажде, а по основу Уговора о обављању здравствених прегледа
спортиста број: 24-12/09 од 31.12.2009.
године и број:04-05-5-1972/09 од 31.
12.2009. године.
II

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-796/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

450
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 001) –
Трансфер за спорт, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 63. редовне сједнице, одржаном дана 19.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
на име обављања првог дијела
љекарских прегледа спортиста
БПК Горажде

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 (КАН
001) - Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК
Горажде број:1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-798/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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451
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утошку
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Трансфер за спорт, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
63. редовној сједници, одржаној дана
14.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде за
мјесец АПРИЛ 2010. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 20.750,00 КМ Спортском
савезу БПК Горажде на име редовне
транше за мјесец април 2010.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 (КАН
001) - Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК
Горажде број:1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке Филијала
Горажде, ИД број: 4245007300007.

културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-725/10
14.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

452
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 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагланости на Правилник
о начину формирања и раду
комисије за давање стручне оцјене
у поступку издавања урбанистичке
сагласности
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Правилник о начину формирања и раду комисије за давање стручне
оцјене у поступку издавања урбанистичке сагласности.

III
Члан 2.
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,

Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-05-800/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

453
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05) и члана 70. став
(3) Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
15/09), Премијер Босанско-подрињског кантона Горажде, по овлаштењу Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Члан 2.
Надлежност Комисије јесте давање стручне и аргументоване оцјене о
урбанистичко-техничким и обликовним, комуналним и околинским, инфраструктурним, саобраћајним, техничко-технолошким и другим битним условима за изградњу објеката и извођење других захвата у простору у подручјима за која нису донесени документи
просторног уређења или је истекао
рок важности и примјене докумената
просторног уређења који су прописани одредбама члана 69. став (3) Закона
о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде,
као основ за издавање урбанистичке
сагласности (у даљем тексту: Закон).
Права и обавезе Комисије
Члан 3.

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА
И РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
СТРУЧНЕ ОЦЈЕНЕ У ПОСТУПКУ
ИЗДАВАЊА УРБАНИСТИЧКЕ
САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују
састав, критерији и начин избора чланова, те надлежности и начин рада и
финансирање комисије, на основу којег Кантон и јединице локалне самоуправе доносе одлуке о формирању комисије за давање стручне оцјене у поступку издавања урбанистичке сагласности (у даљем тексту: Комисија).
Надлежност Комисије

Комисија може, путем Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство) или надлежне општинске службе, сугерисати покретање иницијативе за израду измјена и
допуна или нове просторно-планске
документације, уз образложење, на основу којег Министарство или надлежна општинска служба могу Скупштини кантона или општинском вијећу
предложити Одлуку о приступању изради неког просторно-планског акта.
Члан 4.
Комисија има право да од водитеља поступка тражи увид у све документе и акта за које сматра да су битни

Број 7 – страна 764

и мјеродавни за одлучивање и дефинисање услова за издавање урбанистичке сагласности за изградњу објекта и
вршење других захвата у простору.
Комисија има право и обавезу,
уколико оцијени да предложено идејно рјешење због квалитета и амбијенталне вриједности локације те значаја
захвата у простору у дијелу или цијелости не може задовољити архитектонско-урбанистичке и друге техничке
услове, тражити измјену и допуну тог
рјешења, уз навођење тачних и прецизних урбанистичко- техничких услова
уз одређивање рока у којем се допуна
мора урадити и презентирати Комисији.
Члан 5.
Комисија је обавезна водити записник и донијети своју јасну и образложену писмену одлику. Уколико чланови Комисије имају различита мишљења, одлука се доноси на основу оцјене већине чланова, а издвојена мишљења чланова Комисије се уносе у записник.
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(по приједлогу надлежне општинске
службе) за објекте из надлежности јединице локалне самоуправе.
Влада Кантона, односно општински начелник, ће доставити Скупштини Кантона, односно општинском
вијећу свој приједлог са образложењем
за именовање чланова Комисије и њеног предсједника и приједлогом броја
чланова Комисије.
Трошкови рада Комисије регулишу се посебним закључком Владе
кантона на приједлог министарства,
односно општинског начелника на приједлог надлежне општинске службе,
уколико не буде утврђен јединствен
обрачун и начин плаћања трошков а
на подручју кантона.
Трошкови рада Комисије обрачунавају се на терет подносиоца захтјева за издавање урбанистичке сагласности.
Трошкови рада Комисије су изузетни трошкови који не представљају
стварне трошкове утврђивања урбанистичке сагласности прописане у члану
72 став (2) Закона.
Члан 7.

Број, састав, стручни профил
и начин плаћања чланова Комисије
Члан 6.
Број чланова Комисије је условљен сложеношћу захтјева који Комисија разматра и не смије бити мањи од 3
ни већи од 5 чланова.
Комисију именује Скупштина
Кантона на приједлог Владе Кантона
(по приједлогу надлежног министарства) за објекте из надлежности министарства, односно општинско вијеће
на приједлог општинског начелника

Састав чланова Комисије, њихова квалификација и стручност морају
одговарати дјелокругу рада и надлежностима Комисије утврђеним у члану
2. Овог Правилника.
Комисију сачињавају поједини
стручњаци из области просторног планирања и урбанизма, архитектонског
пројектовања, саобраћаја, стамбено-комуналне привреде, водопривреде, екологије, културе и сличних дјелатности.
Због задовољавања основне функције и надлежности, у састав Комисије мора бити именован најмање јед-
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ан стручњак из области просторног
планирања и урбанизма, односно из
области архитектуре, грађевине или
геодезије, који ће бити и предсједник
Комисије.
У Комисију могу бити именована само лица са мјестом сталног боравка на територији надлежне општине,
која имају најмање ВСС и која нису на
било који начин укључена у управни
поступак током рјешавања по захтјеву
инвеститора.
Изузетно од претходног става, у
општинама које немају кадар одговарајуће стручности и квалификације, у
Комисију се могу, путем јавног позива,
именовати лица која немају мјесто сталног боравка на територији надлежне
општине.
Начин и ток рада Комисије
Члан 8.
Све неопходне подлоге, изводе
из развојних и пров едбених просторно-планских докумената, налазе, геодетске и друге снимке и податке утврђене на терену, као и изводе из законских прописа и друге потребне материјале неопходне за аргументован и стручан рад Комисије, дужан је у договору са предсједником обезбиједити министар или помоћник начелника за
послове урбанизма, односно водитељ
поступка кога одреди његов претпостављени руководилац.
Члан 9.
У циљу доношења одговарајуће
одлуке, заузимања исправног става и
свеобухватног анализирања захтјева и
могућности за његово рјешавање, Ко-
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мисија ће по потреби захтијевати и обилазак подручја и локације на којој се
планира изградња нових садржаја и
објеката, ради увида у степен изграђености ужег и ширег подручја, односно
ради увида у вјеродостојност достављених података и односа планираног
објекта према већ изграђеним објектима на терену.
Члан 10.
Комисија је дужна у року од највише 15 дана од пријема уредне, односно потпуне документације дати стручну оцјену у поступку издавања урбанистичке сагласности.
Датум и вријеме одржавања састанка Комисије утврђује предсједник
Комисије.
Комисија може пуноправно одлучивати само ако има натполовичну
већину и ако њеном раду присуствује
најмање један дипл. инж. архитектуре,
грађевине или геодезије и по један
стручњак чија надлежност је нужна за
дефинисање најбитнијих услова из члана 2. овог Правилника за сваки захтјев
по којем се доноси одлука.
Члан 11.
У раду Комисије могу учествовати, али не могу одлучивати, они чланови Комисије који су у ближем сродству са инвеститором чији се захтјев
разматра и чланови који су били укључени на било који начин у израду
идејног рјешења или документа просторног уређења који се разматра на
радном састанку Комисије.
Раду Комисије, поред чланова,
водитеља поступка и записничара, могу присуствовати и представници инв-
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еститора, других органа и институција
по одобрењу предсједника Комисије,
без права одлучивања.
Предсједник Комисије и водитељ поступка могу одстранити из рада
Комисије чланове и друге присутне
уколико ометају рад Комисије.
Садржај одлуке и записника о раду
Комисије

-

и издавање урбанистичко-техничких услов а,
негативна са детаљним образложењем и
Комисија може тражити допуну захтјева инвеститора или надлежне
службе уколико оцијени да предочена документација није довољна
за доношење оцјене.
Члан 14.

Члан 12.
О цијелом току рада Комисије
води се записник у којег се уносе појединачна и издвојена мишљења чланова Комисије по свим питања из надлежности и дјелокруга рада утврђених
овим Правлником.
Записник Комисије мора да садржи јасно и недвосмислено образложење свих појединачних разлога и услова под којим Комисија даје позитивно стручно мишљење и стручну оцјену за издавање урбанистичке сагласности, односно јасно и аргументовано
образложење разлога због којих се одбија захтјев за издавање урбанистичке
сагласности.
Члан 13.
Комисија мора бити јасна и концизна са наведеним најбитнијим разлозима и условима изнесеним у записнику и мора садржати јасне стручне и
техничке упуте и правну поуку о начину отклањања евентуалних недостатака и допуни захтјева којег је Комисија разматрала.
Комисија доноси стручну оцјену која може бити:
- позитивна са детаљним и прецизно
дефинисаним подацима за израду

Комисија може тражити допуну
захтјева инвеститора или надлежне службе уколико оцијени да предочена документација није довољна за документационо-аналитичке оцјене.
Записници и одлуке Комисије
се, касније и по потреби, достављају
носиоцу израде просторно-планске документације прије почетка рада на изради недостајуће просторнопланске
документације или прије почетка рада
на измјенама и допунама постојеће документације са истеклим роком важности.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.“
Број: 09-23-1-233/10
ПО ОВЛАШТЕЊУ
24.05.2010.године
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

На овај Правилник сагласност је дала
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде својом Одлуком број: 03 - 05800/10 од 19.05.2010.године.
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454
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:34/03), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 63. редовне сједнице, одржаном дана 19.05.2010.године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
за провођење поступка за избор
и именовање главног интерног
кантоналног ревизора
Члан 1.
Овим Рјешењем именује се комисија за провођење поступка за избор
и именовање главног интерног ревизора, како слиједи:
1. Карахметовић Мерко, предсједник,
2. Ратковић Реуф,
члан,
3. Оковић Емир
члан,
4. Омановић Нерма,
члан,
5. Хаџовић Сабина,
члан,
6. Сијерчић Џанила,
секретар
комисије.

предложити ранг-листу са најбољим
кандидатима.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-05-789/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

455
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 63.
редовне сједнице, одржаном
дана
19.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању главног интерног
кантоналног ревизора у Босанскоподрињском кантону Горажде
Члан 1.

Члан 2.
Комисија из члана 1. овог Рјешења провешће поступак за избор и именовање главног интерног ревизора у
складу са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима те ће путем писане препоруке

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.
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Члан 2.

Члан 1.

Именовање из члана 1. ове Одлуке је до завршетка јавног конкурса, а
најдуже 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Овом Одлуком прима се 21 лице са завршеном ВСС са евиденције
Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде, без радног
искуства.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-790/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

456
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 28. Закона о раду («Службене новине Федерације БиХ», број:
43/99,32/00 и 29/03) и Одлуке о давању сагланости на Програм подстицаја
запошљавања незапослених лица без
радног искуства са завршеном ВСС са
евиденције Службе за запошљавање
Босанско–подрињског кантона Горажде, кроз волонтерски рад, број:03-34386/10 од 09.03.2010.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 63. редовној сједници, одржаној дана 18.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о пријему незапослених лица
без радног искуства са завршеном
ВСС на волонтирање

Лица из члана 1. ове Одлуке биће распоређена у кантоналне органе
управе и управне организације, а на
основу исказаних потреба управа и
управних организација Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Волонтирање примљених лица
започеће са 24.05.2010.године, а на основу потписаних уговора.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, Министарство за финансије, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе и органи управе и управне организације Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03-34-741/10
18.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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457
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 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за период 01.01.
до 31.12.2009.године
Члан 1.
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде усваја Извјештај о извршењу Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за период 01.01.-31.
12.2009.године и исти упућује Скупштини Босанско–подрињског кантона
Горажде у даљу процедуру.
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».

нтона Горажде, на наставку своје 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о утрошку
буџетске резерве Босанско–
подрињског кантона Горажде
за период јануар-децембар
2009.године
Члан 1.
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде о усвајању Извјештаја о
утрошку буџетске резерве Босанско–
подрињског кантона Горажде за период јануар-децембар 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:03-14-745/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

459

458

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 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање рачуна
број:202-718/10 «Електропривреди БиХ» Подружница Електродистрибуција
Сарајево

Број:03-14-744/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање рачуна број: 202-718/10
у износу од 1.024,87 КМ «Електропривреди БиХ» - Подружница Електродистрибуција Сарајево, на име трошкова
санације прикључка на локацији Горажде Сарајевска б.б. (бивши војни објекти).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити у Буџету Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 - Уговорене
услуге.
Средства уплатити на жирорачун број:1610300001260220 код Раифаизен банке д.д. БиХ, Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-751/10
19.05.2010.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 63.
редовне сједнице, одржаном дана 19.
05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 017/04
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање рачуна број: 017/04 у
износу од 1.515,00 КМ «А-С компани»
д.о.о. Горажде, на име угоститељских
услуга (ручак) за учеснике састанка у
организацији Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са представницима општина са подручја југоисточне
Босне и Херцеговине, као и представника града Сарајева, ради заузимања
заједничких ставова у вези са имплементацијом пројекта Изнтезивирање привредне сарадње кроз успостављање
заједничке институционалне и просторне инфраструктуре.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 613900 - Уговорене услуге.
Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000005306, отворен
код УНИОН банке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-804/10
19.05.2010.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), Програма о утрошку средстава
са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
63. редовне сједнице, одржаном дана
19.05.2010.године, д о н о с и:
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а средства уплатити носиоцу пројекта,
Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде,
на жирорачун број: 1990540005249733,
отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-808/10
19.05.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
април 2010.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ, на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2010.год. за мјесец април.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са кода 614300 «Грантови непрофитних организација» и Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
63. редовне сједнице, одржаном дана
19.05.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад
удружења борачких популација
за мјесец април 2010. године

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-одрињског кантона Горажде,

Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких попула-
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ција за мјесец април 2010.године, и то:
-

-

-

Савез РВИ БПК
«Синови Дрине» Горажде 1.720,00
Организација ПШи
ПББПК Горажде
1.720,00
Савез добитника
највећих ратних
признања БПК Горажде
840,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.200,00
Удружење
«Свјетлост Дрине»
700,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
1.025,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 2.
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-

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона,а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-807/10
19.05.2010.године
Горажде

-

-

СРВИ «Синови Дрине» Горажде:
1990540005249733 - АБС
Организација ПШиПБ БПК
Горажде:
1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП «Златни Љиљани»:
1990540005884792 - АБС
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - АБС

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 27. став 2. Правилника о садржају и начину полагања стручног испита намјештеника у
органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“ број:75/05),
Министар за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачуне организација:
-

Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Раифаизен

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
КАНТОНАЛНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ
ИСПИТА НАМЈЕШТЕНИКА
I
Именује се Кантонална комисија за полагање стручног испита намјештеника у слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Менсур Делахмет, предсједник
Емир Сијерчић, члан
Асим Плакало, члан
Алма Шабанија, члан
Емир Ходовић, члан

и записничар Емина Башић
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II
Испитивач за сваки предмет су:
1. За предмет Основе уставног система, Менсур Делахмет
2. За предмет Организација органа
управе у Федерацији Босне и Херцеговине, Емир Сијерчић
3. За предмет Управни поступак,
Асим Плакало
4. За предмет Радни односи у органима државне службе, Алма Шабанија
5. За предмет Канцеларијско и архивско пословање у органима државне
службе, Емир Ходовић
III
Комисија се именује на период
од двије године.
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новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:35/05), на основу члана 43.
Закона о предшколском одгоју и образовању („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/99, 15/09), на основу члана 82. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04, 6/09),
те на основу члана 101. Закона о средњој школи («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:5/04), Министар за образовање, науку, културу и спорт, д о н о с и:

РЈЕШЕНЈЕ
Одобрава се полагање стручног
испита одгајатеља, наставника и стручних сарадника у мајском испитном
року у школској 2009/10. години слиједећим кандидатима:

IV
Даном доношења овог Рјешења
престаје да важи Рјешење број: 05-14496/08 од 03.04.2008. године.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:05-14–26/10
10.05.2010.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

I Професор спорта и тјелесног одгоја
1. Чосовић Ениса, ЈУ МСШ „Енвер
Поздеровић“ Горажде
2. Мујагић Амра, ЈУ СТШ „Хасиб
Хаџовић“ Горажде
3. Обрадовић Синиша, ЈУ ОШ
„Хусеин еф. Ђозо“ Горажде
II Професор географије
1. Туруља Самира, ЈУ МСШ „Енвер
Поздеровић“ Горажде
2. Хоџић Џенан, ЈУ ОШ „Фахрудин
Фахро Башчелија“ Горажде
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III Професор социологије
1. Бајрактаревић Самир, ЈУ СТШ
„Хасиб Хаџовић“ Горажде

На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене

IV Наставник историје и географије
1. Садиковић Осман, ЈУ ОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“ Горажде

Број 7 – страна 774

V Наставник економике
домаћинства и хемије
1. Алдијана Живојевић, ЈУ ОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде
VI Наставник предшколског одгоја
1. Елма Канлић, ЈУ за предшколски
одгој и образовање, Горажде
Образложенје
Кандидати наведени у диспозитиву Рјешења поднијели су захтјев за
полагање стручног испита одгајатеља,
наставника и стручних сарадника.
Уз захтјев су приложили слиједеће доказе:
-

-

Диплома о завршеној школској спреми,
Родни (вјенчани) лист,
Доказе о завршеном програму стручног усавршавања (план стажирања, евидентни лист о реализацији
плана стажирања приправника и
припреме за часове),
Увјерење о радном стажу.

О проведеном поступку остварен је увид у списе предмета и утврђено
да кандидати наведени у диспозитиву
овог Рјешења испуњавају услове утврђене Правилником о полагању стручног испита одгајатеља, наставника и
стручних сарадника па је у вези с тим
одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог Рјешења може се изјавити приговор доносиоцу Рјешења у року од 8
дана од дана пријема Рјешења.
Број:10-38- 824-13 /10
МИНИСТРИЦА
07.05.2010.године
Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде
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На основу чланова 9, 12, 13. и
34. Закона о управљању отпадом („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:33/03), чланова 24, 32,
44. и 45. Закона о заштити околине Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/05), члана 4. став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени лист СР БиХ“,
број:20/90), који је преузет као Федерални закон, 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
XIV сједници, одржаној дана 29.04.
2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приступању изградњи регионалне
санитарне депоније чврстог
комуналног отпада на локацији
Трешњица, Општина Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се Општини Пале-Прача приступање изградњи регионалне санитарне депоније
за одлагање чврстог комуналног отпада на локацији Трешњица, Општина
Горажде, у границама и на земљишту
које се утврде Студијом о утицају на
околину и Главним пројектом о изградњи исте.
Члан 2.
Обавезују се правна и физичка
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лица са подручја општине Пале-Прача, која стварају отпад приликом обављања своје дјелатности или у домаћинствима, као и јавна предузећа која одвозе отпад те Општина Пале-Прача да
након изградње депонији из члана 1.
ове Одлуке, одлагање чврстог комуналног отпада врше на истој.
Члан 3.
Овлашћује се начелник Општине Пале-Прача да са осталим општинама Горњедринског региона: Горажде,
Ново Горажде, Вишеград, Рогатица,
Чајниче, Фоча и Фоча -Устиколина закључи уговор којим ће се регулисати
ближа права и обавезе у вези са изградњом депоније из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука о
изградњи регионалне санитарне депоније чврстог отпада и оснивању јавног
предузећа за управљање отпадом („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:4/06).
Број:02-02-1-42/10
29.04.2010.године
Пале-Прчача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу чланова 2. и 3. Закона о јавним предузећима у Федерацији
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,
број:8/05), члана 311. Закона о привредним друштвима („Службене новине
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Федерације Босне и Херцеговине“, број:23/99), члана 4. став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени
лист СР БиХ“, број:20/90), који је преузет као Федерални закон, 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 XIV сједници, одржаној дана 29.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о оснивању Јавног предузећа
за изградњу и управљање
регионалном санитарном депонијом
чврстог комуналног отпада
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се Општини Пале-Прача да заједно са општинама Горњедринског региона: Горажде, Ново Горажде, Вишеград, Рогатица, Чајниче, Фоча и Фоча-Устиколина
оснује јавно предузеће са ограниченом
одговорношћу за изградњу и управљање регионалном санитарном депонијом чврстог комуналног отпада.
Члан 2.
Јвно предузеће из члана 1. ове
Одлуке основаће општине са Горњедринског региона, улагањем властитих средстава у оснивачки улог у складу са законом, а у висини и омјерима
како то буде регулисано оснивачким
уговором.
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Члан 3.
Сједиште будућег јавног предузећа биће у општини Горажде. Назив
фирме биће „Екопродукт“ д.о.о. Горажде.
Обавеза предузећа је да прибави сву потребну документацију за изградњу депоније као и да по њеној изградњи управља истом.
Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине Пале-Прача да са осталим општинама из члана 1. ове Одлуке закључи уговор о оснивању јавног преузећа као
друштва са ограниченом одговорношћу за управљање регионалном санитарном депонијом, а којим ће се утврдити права и обавезе оснивача, висина
осниовачких улога, удјела у добити, дјелатности друштва и одговорности за
обавезе јавног предузећа.
По прибављању мишљења од
стране правобраниоца,Општинско вијеће Општине Пале-Прача ће дати сагласност на уговор из претходног става.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука
о изградњи регионалне санитарне депоније чврстог отпада и оснивању јавног предузећа за управљање отпадом
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.4/06).
Број:02-02-1-43/10
29.04.2010.године
Пале-Пчрача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача на XIV сједници, одржаној дана
29.04.2010.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о субвенционирању дијела трошкова
за регистрацију обрта
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се издвајање новчаних средстава из Буџета
Општине Пале-Прача за субвенционирање дијела трошкова за регистрацију
обрта, и то 300,00 КМ по једном обртнику.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:02-02-1-44/10
29.04.2010.године
Пале-Прчача

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:19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанако-подрињског кантона Горажде” број:4/08),
Општинско вијеће, на својој XIV сједници, одржаној дана 29.04.2010.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о именовању Општинске
изборне комисије Општине
Пале-Прача
Члан 1.
Овом Одлуком у Одлуци о именовању Општинске изборне Општине
Пале-прача (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/10), у члану 1. врше се измјене и
допуне како слиједи:
-

Чамџић Мујо, дипломирани правник – предсједник,
Жиго Сабаха, економско-управни
техничар – члан,
Сиповић Едиб, економиски техничар - члан.

он што именовање потврди Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-45/10
29.04.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

469
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине
Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на својој XIV сједници, одржаној
дана 29.04.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о извођењу јавних радова
и утврђивању приоритета
на подручју Општине Пале-Прача
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се извођење јавних радова на подручју Општине Пале-Прача у 2010. години.

Члан 2.
Члан 2.
Усвајањем ове Одлуке престаје
да важи Одлука о именовању Општинске изборне комисије Општине ПалеПрача,(“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/10).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу нак-

Јавни радови ће се изводити на
уређењу корита ријеке Праче и уређењу траса локалних и некатегорисаних путева и то:
- Прача-Врбашће,
- Хреновица–Ревидо,
- Возница–Петибор, - Хреновица–Винча,
-Махала–Тодоровићи,-Хреновица–Стране,
- Прача–Брдарићи–Ораховице,-
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Хреновица–Петовићи,
- Датељи–Комрани,-Турковићи–Бројнићи,
- Г.Баре–Комрани, - Хреновица–
Припорипоришта,
- Д.Баре–Г.Чемерница, - Луње-Поднехаје,
-Хреновица–Прешпица,- Крива Драга–
Вражалице.

Горажде“, број:19/07 и 11/08) и члана
33. Статута Јавног стамбено-комуналног, грађевинског и услужног предузећа „Прача“, Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на својој XIV сједници, одржаној дана 29.04.2010. године,
д о н о с и:

Члан 3.
На извођењу јавних радова ангажовати незапослена лица која су пријављена на бироу за незапослене Општине Пале-Прача и исти ће се изводити сукцесивно како се буде вршио прилив средстава у буџету.
Члан 4.
Средства потребна за извођење
јавних радова у износу од 40.000,00
КМ, обезбједиће се из Буџета Општине
Пале-Прача за 2009.годину, са економског кода 614224 - издаци за привремене и повремене послове.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 02-02-1-46/10
29.04.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

470
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Босне и Херцеговине“, број:12/03), члана
24. Статута Општине Пале („Службене
новине Босанско-подрињског кантона

РЈЕШЕНЈЕ
о именовању Управног одбора
ЈКП „Прача“
I
За предсједника и чланове Управног одбора Јавног стамбено-комуналног, грађевинског и услужног предузећа „Прача“, на период од шездесет
дана именују се:
-

Салиспахић Авдо - предсједник,
Брдарић Фахра
- члан,
Омеровић Сулејман - члан,
Жиго Хасиб
- члан,
Имшировић Сабина - члан.
II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-31-1-47/10
29.04.2010.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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На основу члана 100. став 2.
Статута Општине Фоча-Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.14/08), а у
вези са чланом 11. ставови 4. и 6. За-
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кона о прекршајима Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Ф
БиХ“, бр. 31/06), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 12. Редовној сједници, одржаној 12.05.2010.
године, д о н и ј е л о ј е:

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о радном ремену
у одређеним дјелатностима

Омладинској улици у Устиколини, могу током јула и августа мјесеца радити
до 24.00часа.
Изузетно од одредби претходног става, продавнице које не могу обезбиједити непрекидно радно вријеме
(због малог броја упослених, 1-3 радника), могу радити двократно, у складу
са чланом 4. Ове Одлуке.
Члан 4.

Члан 1.
У Одлуци о радном времену у
одређеним дјелатностима („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, бр. 14/08) у члану 3. алинеја друга и трећа, и трећа, брише се
ријеч „на“.
Члан 2.
Члан 6. Мијења се и гласи:
Сви субјекти на које се ова Одлука односи дужни су на видном мјесту улаза у пословни објекат истакнути
обавијест о радном времену и радним,
односно нерадним данима и дужни су
придржавати се истакнутог радног
времена.
Члан 3.
Члан 7. Мијења се и гласи:
Продавнице у којима се врши
промет на мало прехрамбеним производима могу радити од 06.00 до 22.00
часова у периоду од 1. октобра до 31.
марта (у даљем тексту: зимски период), односно од 06.00 до 23.00 часа у
периоду од 01. априла до 30.септембра (у даљем тексту: љетни период), а
продавнице лоциране у Фочанској и

Члан 8. Мијења се и гласи:
Продавнице типа драгстор, морају бити отворене 24. Сата.
Члан 5.
Став 1. Члана 9. мијења се и гласи:
Продавнице у којима се врши
промет на мало непрехрамбеним производима могу радити сваким радним
даном од 08.00 до 18.00 часова, а суботом од 09.00 до 14.00 часова.
Члан 6.
Члан 11. Мијења се и гласи:
Угоститељски објекти, рачунајући и љетне баште (без обзира да ли су
самосталне или у оквиру неког другог
угоститељског објекта), могу радити
од 06.00 до 24.00 часа у љетном периоду, односно од 06.00 до 23.00 часа – у
зимском периоду.
Изузетно од претходног става,
угоститељски објекти који су лоцирани у центру насеља, односно у Фочанској и Омладинској улици у Устиколини, могу радити најдуже до 01.00
час, током јула и августа мјесеца.
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Угоститељски објекти из скупине „мотели“, могу радити од 06.00
до 02,00 часова, а њихове рецепцијске
службе, обавезне су радити 24 часа.
Услови за извођење музике
уживо и употреба уређаја за репродукцију музике, регулисани су прописима о јавном реду и миру.
Члан 7.
У члану 14., ред први, послије
ријечи !Пословне“ убацује се ријеч
„односно“.

вном лицу новчаном казном у износу
од 50 до 500 КМ, а физичко лице за
исте прекршаје ће се казнити новчаном казном у износу од 20 до 400 КМ.
Члан 10.
Члан 22. мијења се и гласи:
Казном из претходног члана, за
прекршај ће бити кажњени и починиоци који се не придржавају ограничења утврђеног рјешењем из чл.17
ове Одлуке.
Члан 11.

Члан 8.
Члан 15. мијења се и гласи:
„Радно вријеме пословних јединица банака и ПТТ-услуга, које раде у
склопу пословног простора других субјеката, утврђује се њиховим међусобним договором.
Члан 9.
Члан 21. мијења се и гласи:
Новчаном казном у износу од
500 до 1.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:
1. Ако се не придржава минималног
рдног времена утврђеног чланом
4. и чл.7-10 као и чл. 12-14. ове Одлуке,
2. Ако пружа услуге послије времена
које је утврђено чланом 11. Ове Одлуке-као горња граница радног
вр-емена,
3. Ако се истакен податак о радном
времену и радним односно нерадним данима, на видном мјесту улаза у пословне просторије (члан 6.
Ове Одлуке)
За прекршаје из претходног става, казниће се одговорно лице у пра-

Члан 23. Брише се, а наредне
одредбе помјерају за један број уназад
(члан 25. Постаје чл.14
Члан 12.
Надзор над примјеном и провођењем ове Одлуке врше надлежни
инспектори Кантоналне управе за инспекцијске послове Горажде.
Члан 13.
Пречишћени текст ове Одлуке
утврдиће Комисија за статутарна и мандатноимунитетска питања (након чега ће бити достављен Удружењу привредника у Устиколини).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу и
примијењује се по истеку осмог дана
од дана објављивања у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-49-681/10
12.05.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
редсједавајућњг
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу чланова 9,12, 13. и 34.
Закона о управљању отпадом („Службене новине Ф БиХ“ бр.33/03), чланова 24, 32, 44. и 45. Закона о заштити околиша Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ бр. 5/05),
члана 4. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени лист СР БиХ“
бр.20/90), који је преузет као Федерални закон те члана 19.став 1 тачка 19. и
члана 100. став 2. Статута Општине
Фоча-Устиколина („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 12. редовној сједници, одржаној 12.05.2010.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању изградњи регионалне
санитарне депоније чврстог
комуналног отпада на локацији
Трешњица-Горажде
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вна предузећа која одвозе отпад да одлагање чврстог комуналног отпада врше на регионалној санитарној депонији из члана 1. Ове Одлуке, по њеном
стављању у употребу.
Члан 3.
Даје се овлаштење начелнику
Општине Фоча-Устиколина да са општинама Горњодринске регије: Рогатица, Вишеград, Ново Горажде, Чајниче,
Фоча и Пале-Прача закључи уговор
којим ће се ближе регулисати права и
обавезе у вези са изградњом депоније
из члана 1. Ове Одлуке.
Члан 4.
Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука о изградњи регионалне
санитарне депоније чврстог отпада и
оснивању предузећа за ту сврху, бр.0128-803/06, донесена на 10. Редовној
сједници вијећа претходног сазива,
дана 17.02.2006.године¹.
Члан 5.

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се приступање изградњи регионалне санитарне депоније за одлагање чврстог комуналног отпада на локацији Трешњица, Горажде у границама и на земљишту које се утврди Студијом о утицају
на околиш и главним пројектом за изградњу депоније.
Члан 2.
Обавезују се сва правна и физичка лица која стварају, односно производе отпад приликом обављања дјелатности или у домаћинствима, као и ја-

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења,а накнадно ће бити објављена у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“
Број:01-23-682/10
12.05.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу чана 2. ставови 1. и
2. Закона о јавним предузећима („Службене новине Ф БиХ“, бр.8/05), члана
311. Закона о привредним друштвима
___________________________________________________________________
1

Том одлуком Луг у Зупчићима био је одређен као
локација за депонију
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(„Службене новине Ф БиХ „бр. 23/99),
члана 4. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима1 („Службени лист СР
БиХ“, бр.20/90) те члана 19. став 1. тачка 19. и члана 100.став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене
новине Босанско-подрињског кантона“, број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 12.редовној сједници, одржаној 12.05.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о оснивању јавног предузећа за
изградњу и управљање регионалном
санитарном депонијом чврстог
комуналног отпада
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се Општини Фоча-Устиколина да са осталим општинама Горњедринског региона: Рогатица, Вишеград, Горажде, Ново Горажде, Чајниче, Фоча и Пале-Прача оснује јавно предузеће са ограниченом одговорношћу за изградњу и
управљање регионалном санитарном
депонијом чврстог комуналног отпада.
Члан 2.
Јавно предузеће из члана 1.ове
Одлуке основаће општине из истог
члана улагањем властитих средстава у
оснивачки улог у складу са законом, а
у висини и омјерима утврђеним оснивачким уговором.
Члан 3.
Сједиште јавног предузећа из
ове Одлуке биће у општини Горажде.
1

Преузет као Федерални закон
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Предузеће ће пословати под
фирмом „Екопродукт““ д.о.о. Горажде.
Обавеза предузећа је да прибави сву потребну документацију за изградњу депоније и да управља изграђеном депонијом.
Члан 4.
Овлашћује се општински начелник Општине Фоча-Устиколина да у
име ове Општине закључи уговор о
оснивању јавног предузећа као друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање регионалном санитарном
депонијом.
Уговором из претходног става
утврдиће се права и обавезе оснивача,
висина оснивачких улога, удјела у добити, дјелатност и одговорност за обавезе jавног предузећа.
По прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца, Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина даће сагласност на уговор из претходног
става.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а накнадно
ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број: 01-23-683/10
10.05.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 100. тачка 2.
Статута Општине Фоча - Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/08), а у
вези са чланом 18. Одлуке о извршава-
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њу Буџета Општине Фоча-Устиколина
за 2010.годину, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина на 12. редовној сједници, одржаној 12.05.2010.годинe, д о н и ј е л о је :

јављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 01-14-684/10
12.05.2010.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
УТРОШКА СРЕДСТАВА “ПОДСТИЦАЈ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ” УТВРЂЕНИХ
БУЏЕТОМ ОПШТИНЕ ФОЧАУСТИКОЛИНА ЗА 2010.ГОДИНУ

Члан 1.

На основу члана 29. тачка 2. и
члана 174. став 4. 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 100. став 2.
Статута Општине Фоча-Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 12.редовној сједници, одржаној дана 12.05.2010.године, д о н о с и :

Усваја се програм утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Подстицај за пољопривреду“,
утврђених Буџетом Општине Фоча-Устиколина за 2010.годину.
Средства за реализацију програма из става 1. овог члана исплатиће
се са позиције „Подстицај за пољопривреду“, која је утврђена Буџетом Општине Фоча-Устиколина за 2010. Годину, у износу од 40.000,00 КМ (у даљем
тексту: Буџет).

О Д Л У К У
о допуни Програма развоја
заштите и спашавања људи
и материјалних добара од природних
и других несрећа за подручје
општине Фоча-Устиколина

Члан 2.

Члан 1.

Програм из претходног члана
саставни је дио ове Одлуке.

На страни 28. Програма развоја
заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других
несрећа, који је усвојен Одлуком Општинског вијећа бр.01-44-589/09, од 09.
04.2009.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
бр. 05/09) послије тачке 5. Извори финансирања организације и функционисања заштите и спашавања од природних и других несрећа, додаје се подтачка 5.1. која гласи: „Програм утрошка буџетских средстава за петогодишњи период“, са сљедећим садржајем:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужена је Општинска служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити об-
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Ред.
бр.
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Очекивани трошкови у раздобљу
провођења у КМ

Мјера/активност
2009

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.

Обучавање
структура ЦЗ
Обука ОШЦЗ
Обука припадника
јединице ЦЗ опште
намјене
Обука повјереника
ЦЗ
Обука служби
заштите и
спашавања
Опремање
структура ЦЗ
Набавка опреме за
јединице ЦЗ
Опремање
Оперативног
центра ЦЗ
Мјере и поступци
заштите и
спашавања
Фаза превентивног
дјеловања
Интервентне мјере
–фаза спашавања
Фаза отклањања
посљедица
УКУПНО

2010
700,-

2011
800

2012
1.000

2013
1.000

200
500,-

Напомена

укупно
3.500
200

400

200,-

600

800

2.300

200

200

600

200

200

400

3.000

3.300

3.200

3.000

3.000

15.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

300

200

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

200

250

200

200

850

500

500

500

500

2.000

300

250

300

300

1.150

5.000

5.000

5.000

5.000

23.000

3.000

500

Члан 2.
Ова Одлука је саставни дио Програма развоја заштите и спашавања људи и
материјалних добара од природних и других несрећа за подручје општине ФочаУстиколина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број:01-44-685/10
12.05.2010.год.
Фоча-Устиколина

Замјеник предсједавајућег:
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 100. Ст. 3.
Статута Општине Фоча-Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/08) и
члана 84. Пословника о раду Општинског вијећа општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број:11/08,
Општинско вијеће Општине фочаУстиколина, на 12. редовној сједници,
одржаној дана 12.05.2010.године, поводом разматрања Извјештаја о процјењеној штети насталој дјеловањем природних непогода, донијела је:

ине, када је подручје општине ФочаУстиколина било захваћено великом количином падавина, које су мјестимично
изазвале клизање земљишта и повећале
водостај ријеке Дрине, услијед чега се
излила из постојећег корита и проузроковала штете, које су децидно побројане у поменутом извјештају, број:02-442130-1/09 од 30.04.2010.године.
Овај Закључак саставни је дио
Извјештаја који се усваја и ступа на
снагу даном доношења.
Број:01-44-686/10
12.05.2010.године
Фоча-Устиколина

ЗАКЉУЧАК

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

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

Усваја се Извјештај Општинске комисије за процјену штета, насталих у дане 07.01. и 09.01.2010.го-

САДРЖАЈ

385

386
387
388
389
390
391
392
393
394

Одлука о давању сагласности Министарств у за привреду и Министарству за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде за предају књиговодствене
документације за водне објекте пренесене у власништву општине Горажде............
Одлука о одобравању новчаних средстава Беговић Светку за модернизацију
газдинства....................................................................................................................................
Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди-подрстицај
за производњу свјежег крављег млијека...............................................................................
Одлука о додјели новчаних средстава мјесној заједници Витковићи засанацију
пута Зупчићи-Коџага Поље-Ахметовићи-Тишине-Садба..............................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:07/10........................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:020-4/10...................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:38/10........................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:037/10......................................
Одлука о давању сагласности за расписивање Конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста...............................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец март 2010.године.......................................................

713
714
714
715
716
717
718
718
719
719
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395

396
397
398
399
400
401

401а)

402
403
404
405
406

407
408
409
410
411

412
413
414
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Одлука о одобравању новчаних средстава Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде на име суфинансирања Пројекта под називом
„Ми знамо ми можемо“............................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава групи младих Хип-хоп плесача из
Горажда по називом „South park“..........................................................................................
Одлука о утврђивању права и висине накнаде за ученике основних школа који
пјешаче 4 и више километара до школе или до првог аутобуског стајалишта.........
Одлука о одобравању моторног возила за превоз ученика-такмичара ЈУ ОМШ
„Авдо Смаиловић“ Горажде....................................................................................................
Одлука о давању сагласности за одлазак у иностранство...............................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу БПК Горажде за
мјесец март 2010.године...........................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Програм измјена и допуна Програма утрошка
средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице са економског кода 614 400 (ЈАО 002)-Субвенције јавним установама
(Дом за стара и изнемогла лица), за 2010.годину...............................................................
Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода
614 400 (ЈАО 002)-Субвенције јавним установама (Дом за стара и изнемогла лица),
за 2010.годину.............................................................................................................................
Одлука о исплати новчаних средстава Заводу здравственог осигурања БПК
Горажде по Споразуму, транша за јануар 2010.године....................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец март 2010.године.............................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец март 2010.године.............................................................
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о уреду за притужбе јавности......................
Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви да изврши плаћање
рачуна број:РН бр.0758/10 од 05.03.2010.године у вриједности 10.050,00 КМ и РН739/10 од 24.03.2010.године у вриједности 59.346,60 КМ на име набавке лож уља
за потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника.........................
Одлука о измјени и допуни Одлуке о формирању Комисије за процјену штета
од природних и других несрећа на подручју БПК Горажде..........................................
Одлука о исплати новчаних средстава за надокнаду штете настале у перадарству
услијед упада дивљих животиња...........................................................................................
Одлука о финансирању Пројекта „Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2010.години“.....................
Одлука о финансирању Пројекта „Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2010.години“.....................
Одлука о одобравању финансијских средстава за окончанзу реализацију Пројекта „Пружање подршке повратницима за рјешавање питања водоснабдијевања у
мјестима повратка на подручју Горње-дринске регије у 2009.години“.......................
Одлука о одобравању финансијских средстава ХО „Мерхамет“ МДД РО Горажде
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО,
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ

У складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614200 (ЈАМ 001) ) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:5/10), Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за предлагање пројеката који доприносе стварању услова за одрживи повратак који
би се финансирали у оквиру Програма подршке одрживом повратку и бриге о
расељеним лицима
I

Сврха и циљ јавног позива

Сврха јавног позива јесте пружање подршке пројектима, активностима и мјерама
које подстичу повратак и стварају политичке, економске и друштвене услове за
сигуран и одржив повратак расељених лица.
Циљ јавног позива јесте прикупљање пројеката који доприносе стварању услова за
одрживи повратак избјеглих и расељених лица и њихову пуну интеграцију у
заједници и који могу допринијети побољшању економског, социјалног и
културног живота повратника на простору Босанско-подрињског кантона и
подручју сусједних општина Републике Српске у складу са одредбама Програма
подршке одрживом повратку и бриге о расељеним лицима.
II

Циљне групе директних корисника

Циљана група директних корисника су повратници у Босанско-подрињски кантон
Горажде и повратници у општине Републике Српске (Фоча, Чајниче, Рудо,
Вишеград, Рогатица и Ново Горажде). Приједлоге пројеката у складу са прогамом
могу достављати физичка лица која имају статус расељеног лица или повратника,
јединице локалне самоуправе и удружења грађана, непрофитне и невладине
организације активне у области повратка.
III Приоритетне активности и мјере
Предност за учествовање у програму ће имати приједлози пројеката који:
• Доприносе побољшању одрживости повратника који стално бораве у
повратничким насељима;
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Осигуравају већи степен одрживости повратка за повратничке породице са
дјецом;
Доприносе искориштавању привредних потенцијала повратничког
подручја;
Омогућавају повратницима дугорочно генерисање прихода на тржишту;
Осигуравају запошљавање или самозапошљавање повратника;
Омогућавају осигурање одрживости повратка за већи број повратничких
породица;
Омогућавају запошљавање повратника у непољопривредној производњи за
чије производе постоји потражња на тржишту;
Осигуравају задовољавање основних егзистенцијалних потреба као што је
електрична енергија и водоснабдијевање.

Начин избора корисника

Избор корисника ће се вршити у складу са Критеријима за расподјелу средстава
Програма подршке одрживом повратку и бриге о расељеним лицима од стране
комисије Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.
VI

Вријеме трајања јавног позива

Рок за достављање приједлога пројеката јесте 14. јуни 2010.године у 16:00 сати.
VII Преузимање и достављање захтјева, информације и појашњења
Сва заинтересована лица преузимање формулара захтјева и достављање захтјева
врше на адреси:
Босанско-подрињски кантон Горажде
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Вишеградска 2а
73 000 Горажде
Или путем е-маила: mirheta.selimovic@bpkgo.ba

Све информације и појашњења везана за јавни позив могу се добити у
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде на телефон: 038/228-439.
Горажде, 14.05.2010.године

Босанско-подрињски кантон Горажде
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
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