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ГОРАЖДЕ

571
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
«Трансфери за подстицај развоја подузетништва и обрта», број:04–14-381-1
/10 од 23.02.2010.године («Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде» број:4/10), утврђених Буџетом Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за
2010.годину и Правилника о изворима
средстава, условима, начину и поступку додјеле средстава по Програму
«Трансфери за подстицај развоја подузетништва и обрта» број:04-14-381/10
од 23.02.2010.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

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

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава за
подстицај развоја подузетништва
и обрта на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде
за 2010.годину
Члан 1.
Овом Одлуком врши се додјела новчаних средстава за подстицај
развоја подузетништва и обрта на подручју Босанско–подрињског кантона
Горажде, према Јавном позиву за одабир корисника средстава по Програму „Трансфери за подстицај развој подузетништва и обрта“ за 2010.годину
од 19.03.2010.године у укупном износу
од 60.818,00 КМ и то слиједећим подузетницима и обртницима:
1. ОПР „Емела“ .........
2. ОФР „Индира“ .........

540,00 КМ
540,00 КМ
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3. ОЗСР „Ефендић“ ........... 720,00
4. СЗААР „Шуња“ ............ 450,00
5. СЗПР„Стара чаршија“ .. 670,00
6. ОФР „Ескада“ ............... 590,00
7. ОТЗР „Златара Рефан“ ..630,00
8. ООР „Чељо“ ................. 540,00
9. ОСР „Левис“ .................. 450,00
10. ОЕР „Електроник
центар радиотон“ ......... 590,00
11. ОФР „Мели“ .................. 590,00
12. ОФР „Шарм“ ................ 500,00
13. ОТГР „Ецтес“ ................. 540,00
14. ОАР „Алтернатор“ ........ 590,00
15. ОФР „С“ ......................... 630,00
16. ОКР „Хура“ ................... 630,00
17. ОД „Димњачар“ ............. 670,00
18. ОКР „ЕССЕ“ ................ 590,00
19. ОЕР „Електроник“ ......... 590,00
20. ОТР „Фото Пршеш“ ..... 500,00
21. ОФР „Б1“ ....................... 630,00
22. ОР „Атеље галерија“ .... 630,00
23. ОФ „Атташе“ ............... 630,00
24. ОР „Попинокс“ ............ 590,00
25. ОАВР „Есо“ .................... 450,00
26. ОФР „Шах“ .................. 590,00
27. ОПР „Квалитет“ .......... 590,00
28. ОФР „Мода“ ................ 590,00
29. ОР „Биротехника“ ....... 370,00
30. ОКР „Жиго“ ................ 630,00
31. ОУД „Грин гарден“ ... 320,00
32. СЗСР „Грађевинар“ .... 500,00
33. ОФР „М&Y“ ................. 670,00
34. ОКР „Мошус“ .............. 590,00
35. ОФР „Кен“ ..................... 630,00
36. ООР „АДО“ ................. 630,00
37. ОФР „Елма“ .................. 540,00
38. ОР „Акваријум“ .......... 320,00
39. ОР „Златно зрно“ ........ 370,00
40. СЗР „Лимарска радња“ 410,00
41. ОКР „Едита“ ............... 630,00
42. СЗМР „Металка“ ............450,00
43. СЗСР „Хоџић“ ............ 450,00
44. ОКР „Модни салон“ ... 630,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

45. ОФР „Елма“ .................. 500,00 КМ
46. ОКР „Маја ИИИ“ ........... 590,00 КМ
47. ОФР „Тренд“ ............... 590,00 КМ
48. ОЛР „Селак“ ................. 410,00 КМ
49. ОФР „Елдина“ .............. 500,00 КМ
50. ОФР „Едита“ ................. 540,00 КМ
51. СТР „Колор“ .................. 370,00 КМ
52. ОФР „Н“ ............. ............630,00 КМ
53. ОФР „Дадо“ .................. 590,00 КМ
54. ОФР „Девла“ ................ 590,00 КМ
55. ОФР „Моделс“ .............. 540,00 КМ
56. ОФР „М“ ........................ 630,00 КМ
57. ОЗААР „Дуде“ .............. 500,00 КМ
58. ОФР „Лела“ .................. 540,00 КМ
59. СОР „Нина“ ................ 590,00 КМ
60. СЗГР „Графомеркс“ ...... 590,00 КМ
61. ОР „НУР“ ........... ............370,00 КМ
62. ОР „Хедпак“ ................. 410,00 КМ
63. Аутопревозник
Хаџић Мевлудин -......... 450,00 КМ
64. Аутопревозник
Живојевић Нихад ......... 450,00 КМ
65. Аутопревозник
Перла Изет .................... 450,00 КМ
66. Аутопревозник
Пршеш Шевал ............. 450,00 КМ
67. Аутопревозник
Канлић Халид .............. 450,00 КМ
68. Аутопревозник
Живојевић Нијаз .......... 320,00 КМ
69. Аутотакси
Шемсудин Зец .............. 450,00 КМ
70. Аутотакси
Ален Карахоџа ............ 450,00 КМ
71. ОР Књиговодствени
биро „Алфа“ .................. 320,00 КМ
72. „Кућна радиност“
Витковићи ...................... 590,00 КМ
73. Аутопревозник
„Ротвелер“ ...................... 320,00 КМ
74. Аутопраоница
„Пума Но2“ ..................... 450,00 КМ
75. ТР „Нихад – комерц“.... 370,00 КМ
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76. ОТР „Седеф“................. 450,00 КМ
77. ОТР „Нунекс“ .............. 320,00 КМ
78. ОТР „Елза“...................... 370,00 КМ
79. ОТР „Илма“.................... 320,00 КМ
80. ОТР „Тигар“................... 370,00 КМ
81. ОТР „Лана“ ................... 370,00 КМ
82. ОТР „Елдар“.................. 410,00 КМ
83. ОТР „Књижара“
Устиколина ..................... 320,00 КМ
84. ОТР „Ерко“ ................... 320,00 КМ
85. ОТР „Хен“ ..................... 320,00 КМ
86. ОТР „Галеб“ .................... 320,00 КМ
87. УР „Њам – Њам“ ........... 370,00 КМ
88. УР Пица „Пиколо“ ........ 500,00 КМ
89. УР „Оаза“ ....................... 450,00 КМ
90. СУР „Сан“ ..................... 540,00 КМ
91. УР „Плеј оф“.................. 410,00 КМ
92. УРВ „Ал тоно“................ 370,00 КМ
93. СУР „Брзогриз“............ 410,00 КМ
94. УР „Монако“ ................. 320,00 КМ
95. УР „Туна“ ...................... 320,00 КМ
96. СУР „Чаршија“ ............ 450,00 КМ
97. СУР „Амаро“ .................. 410,00 КМ
98. ОТР „Мадемоисле“ ....... 320,00 КМ
99. ОРАПВ „Прима“ ............ 280,00 КМ
100.ОЕР „Струја“ ............... 320,00 КМ
101.ОР „Фортотекс“ ............. 320,00 КМ
102. ОР „Ил Падрино“ .........370,00 КМ
103. ОР „Арена“ ................. 370,00 КМ
104. ОР ДВД клуб „Папилон“..500,00 КМ
105. Удружење кућна
радионост „Мотив“ .....500,00 КМ
106. Пољопривредна
задруга „Медина“ ....... 450,00 КМ
107. ОФР „Субашић Адмир“.. 590,00 КМ
108. ОФР „Емина“ ................ 590,00 КМ
109. ОФР „Ахмо“ ................ 630,00 КМ
110. ТР „МЕД“ .................... 320,00 КМ
111. УР „Аполон“ ............... 450,00 КМ
112. Удружење „Стари занати“
БПК Горажде................5.000,00 КМ
113. Обртничка комора
БПК Горажде ...............2.000,00 КМ
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Члан 2.
Са горе наведеним подузетницима и обртницима Министарство за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде ће закључити Уговоре,
којима ће се детаљније регулисати уговорне обавезе у вези додјељених средстава, гдје ће се прецизирати начин
утрошка према пројектима, односно
програмима са којима су субјекти аплицирали,начин контроле утрошка
средстава, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не
изврше уговорне обавезе.
Члан 3.
Као инструменте осигурања намјенског утрошка за додијељена новчана средства из члана 1. ове Одлуке,
субјекти су дужни обезбиједити једну
бјанко потписану властиту мјеницу
корисника средстава са клаузулом „без
протеста“ и једну бјанко потписану
властиту мјеницу власника субјекта
корисника средстава са клаузулом „без
протеста“ са припадајућим мјеничним
овлаштењима, што ће се детаљније регулисати Уговорима предвиђеним у
члану 2. ове Одлуке.
Члан 4.
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
614900 - Трансфер за подстицај развоја
подузетништва и обрта.
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Члан 5.
Одлука ступана снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број: 03-14-1069/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

572
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде» број:
5/03), члана 3. Уредбе о шумама («Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине» број: 83/09 и 26/10), а у
вези са чланом 8. Уговора о пружању
услуга израде шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
број:03-14-2807/08 од 05.12.2008.године,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 70. редовној сједници, одржаној дана 12.07.2010. године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије
за примопредају електронских
и осталих података и документације
за шумско-привредну основу
за приватне шуме на подручју
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем формира се Ко-

мисија за примопредају електронских
и осталих података и документације за
шумско-привредну основу за приватне шуме на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде по Уговору о
пружању услуга израде шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-14-2807/08 од 05.12.
2008. године, у саставу:
1. Сијерчић Емир, дипл. Правник
- предсједник комисије
2. Бардак Есад, дипл.инг.шум.
- члан комисије
3. Омерагић Исмет, дипл.инг.маш.
- члан комисије
4. Татарин Рефија
- технички секретар
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. овог Рјешења је да у присуству представника извршиоца услуге за израду шумско-привредне основе за приватне
шуме ЈП «БХ ШУМЕ» д.о.о. Сарајево и
представника надзора привредног друштва «ВАЛД ПРОЈЕКТ» д.о.о. Босанска Крупа, преузме од извршиоца услуге ЈП «БХ ШУМЕ» д.о.о. Сарајево, све
електронске и остале податке и документацију за шумско-привредну основу за приватне шуме на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
изврши попис преузете документације
и података, те сачини записник о примопредаји, а све у складу са одредбама
Уговора о пружању услуга израде шумско-привредне основе за приватне
шуме на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2807/08
од 05.12.2008.године.
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Комисија ће се састати са представницима горе наведених привредних друштава у просотријама Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, гдје ће се извршити примопредаја
наведене документације. Примопредаја документације ће се извршити записнички.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1134/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

573
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског 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. годину» («Службене новине Босанскоподрињског 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: 04-14-2193/10, од 23.03.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 70. редовној сједници, одржаној
дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава ЈП
Ветеринарска станица д.о.о. Горажде
за израду млијечних картона
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, да
исплати новчана средства у износу од
6.720,00 КМ ЈП Ветеринарска станица
д.о.о. Горажде, за извршену дијагностику (израду млијечних картона), за
192 млијечна картона.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614400 – ХАП 002 – подстицај пољопривреденој производњи (превентивна дијагностичка испитивања домаћих животиња).
Средства уплатити на жиро-рачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде број:1011400000018010, отворен код Привредна банка Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1071/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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574
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–
подрињског кантона Горажде» број:
3/10), утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину и Упутстава 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 70. редовној сједници, одржаној дана 12.07.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи - набавка
пољопривредне мезанизације
и опреме
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја пољопривредној производњи – набавка пољопривредне механизације и
опреме, у износу од 18.660,30 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
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подстицај са висином појединачних
износа, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Фатима Салковић
Едхем Џанко
Сифет Бећирспахић
Џемо Шопета
Шериф Буква
Азиз Фејзић
Мерсудин Форто
Едим Хубјер
Алиса Маслар
Шефко Аганспахић
Мушан Хаџовић
Енвер Халиловић
Есад Мршо
Амер Халаваћ
Хајра Беговић
Селмо Ратковић
Менсур Ходо
Фикрет Муховић
СПП»ГАЛЛИНА»
Омер Пљевљак
Осман Шакрак
Хасо Спаховић
Зијад Карахоџа
Енес Пештек
СПП «ЕН»

266,00 КМ
719,00 КМ
690,00 КМ
670,00 КМ
719,00 КМ
664,00 КМ
321,00 КМ
520,00 КМ
719,00 КМ
719,00 КМ
1.059,70 КМ
719,00 КМ
719,00 КМ
321,00 КМ
354,00 КМ
260,00 КМ
719,00 КМ
1.050,60 КМ
715,20 КМ
1.489,00 КМ
839,80 КМ
722,00 КМ
719,00 КМ
1.489,00 КМ
1.477,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614400-ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи - набавка пољопривредне механизације и опреме.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1074/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

це- Датељи (л = 20 км), 2. ПодхрањенЈаровићи-Храњен (л = 7км), 3. Расадник-Колијевке-Милановићи-Радијевићи
-Вишевице-Присоје (л = 8 км), 4. Хода
Поље-Уркуни-Мељен (л = 3км), 5. Берич-Читлук-Жишћа-Гусковићи–Омеров
Гроб-Церовњак (л = 6 км).
Члан 3.

575
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 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

За санацију путева из члана 2.
ове Одлуке планирају се средства у износу до 40.000,00 КМ, која ће се обезбиједити у Буџету Министарства за
привреду-Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, а односе се на трошкове горива и мазива,
дневница, смјештаја, исхране и ситнијих оправки на механизацији.

ОДЛУКУ
о приступању аранжману
за санацију локалних путева
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде

Члан 4.

Члан 1.
Овом Одлуком Босанско-подрињски кантон Горажде приступа аранжману санације локалних путева на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде са државним Министарством одбране Босне и Херцеговине,
чију би помоћ у санацији вршиле инжињеријске јединице Оружаних снага
Босне и Херцеговине.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде и Минстарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да након прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва, закључи споразум односно уговор
са Министарством одбране Босне и Херцеговине, којим ће се детаљније регулисати међусобна права и обавезе везане за санацију путева из члана 2. ове
Одлуке.

Члан 2.
Члан 5.
Лолаклни путеви који би се санирали уз помоћ инжињеријских јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине су: 1. Иловача-Брзача-Орахови-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се
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објавити у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–27-1078/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

576
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–
подрињског кантона Горажде», број:
3/10 и 9/10), Одлуке о давању сагласности на Програм о измјенама и допунама Програма «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину»,
број:03-14-1048/10 од 06.07.2010.године,
утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину,
Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи за 2010.годину, број:04-14219-3/10 од 23.03.2010.године и Упутства о измјенама и допунама Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-4/10 од 21.06.2010.године те Упутства о измјенама и допунама Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број: 04-14-2197/10 од 07.07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 70. редовној сједници, одржаној
дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
одобравању новчаних средстава
за подстицај у пољопривредисуфинансирање набавке сјеменског
и садног материјала (кромпира)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 30.000,00
КМ ЗЗ «Агроподриње» Горажде, за подстицај пољопривредној производњи
– суфинансирање набавке сјеменског
и садног материјала (кромпира).
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–пдорињског кантона Горажде, економски код
614400-ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи - суфинансирање
набавке сјеменског и садног материјала (кромпир).
Члан 3.
Средства у износу од 30.000,00
КМ уплатити на жирорачун ЗЗ «Агроподриње», отворен код ПБС, филијала
Горажде, број: 1011400000044685.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1079/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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577
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: 08-14-2912/10 од 22.02.2010.године, одобрен Одуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 03-14-281/10 од
18.02.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 70.
редовној сједници, одржаној дана
12.07.2010.године, д о н о с и:

ства 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 задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за реализацију захтјева
ЈУ Завод за јавно здравство
БПК Горажде за финансирање
активности обиљежавања
Свјетског дана непушења
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 1.600,00 КМ (словима: једна хиљада шест стотина конвертибилних марака) на име финансирања захтјева ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона Горажде, по основу активности на обиљежавању Свјетског дана непушења.
Члан 2.
Средства у износу 1.600,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министар-

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:03–14-1085/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

578
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:
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избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о финансирању смјештаја
Бунда Алена, ученика
из повратничке породице,
за вријеме школовања у Горажду
за 2010.годину
Члан 1.
Одобрава се финансирање трошкова смјештаја Бунда Алена (1992),
ученика из повратничке породице из
Шадића код Фоче (РС), за вријеме школовања у Горажду, за 2010.годину у
ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица»
Горажде, по цијени од 430,00 КМ мјесечно.
Члан 2.
Трошкови смјештаја из члана 1.
ове Одлуке исплаћиваће се на терет
средстава Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског
кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица за 2010. годину, а у корист
ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде, на жиро-рачун број:1327310
410345049 код НЛБ Тузланска банка
Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1087/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

579
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за плаћање ПДВ- а по
Окончаној ситуацији број: 09/10
фирми „ЕНЕРГОГАС“ д.о.о. Сарајево
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи у износу од 1.250,57 КМ за
плаћање ПДВ-а по Окончаној ситуацији број: 09/10 од 10.05.2010. године,
фирми “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево,
испостављеној по основу Уговора на
изградњи котловнице и инсталација
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гријања у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи - подручна
школа Богушићи, број: 01-16-1145/09 и
број: 06/09 од 30.10.2009. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи са економског кода 821 600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС”
д.о.о. Сарајево број: 1327310010003642
отворен код НЛБ Тузланске банке,
ПДВ број: 200050410009.
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:03–14-1101/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

580
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
са подрачуна број: 1325002006975495
евидентираног на Јединственом
рачуну трезора – ЈУ ОШ
„Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи, а по Окончаној
ситуацији број: 09/10
I
На основу расположивих и евидентираних података на Јединственом
рачуну трезора, односно подрачуну
број:1325002006975495, одобрава се утрошак средстава у износу од 7.356,31
КМ ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи.
II
Средства евидентирана у тачки
И ове Одлуке су донирана од стране
Јапанске амбасаде и распоредиће се на
економски код 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
III
Средства ће се утрошити за плаћање Окончане ситуације (без ПДВ-а)
број:09/10 од 10.05.2010.године фирми
“ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево, испостављене по основу Уговора на изградњи котловнице и инсталација гријања
у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак
Диздар“ Витковићи - подручна школа
Богушићи, број: 01-16-1145/09 и број:
06/09 од 30.10.2009.године.
IV
Новчана средства у износу од
7.356,31 КМ исплатити са подрачуна
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број: 1325002006975495, група за плаћање 9-4, на жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево број: 13273100
10003642 отворен код НЛБ Тузланске
банке, ПДВ број: 200050410009.

остављеној по основу Уговора на изградњи котловнице и инсталација гријања у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак
Диздар“ Витковићи број: 03-14-1977/09
и број: 07/09 од 03.11.2009. године.

V

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”.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи, са економског кода 821 600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање.

Број:03–14-1102/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

581
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за плаћање ПДВ- а
по Окончаној ситуацији број:12/10
фирми „ЕНЕРГОГАС“ д.о.о. Сарајево
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи у износу од 1.334,73 КМ за плаћање ПДВ-а по Окончаној ситуацији
број:12/10 од 10.05.2010.године, фирми “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево, исп-

Новчана средства уплатити на
жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС”
д.о.о. Сарајево број: 1327310010003642
отворен код НЛБ Тузланске банке,
ПДВ број: 200050410009.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1103/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

582
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
са подрачуна број: 1325002006975495,
евидентираног на
Јединственом рачуну трезора –
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи а по Окончаној
ситуацији број: 12/10
I
На основу расположивих и евидентираних података на Јединственом
рачуну трезора, односно подрачуну
број:1325002006975495, одобрава се утрошак средстава у износу од 7.851,34
КМ ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи.
II
Средства евидентирана у тачки
И. ове Одлуке су донирана од стране
Јапанске амбасаде и распоредиће се на
економски код 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.

ћање 9-4, на жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево број: 13273100
10003642 отворен код НЛБ Тузланске
банке, ПДВ број: 200050410009.
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1104/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

583
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010. године, д о н о с и:

III
Средства ће се утрошити за плаћање Окончане ситуације (без ПДВ-а)
број:12/10 од 10.05.2010. године фирми
“ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево, испостављене по основу Уговора на изградњи котловнице и инсталација гријања
у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак
Диздар“ Витковићи број: 03-14-1977/09
и број: 07/09 од 03.11.2009. године.
IV
Новчана средства у износу од
7.851,34 КМ исплатити са подрачуна
број: 1325002006975495, група за пла-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за плаћање ПДВ-а
по рачуну број: 16/10
фирми „ЕНЕРГОГАС“ д.о.о. Сарајево
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи у износу од 376,35 КМ, за плаћање ПДВ-а по рачуну број: 16/10 од
10.05.2010.године, фирми “ЕНЕРГОГАС”
д.о.о. Сарајево, испостављеног по основу Уговора на изградњи котловнице и
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инсталација гријања у објекту ЈУ ОШ
„Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи број: 03-14-1977/09 и број: 07/09 од
03.11.2009. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи са економског кода 821 600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС”
д.о.о. Сарајево број: 1327310010003642,
отворен код НЛБ Тузланске банке,
ПДВ број: 200050410009.
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:03–14-1105/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

584
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 70. редовној
сједници, одржаној дана 12.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
са подрачуна број: 1325002006975495,
евидентираног на Јединственом
рачуну трезора –
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи по рачуну број: 16/10
I
На основу расположивих и евидентираних података на Јединственом
рачуну трезора, односно подрачуну
број:1325002006975495, одобрава се утрошак средстава у износу од 2.213,80
КМ ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи.
II
Средства евидентирана у тачки
И. ове Одлуке су донирана од стране
Јапанске амбасаде и распоредиће се на
економски код 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
III
Средства ће се утрошити за плаћање додатних радова по рачуну (без
ПДВ-а) број:16/10 од 10.05.2010. године
фирми “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево,
испостављеном по основу Уговора на
изградњи котловнице и инсталација
гријања у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи број: 03-141977/09 и број:07/09 од 03.11.2009. године.
IV
Новчана средства у износу од
2.213,80 КМ исплатити са подрачуна
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број:1325002006975495, група за плаћање 9-4, на жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево број: 13273100
10003642, отворен код НЛБ Тузланске
банке, ПДВ број: 200050410009.
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1106/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

585
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 својој 70. редовној сједници, одржаној дана 12.07.
2010.године, д о н о с и:

(словима:седам стотина деведесет два
и 08/100) КМ на име финансирања једнократне новчане помоћи за друге
потребе Гушо Мехмеду.
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 дд Горажде, а у складу са
рјешењем које је донио Министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, како слиједи:
Р
/
Б

1.

Презиме
(Име оца) име
Гушо (Хасиба) Мехмед
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
792,08
792,08

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократне
новчане помоћи припаднику
борачке популације за друге потребе
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 792,08

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:03–14-1088/10
12.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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586
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» брoj:
5/03) и Прoгрaмa o утрoшку срeдстaвa
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - «Грaнтoви
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa», Зaкoнa o извршeњу буџетa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe» брoj:15/09), Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 70-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 12.07.2010.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
зa учeшћe eкипe РВИ нa Држaвнo
првeнствo Спoртскoм рибoлoву
Члaн 1.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
у изнoсу oд 600,00 КМ нa имe финaнсирaњa трoшкoвa зa учeшћe eкипe РВИ
Држaвнo првeнствo Спoртскoм рибoлoву кojи ћe сe oдржaт у Лукaвaц
«Мoдрaц» oд 19-20.06.2010.гoдинe.
Члaн 2.
Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeдити
из Буџeтa Министaрствa зa бoрaчкa
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Грaнтoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-

27. јул/српањ 2010

дe, a срeдствa уплaтити нa ж.р: Сaвeзa
зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa БПК
Гoрaждe нa брoj:1990540006144655 oтвoрeн кoд СПAРКAССE бaнкe Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-1089/10
12.07.2010.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

587
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 70-oj рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.07.2010. гoдинe, д o н o с и:

РJEШEЊE
o фoрмирaњу Eкспeртнoг тимa
зa рjeшaвaњe прoблeмa
влaсништвa нa пoткрoвним
стaнoвимa у улицaмa М. Титa,
J. Духoвићa и М. Дрљeвићa
у Гoрaжду
Члaн 1.
Oвим Рjeшeњeм имeнуje сe Тим
eкспeрaтa зa рjeшaвaњe прoблeмa влaсништвa нa пoткрoвним стaнoвимa у
улицaмa М. Титa, J. Духoвићa и М. Дрљeвићa у Гoрaжду, у сaстaву:
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1. Aхмeд Шуњa, Дирeктoр Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa,
2. Eмир Сиjeрчић, Сeкрeтaр Влaдe
кaнтoнa,
3. Мeнсур Дeлaхмeт, Кaнтoнaлни прaвoбрaнилaц,
4. Eлмир Пилaв,
5. Eмир Хoдoвић.
Члaн 2.
Зaдaтaк Тимa eкспeрaтa из члaнa 1. oвoг Рjeшeњa je дa у рoку oд 15
дaнa oд дaнa дoнoшeњa Рjeшeњa, у склaду сa Зaкључкoм Скупштинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:
01-23-461/09 oд 18.05.2009.гoдинe и Зaкључкoм Oпштинскoг виjeћa Oпштинe
Гoрaждe брoj: 01-05-6224 oд 19.11.2009.
гoдинe, у сaрaдњи сa Тимoм eкспeрaтa
фoрмирaним oд стрaнe Нaчeлникa
Oпштинe Гoрaждe, риjeши прoблeм
влaсништвa нa пoткрoвним стaнoвимa
у улицaмa М. Титa, J. Духoвићa и М.
Дрљeвићa у Гoрaжду.
Члaн 3.
Зaдужуjу сe Министaрствo зa
урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe и Кaнтoнaлни прaвoбрaнилaц дa сe у сaрaдњи сa oвим Тимoм, aктивнo укључe у прoблeм трajнoг рjeшaвaњa влaсништвa нa пoткрoвним стaнoвимa у улицaмa М. Титa,
Jусуфa Духoвићa и М. Дрљeвићa у
Гoрaжду.
Члaн 4.
Ступaњeм нa снaгу oвoг Рjeшeњa прeстaje дa вaжи Рjeшeњe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaжде

брoj:03-23-163/10 oд 27.01.2010.гoдинe.
Члaн 5.
Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe бити
oбjaвљeнo у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–23-1090/10
12.07.2010.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

588
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» брoj:
5/03) Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 70-oj рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.07.2010.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa купoвину
грaдскoг грaђeвинскoг зeмљиштa
у сврху изгрaдњe стaмбeнoпoслoвнoг oбjeктa у Гoрaжду
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и
зaштиту oкoлинe - Кaнтoнaлнoм стaмбeнoм фoнду Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe дa у сврху изгрaдњe
стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa изврши
купoвину грaдскoг грaђeвинскoг зeмљиштa.
Члaн 2.
Купoвину зeмљиштa из члaнa 1.
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oвe Oдлукe извршити путeм учeшћa
нa jaвни пoзив зa дoдjeлу-прoдajу грaдскoг грaђeвинскoг зeмљиштa кojи oбjaви Oпћинa Гoрaждe.
Члaн 3.
Oвoм Oдлукoм тaкoђe сe дaje
сaглaснoст Министaрству зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe – Кaнтoнaлнoм стaмбeнoм фoнду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa, пo купoвини зeмљиштa из
члaнa 1. oвe Oдлукe, a у циљу oбeзбjeђeњa услoвa зa изгрaдњу стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa, изврши свe пoтрeбнe
oпeрaтивнo-тeхничкe пoслoвe (прибaви урбaнистичку сaглaснoст, изврши
гeo-мeхaничкa испитивaњa тлa, изрaди прojeктну дoкумeнтaциjу, прибaви
oдoбрeњe зa грaђeњe и сл.).
Члaн 4.
Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe oбeзбиjeдит ћe сe из буџeтa Министaрствa зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa 821200 – Нaбaвкa грaђeвинa.
Члaн 5.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–23-1096/10
12.07.2010.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

589
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
– пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» брoj:
5/03) и Прoгрaмa o утрoшку срeдстaвa
сa кoдa 614200 –Грaнтoви пojeдинцимa
– БOР – 005 и Зaкoнa o извршeњу буџeтa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/09),
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe нa свojoj 71-oj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj дaнa 20.07.2010. гoдинe,
д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
нa имe пoмoћи Прeлo Сajми
Члaн 1.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
у изнoсу oд 1.000,00 КМ, дeмoбилисaнoм бoрцу AРБиХ Прeлo Сajми из Виткoвићa нa имe пoмoћи зa лиjeчeњe и
нaбaвку лиjeкoвa.
Члaн 2.
Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдлукe
уплaтити нa ж-р брoj: 161030000000033
oтвoрeн кoд Рaиффaизeн бaнкe, филиjaлa Гoрaждe нa имe Прeлo Сajмe, сa
кoдa Министaрствa зa бoрaчкa питaњa
614200- Грaнтoви пojeдинцимa –БOР
– 005.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa питaњa и Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
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Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у
«Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03-14 -1127/10
20.07.2010.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

590
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде" ,број
5/03), 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–подрињског кантона Горажде« број:3/10
и 9/10), Одлуке о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
програма Подстицај пољопривредној
производњи за 2010.годину, број:03-141048/10 од 06.07.2010.године, утврђен
Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010. годину и Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи за 2010.годину број:04-14-219-3/10
од 23.03.2010.године и Упутства о измјенама и допунама Упутства за остваривање новчених подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-7/10 од 07.07.2010.године,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 72. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2010. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
набавка пољопривредне опреме
и механизације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.976,70
КМ за исплату подстицаја у пољопривреди – набавка пољопривредне механизације и опреме.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа, како слиједи:
1. СПП »Хашим»
вл. Обућа Хашим
2. Ченгић Един
3. Туркушић Ферида
4. Барлов Елведин
5. Друговац Нусрет
6. Хујдур Фадил
7. Бездроб Хусеин
8. Друговац Рамиз

1.791,40
230,00
201,00
1.683,20
321,00
730,00
321,00
699,10

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400-ХАП 002 – Подстицаји пољопривредној производњи – набавка
пољопривредне механизације и опреме.
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Члан 4.

23.07.2010. године, д о н о с и:

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број: 03-14-1155/10
23.07.2010. године
Горажде

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање пчелињих
друштава

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

591
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског 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 Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
3/10 и 9/10) и Одлуке о давању сагласности на Програм о измјенама и
допунама Програма “Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину” број:04-14-1048/10 од 06.07.2010.године, утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010. годину, Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину
број:04-14-219-3/10 од 23.03.2010.године и Упутства о измјенама и допунама
упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-4/10
од 21.06.2010.године и број:04-14-2197/10 од 07.07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 72. редовној сједници, одржаној

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за држање пчелињих друштава у износу од
25.920,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Халиловић Хусеин
Ваљевчић Халил
Субашић Синан
Мујезиновић Јасмин
Зупчић Салих
Пељто Хајрудин
Бећирспахић Алмир
Чаушевић Фадил
Зупчић Сеад
Жуга Сувад
Вранешић Хасиб
Кунто Рифет
Дељо Рехад
Чоло Омер
Друговац Неџад
Муховић Зијад
Гушо Мирсад
Чељо Суад

360,00 КМ
900,00 КМ
350,00 КМ
550,00 КМ
410,00 КМ
400,00 КМ
630,00 КМ
500,00 КМ
330,00 КМ
420,00 КМ
450,00 КМ
300,00 КМ
700,00 КМ
350,00 КМ
650,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
320,00 КМ

Број 10 – страна 983

27. јул/српањ 2010

19. Мирвић Мевлида
360,00 КМ
20. Мулахметовић Шахзо 650,00 КМ
21. Џака Алија
350,00 КМ
22. Машћ Елмир
330,00 КМ
23. Плех Ибро
370,00 КМ
24. Муратспахић Неџад
370,00 КМ
25. Халиловић Халим
510,00 КМ
26. Лепеница Хамед
350,00 КМ
27. Заимовић Мухамед
340,00 КМ
28. Ћосовић Фахро
360,00 КМ
29. Канлић Амел
610,00 КМ
30. Поздер Адил
460,00 КМ
31. Боровац Бего
330,00 КМ
32. Кадрић Менсур
310,00 КМ
33. Спаховић Халил
320,00 КМ
34. Хето Мујо
310,00 КМ
35. Д.О.О „Барса“
810,00 КМ
36. Палдум Адем
430,00 КМ
37. Хамзић Фадил
350,00 КМ
38. Бездроб Изет
330,00 КМ
39. Оковић Кемал
310,00 КМ
40. Шабановић Енвер
500,00 КМ
41. Милатовић Мирсад
450,00 КМ
42. Форто Мерсудин
350,00 КМ
43. Сомун Осман
350,00 КМ
44. Бегић Алмира
1.100,00 КМ
45. Омербашић Асим
430,00 КМ
46. Лаковић Авдо
400,00 КМ
47. Фејзић Едим
460,00 КМ
48. Бајровић Асима
500,00 КМ
49. Боровић Амир
300,00 КМ
50. Муслић Мирсад
350,00 КМ
51. Ћуровић Адем
350,00 КМ
52. Ченгић Емир
650,00 КМ
53. Оковић Мухамед
300,00 КМ
54. Топаловић Хаџо
310,00 КМ
55. Ђевић Славица
550,00 КМ
56. Црнчало Рифет
700,00 КМ
57. Друговац Нусрет
240,00 КМ
58. Хујдур Омер
400,00 КМ
59. Делић Ибрахим
210,00 КМ
60. Агановић Алија
340,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 400 - ХАП 002 - подстицај
пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1154/10
23.07.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

592
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање окончане ситуације
број: 21/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
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Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање окончане ситуације број: 21/10 од 24.05.2010. године
на износ од 174.497,20 КМ испостављене од стране привредног друштва „Гораждепутеви“ д.д. Горажде по Уговору
о извођењу радова на реконструкцији
дијела регионалне цесте Р 448 Горажде
– Хреновица, дионица Горажде – Јабука и локалних цеста Мравињац – Берич и Осаница – Иловача број: 03-142844-1/09 од 19.12.2009. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 821 600 –
Реконструкција цеста и мостова.
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:03-14-1153/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

593
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 44/10
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:
44/10 од 01.06.2010. године, на износ од
4.014,59 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва „Унипројект“
д.о.о. Горажде по Уговору о пружању
услуга надзора за радове на реконструкцији дијела регионалне цесте Р 448
Горажде – Хреновица, дионица Горажде – Јабука и локалних цеста Мравињац – Берич и Осаница – Иловача број:
04-14-30-2/10 од 22.02.2010. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 821600 –
Реконструкција цеста и мостова.
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:03-14-1210/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 3.

594
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), и члана 44. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2010.годину („Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:15/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 72. редовној сједници, одржаној
дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о давању сагласности
на Програм утрошка средстава
Подстицај пољопривредној
производњи -Месопромет за
2010.годину утврђених у Буџету
Министарства за привреду
Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2010.годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава
Подстицај пољопривредној производњи - Месопромет за 2010.годину, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2010.годину на економском коду 614400 ХАП 005 - Подстицај
пољопривредној производњи – Месопромет, у вриједности од 21.000,00 КМ
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке, а исти ће
се реализовати у на начин који је утврђен у Програму.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1152/10
23.07.2010.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 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 Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
3/10 и 9/10) и Одлуке о давању сагласности на Програм о измјенама и
допунама Програма “Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину.” број:04-14-1048/10 од 06.07.2010.године, утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010. годину, те Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину број:04-14-219-3/10 од 23.03.2010.године и Упутства о измјенама и допунама упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривред-
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ној производњи број:04-14-219-4/10 од
21.06.2010.године и број:04-14-219-7/10
од 07.07.2010.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној сједници одржаној 23.
07.2010. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец јуни 2010.године у износу од 4.152,30
КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Салковић Фатима
1.931,40 КМ
Дедовић Изет
268,05 КМ
Муратспахић Мујесира 30,45 КМ
Џемиџић Хусо
143,85 КМ
Дељо Елвир
116,25 КМ
Маслар Алиса
62,55 КМ
Маслар Велија
199,35 КМ
Салман Рамо
39,75 КМ
9. Фејзић Хусеин
76,05 КМ
10. Ченгић Един
43,35 КМ
11. Имамовић Амир
40,20 КМ
12. Чоло Сенад
45,90 КМ
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Фејзић Реџеп
Жуга Ешеф
Хаџовић Мушан
Хаџовић Сејно
Туркушић Ферида
Ченгић Исмета
Дедовић Рамиза
Ћуровић Сафета
Аганспахић Шевко
Субашић Рамиза
Аџем Сафет
Аџем Менсур
Пљевљак Емир
Жуга Бахра
Брајловић Авдо
Муслић Фадила
Дељо Сувад
Шуман Сабина
Ходо Сида
Ходо Захид
Ратковић Енес
Ратковић Сувад

34,95 КМ
85,50 КМ
69,75 КМ
50,55 КМ
67,65 КМ
30,75 КМ
38,55 КМ
16,35 КМ
23,70 КМ
33,30 КМ
33,75 КМ
16,35 КМ
92,25 КМ
77,25 КМ
50,70 КМ
82,50 КМ
50,55 КМ
40,05 КМ
33,45 КМ
41,10 КМ
110,55 КМ
75,60 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614 400 - ХАП 002 - подстицај
пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1151/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подринског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подринског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању објеката бивше касарне
«Горажде I» привредном друштву
«Бекто-Прециза» д.о.о. Горажде
на привремено кориштење
Члан 1.
Овом Одлуком дају се објекти
бивше касарне «Горажде I» привредном друштву «Бекто-Прециса» д.о.о.
Горажде на привремено кориштење
без накнаде за смјештај опреме и отварање нових радних мјеста до 31.12.
2011.године.

ОДЛУКУ
о давању објеката бивше касарне
«Шишета» привредном друштву
«ПН ГРУП» д.о.о. Горажде
на привремено кориштење
Члан 1.
Овом Одлуком дају се објекти
бивше касарне «ШИШЕТА» привредном друштву «ПН ГРОУП» д.о.о. Горажде на привремено кориштење без
накнаде за смјештај опреме и отварање
нових радних мјеста, до 31.12.2011.године.
Члан 2.

Члан 2.
Корисник је дужан на свој терет
редовно и на вријеме плаћати трошкове електричне енергије, воде, смећа,
чишћење и одржавање простора и обезбиједити предметне објекте.

Корисник је дужан на свој терет
редовно и на вријеме плаћати трошкове електричне енергије, воде, смећа,
чишћење и одржавање простора и осигурати – обезбиједити предметне објекте.

Члан 3.

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“.

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

Број:03- 23-1150/10
23.07.2010.године
Горажде

Број:03-23-1149/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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Члан 2.

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине» број:
12/03), члана 8. Закона о Агенцији за
приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде «Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:8/97, 8/99 и 10/00), члана
24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:5/03) ) и члана 13. б. Статута Агенције за за приватизацију у
Босанско-подрињском кантону Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 3/01 и
14/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
Агенције за приватизацију
у Босанско-подрињском
кантону Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем именују се предсједник и чланови Управног одбора
Агенције за приватизацију у Босанскоподрињском кантону Горажде и то:
1. Хаџиомеровић Мелида - предсједник
2. Ратковић Реуф
- члан
3. Аџем Енвер
- члан
4. Пита Алмас
- члан
5. Мешић-Шехо Белма - члан.

Предсједник и чланови Управног одбора Агенције за приватизацију
у Босанко-подрињском кантону Горажде именују се на период до 2 (два) мјесеца.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-05-1148/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подринског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Програма «Капитални грантови нижим нивоима власти» за 2010.годину – сектор водопривреде, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010. годину, на који је Влада
дала сагласност Одлуком број: 03-14419/10 од 17.03.2010.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 72. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача у износу
од 45.000,00 КМ на име
суфинансирања Пројекта уређења
корита ријеке Праче и то ушће
Винчице и потока Четановиште,
све до уређеног дијела корита према
мосту у Турковићима

27. јул/српањ 2010

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Општини Пале-Прача у износу од 45.000,00 КМ на име суфинансирања Пројекта уређења корита ријеке Праче и то ушће Винчице и
потока Четановиште, све до уређеног
дијела корита према мосту у Турковићима.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанко-подрињског
кантона Горажде, економски код 615
100 – Капитални грантови нижим
нивоима власти.
Члан 3.
Овлашћује се Министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, уз претходно прибављено
мишљење Кантоналног правобранилаштва, закључи уговор о намјенском
утрошку одобрених средстава са Општином Пале-Прача, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 4.
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 03-14-1146/10
23.07.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

600
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског 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,
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 својој 72. Редовној сједници, одржаној 23.07.2010. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава мјесној
заједници Осјечани
за суфинансирање израде пројекта
модернизације пута ПодхрањенЈаровићи-Храњен
Члан 1.

Задужује се Општина Пале-Прача да, путем Министарства за привреду, Влади Босанско-подрињског кантона Горажде достави Извјештај о утрошку средстава са припадајућом документацијом и доказима.

Овом Одлуком додјељују се новчана средства мјесној зајединици Осјечани, општина Горажде као помоћ у
суфинансирању израде израде Пројекта модернизације пута ПодхрањенЈаровићи-Храњен у укупном износу од
2.520,00 КМ.

Члан 5.

Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу дан-

За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду – Дирекција за
цесте, економски код 613700 – Издаци
за текуће одржавнаје.
Одобрена средства дозначити
на жиро-рачун Општине Горажде, број: 1011400000041290, отворен код ПБС,
филијала Горажде
Члан 3.
Корисник новчаних средстава,
мјесна заједница Осјечани, Општина
Горажде је у обавези да Влади Босанско-подрињског кантона Горажде путем Министарства за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде након израде пројекта модернизације пута Подхрањен –
Јаровићи – Храњен достави детаљан
извјештај о утрошеним средствима.
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:03-14-1145/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

601
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског 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.годину”
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:03/10 и
9/10), Одлуке давању сагласности на
Програм о измјенама и допунама Програма “Подстицај пољопривредној
производњи за 2010. годину“ број:0314-1048/10 од 06.07.2010.године, утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи за 2010.годину број:04-14219-3/10 од 23.03.2010.године те Упутства о измјенама и допунама упутстава
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-4/10 од 21.06.2010.
године и упутства о измјенама и допунама упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-2197/10 од 07.07.2010.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 72. редовној сједници, одржаној
дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о одобравању новчаних средстава
Удружењу привредно-културна
манифестација „ДАНИ ЈАБУКЕ“
Горажде 2010.године
Члан 1.
Овом одлуком одобравају се новчана средства Удружењу привреднокултурна манифестација „ДАНИ ЈАБУКЕ“ Горажде 2010. године, у износу
од 10.100,00 КМ за реализацију одржавања седме по реду привредно-култу-
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рне манифестације „Дани јабуке“ Горажде 2010. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски
код 614 400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи (сајмови,
стручни скупови, семинари, едукације).
Средства у износу од 10.100,00
КМ уплатити на жиро-рачун УПКМ
„Дани јабуке“ Горажде, отворен код
НЛБ д.д. Тузла, филијала Горажде број:1327310410343012 .
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1144/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

602
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског 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 пољоп-

ривредној производњи за 2010.годину”
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:03/10 и
9/10), Одлуке давању сагласности на
Програм о измјенама и допунама Програма “Подстицај пољопривредној
производњи за 2010. годину“ број:0314-1048/10 од 06.07.2010.године, утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину, те Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи за 2010. годину број:04-14219-3/10 од 23.03.2010.године и упутства о измјенама и допунама упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-4/10 од 21.06.
2010.године и Упутства о измјенама и
допунама упутстава за остваривање
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14219-7/10 од 07.07.2010.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, а својој 72.редовној сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња у затвореном простору
(пластеничка производња)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства за подстицај у пољопривредној производњи – производња у
затвореном простору (пластеничка производња) у износу од 34.522,90 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је таб-
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еларни проказ имена фармера који су
остварили право на подстицај са висином појединачних износа и то како
слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Форто Мерсудин
Казагић Сулејмен
Габела Нисад
Форто Исмет
Полутак Мехо
Полутак Мехмед
Казагић Мунир
Казагић Мирзета
Хоџић Мехмед
Казагић Фахрудин
Ћуровић Сафета
Ковачевић Благоје
Мандић Горан
Хубјер Миралем
Казагић Муниб
Полутак Јусуф
Муховић Емир
Џебо Исад
СПП «Галлина»
Сарајлић Салко
Сарајлић Фехим
Сарајлић Шефика
Форто Абдулах
Хубјер Ахмед
Хубјер Рифет
Форто Самир
Шехо Самир

1.742,00 КМ
648,00 КМ
2.690,00 КМ
3.154,60 КМ
913,00 КМ
4.000,00 КМ
827,00 КМ
823,00 КМ
523,00 КМ
2.454,00 КМ
454,00 КМ
440,00 КМ
672,00 КМ
416,00 КМ
600,00 КМ
2.303,00 КМ
2.910,00 КМ
640,00 КМ
1.172,00 КМ
412,00 КМ
944,00 КМ
590,00 КМ
672,00 КМ
420,00 КМ
714,00 КМ
2.546,30 КМ
834,00 КМ

ничка производња).
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:03-14-1143/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

603
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (˝Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде˝, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници одржаној дана 23.07.2010.године д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за подрачун Кантоналног стамбеног
фонда Босанско-подрињског
кантона Горажде отвореног
као дио ЈРТ-а Горажде

Члан 3.

Члан 1.

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
614 400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – производња у затвореном простору (пласте-

За потписника подрачуна Кантоналног стамбеног фонда Босанскоподрињског кантона Горажде, одређују се:
1. Уручи Назиф – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде,
2. Плех Мухидин – министар за
финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
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Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

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 ЈУЛИ 2010.године, у износу од 360,00 КМ.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
˝Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде˝.
Број:03-14-1142/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

604
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:11/07) и члана 4. Уредбе о
утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима државне службе
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:11/07),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 72. редовне
сједнице, одржаном дана 26.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУЛИ 2010. Године

Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец ЈУЛИ 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:03–14-1165 /10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

605
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
07.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати регреса за годишњи одмор
за 2010. годину
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Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата регреса за годишњи одмор за све
запосленике кантоналних органа управе, кантоналних установа, као и за упосленике свих других правних лица
која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2010. годину у висини од 400,00 КМ,
колико износи 50% од просјечне плате
исплаћене у Федерацији БиХ за претходна три мјесеца.
Члан 2.
Руководиоци кантоналних органа управе, кантоналних установа, као
и руководиоци других правних лица
која се финансрају из Буџета Босанско
-подрињског кантона Горажде су обавезни донијети појединачна рјешења
за све запосленике који имају право на
регрес за годишњи одмор за 2010. годину, којима ће се, у складу са овом
Одлуком, утврдити тачна висина регреса, а на основу којих ће се исплатити
регрес.
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1167/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

606
На основу члана 8. Закона о платама и другим накнадама судаца и
тужитеља у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине» број:22/09) и члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје
72. редовне сједнице, одржаном дана
26.07.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати накнаде за годишњи
одмор судаца и тужитеља
за 2010.годину
Члан 1.

Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
биће исплаћена из Буџета оних буџетских корисника којима припадају запослена лица, економски код 611224 –
Регрес за годишњи одмор, а за реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Овом Одлуком одобрава се исплата накнаде за годишњи одмор за
све судије и тужитеље Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину у висини од 1.200,00 КМ, а за стручне сараднике који обављају судску
функцију у судовима Босанско-подрињског кантона Горажде у висини од
600,00 КМ.

Члан 4.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

Предсједници судова и главни
кантонални тужилац су обавезни до-
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нијети појединачна рјешења за све суце и тужитеље, којима ће се, у складу
са овом Одлуком, исплатити накнада
за годишњи одмор.
Члан 3.
Средства из тачке 1. ове Одлуке
биће исплаћена из Буџета оних буџетских корисника којима припадају суци
и тужитељи, а за реализацију ове Одлуке задужује се 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:03–14-1166/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

607
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 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
07.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта
„Контрола квалитета воде за пиће
из локалних водовода на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде у 2010. години“

Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде финансира Пројекат
„Контрола квалитета воде за пиће из
локалних водовода на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у
2010. години“ у износу од 15.000,00 КМ
(словима:петнаест хиљада конвертибилних марака), предложен од стране
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010. годину, на економском коду
614 400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним
установама за здравство.
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:03-14-1170/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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608
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614400 (ЈАО 003) –
Субвенције јавним установама за здравство за 2010. годину, број: 08-14-2912/10 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 72. редовне сједнице, одржаном дана 26.07.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за реализацију пројекта
„Контрола квалитета воде за пиће
из локалних водовода на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде у 2010.години“
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 15.000,00 КМ (словима: петнаест хиљада конвертибилних
марака) на име финансирања пројекта
„Контрола квалитета воде за пиће из
локалних водовода на подручју Босанско-подрињског Кантона Горажде у
2010.години“, одобреног Јавној установи Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 15.000,00 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 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:03-14-1171/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

609
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског 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 БиХ“, број:14/09), Влада Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 72. редовне сједнице, одржаном дана 26.07.2010.г., 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
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава за 265 лица
са инвалидитетом у укупном износу
од 30.092,40 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 жирорачуне лица са
инвалидитетом, а према списку који је

саставни дио 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 објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-117210
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

610
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 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
07.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“
Горажде
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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,
расељена лица и избјеглице Босанско подрињског кантона Горажде за 2010.
годину, економски код 614 400 (ЈАО
002) – Субвенције јавним установама
(Дом за стара и изнемогла лица).
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:03-14-1173/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

611
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 72. редовне сједнице, одржаном дана 26.07.2010.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 001)– Субвенције јавним
предузећима (Кантонални завод
здравственог осигурања)
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 001) – Субвенције јавним предузећима (Кантонални завод
здравственог осигурања).
Члан 2.
Програм измјена и допуна програма утрошка из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

27. јул/српањ 2010

ужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1208/10
ПРЕМИЈЕР
26.07.2010.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
--------------------

611а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА
СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614400 (ЈАО 001) – Субвенције јавним
предузећима (Кантонални завод
здравственог осигурања),
за 2010. годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614400 (ЈАО 001) – Субвенције јавним предузећима (Кантонални завод здравственог осигурања),
за 2010. годину, број: 08-14-453-2/10 од
18.03.2010.године, на који је дата сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-423
/10 од 17.03.2010.године, мијења се и
гласи:
У тачки 3. КРИТЕРИЈИ ЗА
РСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
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3.1. Процедуре евалуације и
селекције захтјева за средствима
3.1.1. Корисници средстава:
„Корисници средстава су корисници који су дефинисани Програмом
утрошка у тачки 5. Програма утрошка.
Крајњи корисници средстава су
јавне здравствене установе са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде, потписнице Споразума са Владом
Босанско-подрињског кантона Горажде и Кантонални завод здравственог
осигурања.“
У тачки 5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
„Као крајње кориснике средстава са економског кода 614400 (ЈАО 001),
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
је дефинисало јавне установе и завод,
потписнике споразума на које се примијењују одредбе Колективног уговора у области здравства:
1. Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Дом здравља „Др. Исак Самоковлија“ Горажде
3. Дом здравља Устиколина
4. Дом здравља Прача
5. Кантонална болница Горажде
6. Завод здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде“
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране
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Члан 3.

Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Број: 08-14-615-4/10
МИНИСТАР
27.07.2010.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

612
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 наставку своје 72. редовне
сједнице, одржаном дана 26.07.2010.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Чајниче за суфинансирање
пројекта „Санирање путне
инфраструктуре Батковићи –
Подаврело у МЗ Заборак“
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 6.000,00 КМ Општини
Чајниче на име суфинансирања пројекта „Санирање путне инфраструктуре
Батковићи–Подаврело у МЗ Заборак“.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке је
саставни дио Одлуке.

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
Чајниче број:562-006-00000239-66, отворен код НЛБ Развојна банка, филијала
Чајниче.
Члан 4.
Општина Чајниче ће Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, по
реализацији пројекта, доставити извјештај о утрошку одобрених 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:03-14-1174/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

613
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
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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)
и Одлуке Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде о давању сагласности
на пројекат “Развој одрживости повратка у Чајничу кроз подршку у обезбјеђењу редовног аутобуског превоза у
повратничким подручјима” број:03-362016/09 од 04.11.2009.године (усвојена
на 43. редовној сједници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде Горажде), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
07.2010. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава Регионалном одбору
за повратак у југоисточну Босну
за исплату завршне транше за
имплементацију пројекта
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средства Регионалном
одбору за повратак у југоисточну Босну у износу од 2.736,00 КМ за исплату
завршне транше за имплементацију
пројекта “Развој одрживости повратка
у Чајничу кроз подршку у обезбјеђењу
редовног аутобуског превоза у повратничким подручјима”, сходно Уговору
број:08-14-2124-10/09 од 24.11.2009.године.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-

Број 10 – страна 1001

ужују 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 за 2010.годину, на жирорачун Регионалог однора
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:03-14-1176/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

614
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 наставку своје 72. редовне
сједнице, одржаном дана 26.07.2010.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 800,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец ЈУНИ 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 – 614 200 (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:03-14-1177/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

615
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 наставку своје 72. редовне
сједнице, одржаном дана 26.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
рачуна ЈУ Дом за стара и изнемогла
лица Горажде, за смјештај
Бунда Алена
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде за плаћање рачуна ЈУ Дом за
стара и изнемогла лица Горажде број:
61/2010 у износу од 2.580,00 КМ, за смјештај Бунда Алена.
Члан 2.
Исплату средстава из члана 1.
Одлуке извршити на терет средстава
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614 200
(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица
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за 2010. годину, а у корист ЈУ “Дом за
стара и изнемогла лица” Горажде, на
жирорачун број: 1327310410345049
код НЛБ Тузланска банка 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.
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:03-14-1178/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

616
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614400 (ЈАО 001) 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
своје 72. редовне сједнице, одржаном
дана 26.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
Босанско - подрињског кантона
Горажде по Споразуму, транша
за фебруар 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 на име обавезе Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец
фебруар 2010.године, по Споразуму о
динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама
послодаваца и запосленика у области
здравства (Закључак Владе Босанскоподрињског кантона Горажде 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).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финан-
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сије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1179/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

617
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 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре и поступка набавке
уџбеника за ученике основних
школа са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде
I
Даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и
спорт за покретање прцедуре и поступка набавке уџбеника за ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.

II
Процедуру и поступак одабира

најповољнијег понуђача за набавку уџбеника из члана I. ове Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку уџбеника
за ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде обезбијеђена су у Буџету Министарства за образовање, науку, културу
и спорт на економском коду 614 200
(КАМ 002) – Грантови појединцима –
остало.
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:03-14-1182/10
26.07. 2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

618
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 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
07.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о упису
ученика у припремни разред и први
разред Основне музичке школе
“Авдо Смаиловић” Горажде
за школску 2010/11. годину број 03-38702/10 од 05.05.2010. године
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I
У Одлуци о упису ученика у
припремни разред и први разред Основне музичке школе “Авдо Смаиловић” Горажде за школску 2010/11. Годину, број:03-38-702/10 од 05.05.2010.године, у члану 2. став 2. број 25. замјењује се бројем 30.

тковићи, у износу од 1.254,93 КМ, за
плаћање ПДВ-а по Окончаној ситуацији број: 09/10 од 10.05.2010. године,
фирми “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево,
испостављеној по основу Уговора на
изградњи котловнице и инсталација
гријања у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи - подручна
школа Богушићи, број: 01-16-1145/09 и
број: 06/09 од 30.10.2009. 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:03-38-1183/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

619
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за плаћање ПДВ – а по
Окончаној ситуацији број: 09/10
фирми „ЕНЕРГОГАС“ д.о.о. Сарајево
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Ви-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи са економског кода 821 600 –
Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС” д.
о.о. Сарајево број:1327310010003642, отворен код НЛБ Тузланске банке, ПДВ
број:200050410009.
III
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука број:03-14-1101/10 од 12.07.
2010.године.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14 - 1158/10
23.07.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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620
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
са подрачуна број: 1325002006975495,
евидентираног на Јединственом
рачуну трезора –ЈУ ОШ
„Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи, а по Окончаној
ситуацији број: 09/10
I
На основу расположивих и евидентираних података на Јединственом
рачуну трезора, односно подрачуну
број:1325002006975495, одобрава се
утрошак средстава у износу од 7.381,95
КМ ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи.
II
Средства евидентирана у тачки
I. ове Одлуке су донирана од стране
Јапанске амбасаде и распоредиће се на
економски код 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
III
Средства ће се утрошити за плаћање Окончане ситуације (без ПДВ-а)
број: 09/10 од 10.05.2010.године фирми
“ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево, испос-
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тављене по основу Уговора на изградњи котловнице и инсталација гријања
у објекту ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак
Диздар“ Витковићи - подручна школа
Богушићи, број: 01-16-1145/09 и број:
06/09 од 30.10.2009. године.
IV
Новчана средства у износу од
7.381,95 КМ исплатити са подрачуна
број:1325002006975495, група за плаћање 9-4, на жиро-рачун фирме “ЕНЕРГОГАС” д.о.о. Сарајево број:13273100
10003642, отворен код НЛБ Тузланске
банке, ПДВ број: 200050410009.
V
Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука број:03-14-1102/10 од
12.07.2010 године.
VI
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:03-14-1159/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

621
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског катона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 72.
редовне сједнице, одржаном дана 26.0
7.2010. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2009/2010.годину
за мјесец МАЈ 2010.године
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. годину за мјесец мај 2010.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200
(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 Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1209/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

622
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 својој 72. редовној сједници, одржаној дана 23.07.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новачних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец јуни
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 јуни.
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 задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу пројекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде на жиро-рачун број:199054000
5249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1161/10
23.07. 2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

623
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
72. редовне сједнице, одржаном дана
26.07.2010.године, д о н о с и:

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

Р/Б
1.

Презиме (име оца)
име
Аџем (Фехрата) Ахмо
УКУПНО:

Износ
547,90
547,90

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине 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 табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1185/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

624
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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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 72. редовне сједнице, одржаном дана
26.07.2010.године, д о н о с и:

Р/Б

Презиме (име оца)име

1. Бекто (Хасиба) Хасан
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
351,00
351,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство финансија Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократне
новчане помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадницима
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 351,00
(словима: три стотине педесет један)
КМ на име финансирања једнократне
новчане помоћи за лијечење или набавку лијекова припаднику борачке популације, Бекто Хасану.
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:

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1186/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

625
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене Новине Босанско
– подрињског Кантона Горажде» број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку средстава са економског кода 614
200 - Грантови појединаца – БОР - 005
и Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 72. редовне сједнице,
одржаном дана 26.07.2010.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за одржавање редовне Скупштине
Удружења демобилисаних бораца
Армије БиХ, Босанско-подрињског
кантона Горажде

27. јул/српањ 2010
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 800,00 КМ за одржавање
редовне Скупштине Удружења демобилисаних бораца Армије БиХ са простора Босанско–подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.

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 својој 72. сједници, одржаној дана 23.07.2010.године,
д о н о с и:

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614 200 – БОР
– 005 - Грантови појединцима.

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

Члан 3.
Члан 1.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Удружења демобилисаних бораца
број:1610300004930021, отворен код Раифаизен банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1187/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

626
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене Новине Босанско
– подрињског Кантона Горажде» број:

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

-

-

-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине”
Горажде
Организација ПШ
иПББПК 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
питања Босанско–подрињског кантона
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Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним
мје-сечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачуне организација:
-

-

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
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 објавиу «Службеним Новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1157/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

627
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене Новине Босанско
–подрињског Кантона Горажде» број:

5/03), а у складу са Програма о утрошку средстава са економског кода 614
200 - Грантови појединаца – БОР -005 и
Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 72. редовне сједнице,
одржаном дана 26.07.2010.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за одржавање редовне Скупштине
Савезу РВИ„Синови Дрине“ Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 800,00 КМ за одржавање
редовне Скупштине Савеза РВИ „Синови Дрине“ са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614 200 - БОР005 - Грантови појединцима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Савеза РВИ „Синови Дрине“ Горажде,
број:1990540005249733, отворен код
Шпаркасе банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1188/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

628
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
72. редовне сједнице, одржаном дана
26.07.2010.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 – Гра-

нтови 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

Презиме (име оца) име

Китан (Мурата) Елвир
Спаховић (Едхема) Енвер
Бунгур (Заима) Џафер
Хаџовић (Алмаса)Мехо
Маличевић
(Халила) Мустафа
6. Хурић (Емина) Мухамед
УКУПНО:
2.
3.
4.
5.

Износ
средстава
(КМ)
150,00
200,00
300,00
150,00
200,00
150,00
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 табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1169/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

629
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма утрошка средстава
«614200 – БОР – 005 – Грантови појединцима» и Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде» број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 72. редовне сједнице, одржаном
дана 26.07.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име манифестације „Гребак 2010.“
Фоча - Устиколина
лан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ Организационом одбору „Гребак 2010.“ Фоча–Устиколиона, с циљем подузимања активности за организовање манифестације „Гребак 2010.“
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – БОР
– 005 - Грантови појединцима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун: 1870330009408459, отворен код Пост
банке БХ д.д. Сарајево, пословница Горажде, са назнаком за манифестацију
„Гребак 2010.“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“
Број:03-14-1189/10
26.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

630
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
у ФБиХ (“Службене новине Федерације БиХ” број: 34/03) и члана 18. Закона
о интерној ревизији у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број:17/04), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 72. редовној сједници, одржаној дана
23.07.2010.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању главног
интерног кантоналног
ревизора Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем 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.

Број 10 – страна 1014

27. јул/српањ 2010

Члан 2.
Главни интерни ревизор се именује на период од 5 година, почев од
дана ступања на снагу овог Рјешења.
Члан 3.
Права и обавезе главног интерног кантоналног ревизора регулисани
су Законом о интерној ревизији у Босанско-подрињском кантону Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:17/04).
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и
против истог се може поднијети приговор доносиоцу у року од 8 дана.
Број:03-05-1162/10
23.07.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

631
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), члана 33. Закона о здравственом
осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02 и 70/08),
члана XVII Одлуке о утврђивању основног пакета здравствених права („Службене новине Федерације БиХ“, број:
21/09) те Одлуке о Листи есенцијалних лијекова неопходних за осигурање
здравствене заштите у оквиру стандарда обавезног здравственог осигурања

у Федерацији Босне и Херцеговине,
број:725/08 („Службене новине Федерације БиХ“, број: 52/08), на приједлог
Министра за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 72. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2010. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о Листи есенцијалних лијекова
који се прописују и издају на терет
средстава Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде, као и начину
њиховог прописивања и издавања
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обим
права осигураних лица Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту:
Завод) на кориштење лијекова који се
прописују и издају на терет средстава
Завода, начин прописивања и издавања тих лијекова, као и начин на који се
могу вршити измјене и допуне Листе
есенцијалних лијекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Листа лијекова).
Члан 2.
Осигураним лицима могу се, на
терет средстава Завода, прописивати и
издавати на рецепт само они лијекови
који имају одобрење за стављање у
промет на подручју Федерације БиХ и
који се налазе на Листи лијекова, која
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је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Листа лијекова из члана 2. ове
Одлуке садржи слиједеће податке:
-

редни број,
АТЦ класификацију,
генерички назив лијека,
облик и јачина лијека,
дјеловање и
режим прописивања.
Члан 4.

Лијекови са Листе лијекова разврставају се у слиједеће групе:
I.

II.

група: Лијекови које самостално
прописују овлаштени доктори медицине, доктори стоматологије и
доктори медицине специјалисти у
примарној здравственој заштити
(ознака: Rp).
група: Лијекови које прописују овлаштени доктори медицине и доктори стоматологије, искључиво по
препоруци одређене гране медицине, који се баве лијечењем стања и
болести за које прописује лијек (ознака: Rpsp)

Доктори медицине у специјалистичко-консултативној служби, на посебном специјалистичком налазу, предлажу потребну терапију – лијекове из
II групе, доктору медицине у примарној здравственој заштити, с тим да овлаштени доктор у примарној здравственој заштити, на полеђини рецепта,
уписује име и презиме доктора специјалисте који је предложио тај лијек и
клаузулу „по препоруци специјалисте“.
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Члан 5.
Пен-пенкало за давање инсулина прописује се посебно на инсулински рецепт. Рок трајања Пен-пенкала
је најмање 24 мјесеца.
Члан 6.
Листу љекара, овлаштених за
прописивање лијекова са Листе лијекова, утврђује Завод.
Овлаштеним љекарима Завод
додјељује шифру, у облику бар-кода.
Налијепница са бар кодом овлаштеног
љекара обавезно се ставља на образац
рецепта.
Шифру из претходног става овлаштеном доктору даје директор Завода на период од годину дана, с тим да
се овлаштење може повући и прије истека тог рока, ако органи контроле утврде неправилности у раду овлаштеног доктора.
Члан 7.
Лијекове са Листе лијекова овлаштени доктори прописују на обрасцу
рецепта, у складу са чланом 4. Одлуке
и упутством о облику и садржају рецепта.
Упутство о облику и садржају
обрасца рецепта и начину уписивања
података у исти, као и упутство за провођење Листе лијекова, који се могу
прописивати и издавати на терет средстава Завода, донијеће директор Завода.
На један рецепт може се прописати само један лијек.
Помоћни материјал, који служи
за употребу лијека, сматра се припадајућим дијелом лијека (нпр. капаљка,
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стаклени штапић, дестилована вода за
раствор и др.)
Члан 8.
Овлаштени доктор прописује
количину лијека у оригиналном паковању, која је, према стању пацијента и
природи болести, довољна до поновног љекарског прегледа и то:
1. код акутних обољења и стања – у
количини која не може бити већа
од количине довољне за 10 (десет)
дана употребе,
2. код хроничних обољења и стања,
када је у питању дуготрајна употреба лијека – у количини која не
може бити већа од количине лијека
која је довољна за 30 дана употребе,
3. у случају пружања хитне медицинске помоћи за лијечење – у количини довољној до јављања осигураника овлаштеном доктору, односно највише за 24 сата.
Уколико овлаштени доктор пропише количину лијека која је већа од
једног оригиналног паковања, дужан
је на рецепту ставити ознаку „necesse
est“. Број оригиналних паковања на
рецепту се обавезно означава римским
бројем.
Ако, због природе болести, лијек треба издати хитно, овлаштени доктор медицине, односно стоматологије,
дужан је на рецепт ставити једну од
ознака: „cito“, „statim“ или „pericilum
in mora“.
Члан 9.
Сваки прописани лијек, овлаш-
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тени доктор медицине, односно стоматологије, евидентира у здравствени картон осигураног лица, који се води у
здравственој установи са назнаком генеричког назива, количине и јачине
лијека и датума прописивања.
Упутство о начину употребе
лијека мора бити написано на рецепту
потпуно, као нпр. дневно 3x1 таблета
прије јела. Није довољно само ставити
ријеч „по упутству“ и слично.
Исти подаци о броју паковања
и упутству за употребу лијека, који су
наведени на прописаном рецепту, уписују се и у здравствени картон осигураног лица.
Члан 10.
Лијекови са Листе лијекова, прописани на рецепт, под условима и на
начин утврђен овом Одлуком, обезбјеђују се осигураним лицима у апотекама са којима Завод има закључен уговор.
Лијекове у апотеци могу издавати само лица која за то испуњавају
законом прописане услове.
Члан 11.
Апотека не смије издати лијек
на терет средстава обавезног здравственог осигурања уколико:
1. рецепт није издат од стране овлаштеног лица,
2. недостају подаци о осигураном
лицу (име и презиме, матични
број, адреса становања, важећи
регистарски број, потпис, факс-
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3.

4.
5.
6.

7.

имил доктора и датум прописивања),
рецепт није исправно попуњен
(не садржи неопходне, прописане ознаке, нечитко исписан,
упутство о употреби лијека није
потпуно и слично),
недостаје шифра љекара,
ако је, од дана прописивања,
протекло више од 15 дана,
ако је, од дана прописивања антибиотика, протекло више од 3
дана,
ако је, од дана прописивања лијека који садржи опојне дроге и
психотропне супстанце, протекло више од 5 дана.

Апотека може издати количину
лијека која је неопходна за лијечење у
трајању од 24 сата према рецепту издатом у хитној медицинској помоћи.
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вања лијекова са Листе лијекова проводиће комисија за права осигураника и
контролу лијекова Завода.
Ако комисија установи да се овлаштени доктор не придржава одредаба ове Одлуке и других прописа који
регулишу начин прописивања лијекова, овлаштеном доктору ће се одузети
овлаштење за прописивање лијекова
на терет средстава обавезног здравственог осигурања у трајању од четири
(4) мјесеца.
У случају да комисија, приликом контроле издавања лијекова са Листе лијекова, установи да се издавање
лијекова у уговорној апотеци не врши
на начин прописан важећим законима
и овом Одлуком, предложиће Заводу
покретање поступка контроле код Кантоналне управе за инспекцијске послове.

Члан 12.

Члан 14.

Уговорна апотека је обавезна
обезбиједити континуирано снабдијевање осигураних лица Завода лијековима са Листе лијекова и, у том циљу,
осигурати једномјесечне залихе истих.

Комисија за права осигураника
и контролу лијекова Завода дужна је,
најмање једанпут годишње, да преиспитује и иновира Листу лијекова, уважавајући све промјене у вези с регистрацијом лијекова у Федерацији БиХ,
те с тим у вези, да предлаже измјене и
допуне Листе лијекова.

Уговорна апотека не смије, умјесто прописаног лијека, издати лијек
сличног дејства (паралелу) на терет Завода.
Уколико пацијент не жели узети лијек са Листе лијекова, већ од другог произвођача, трошкове ће сносити
пацијент лично у 100% износу.
Члан 13.
Контролу прописивања и изда-

Измјене и допуне Листе лијекова у хитним случајевима, примјењиваће се даном извршених измјена и допуна, уз сагласност Министасртва за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно
ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
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Измјене и допуне ове Одлуке,
односно Листе лијекова, као њеног саставног дијела, врше се на начин и по
поступку на који су и донесене.

на терет средстава Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 17.

Члан 15.
Завод врши контролу прописивања лијекова са Листе лијекова, по овлаштеним докторима и здравственим
установама, контролу издавања лијекова са Листе по уговорним апотекама,
те прати и контролише потрошњу лијекова по осигураним лицима и подузима прописане мјере за отклањање
евентуалних неправилности. О свему
претходном благовремено извјештава
надлежно Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 16.
Саставни дио ове Одлуке је Листа лијекова који се прописују и издају

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о листи есенцијалних лијекова који се прописују
и издају на терет средстава Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, као и начину њиховог прописивања и издавања,
број: 03-37-363/06 од 02.03.2006. године.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:03-37-1156/10
ПРЕМИЈЕР
23.07.2010. године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
--------------------

631а)
ЛИСТА ЕСЕНЦИЈАЛНИХ ЛИЈЕКОВА
неопходних за осигурање здравствене заштите
у оквиру стандарда обавезног здравственог осигурања
у Босанско-подрињском кантону Горажде
(Према АТЦ класификацији)
А ЛИСТА ЕСЕНЦИЈАЛНИХ ЛИЈЕКОВА
Red
br.

АTC
klasifikacija

1.

A
AO1
A02BA02

2.
3.

A02BC01
A02BC02

Oblik i
Djelovanje
jačina
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRKT I METABOLIZAM
ANTICIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI
ranitidin
tbl.150 mg
blokator H2 receptora
tbl. 300 mg
blokator H2 receptora
omeprazol
tbl. 20 mg
inhibitor protonske pump.
pantoprazol
tbl. 20 mg
inhibitor protonske pump.
Generički naziv (INN)

Režim
Propis.

Rp
Rp
RpSp*
RpSp*
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4.
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tbl. 40 mg
kaps. 15 mg
kaps. 30 mg

inhibitor protonske pump.
inhibitor protonske pump.
inhibitor protonske pump.

RpSp*
RpSp*
RpSp*

A02BC03

lanzoprazol

A03

GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I
PROPULZIVI

A03BB01
A03FA01

butilskopolamin
metoklopramid

A05

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OBOLJENJA ŽUČI I JETRE

A05BA

esencijalni
fasfolipidi+vitamini

A06

LAKSATIVI

8.

A06AB02

bisakodil

9.

A06AD11

laktuloza

A07

ANTIDIAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I
ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM

10.
11.

A07AA02
A07AX03

nistatin
nifuroksazid

12.
13.

A07EC01
A07EC02

sulfasalazin
mesalazin

A10

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI

14.

A10AB

inzulini i analozi
brzog djelovanja

antidijabetici

RpSp

15.

A10AC

inzulini i analozi
srednje dugog djelov.

antidijabetici

RpSp

16.

A10AD

antidijabetici

RpSp

17.

A10AEA1

inzulini i analozi
brzog djel. s brzim ef
inzulini i analozi
dugog djelovanja

antidijabetici

RpSp

tbl. 500 mg
tbl. 850 mg
tbl. 5 mg

oralni antidijabetik
oralni antidijabetik
oralni antidijabetik

Rp
Rp
Rp

tbl. 1 g

mineral-esencijalni elekt.

Rp

5.
6.

7.

dr. 10 mg
tbl. 10 mg
sirup 5 mg/5ml

Rp
Rp
Rp

kaps. 300 mg

hepatoprotektiv

Rp

dr. 5 mg
supp.10 mg
sirup 250ml
sirup 500ml

laksativ
laksativ
laksativ
laksativ

Rp
Rp
Rp
Rp

kapi 100.000i.j./ml

kaps.100mg
kaps.200mg
susp. 200 mg/5ml
tbl. 500 mg
tbl.400-800mg
klizme 4 g

A10B

ORALNI ANTIDIJABETICI

18.

A10BA02

metformin

19.

A10BB01

glibenklamid

A12

MINERALI

A12AA04

kalcij karbonat

20.

spazmolitik
gastroregulator
gastroregulator

antimikotik
intestinalni antiinfektiv
intestinalni antiinfektiv
intestinalni antiinfektiv
enteroantiseptik
antiulcerokolitik
antiulcerokolitik

Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp*
RpSp*
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25.

26.
27.
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A12BA01

kalij klorid

B

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

B01

ANTITROMBOTICI

B01AC04A1

klopidogrel

B03

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI

B03AA02
B02AB05

fero fumarat
feri oksid polimaltoza
kompleks

tbl. 500 mg

film tbl. 75 mg

hipokalemija

antitrombotik

Fe terapija
Fe terapija

Rp
Rp

sirup 50 mg/5 ml
sirup 150 ml
tbl. 5 mg

Fe terapija
Fe terapija
Fe terapija

Rp
Rp
Rp

feri proteinsukcinilat
folna kiselina

C

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

C01

LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE

C02

SRČANO AKTIVNI GLIKOZIDI

C01AA05

digoksin

C01BD

ANTIARITMICI GRUPA IC

C01BC03

propafenon

C01BD

ANTIARITMICI GRUPA III

C01BD01

amiodaron

C01D

VAZODILATATORI ZA LIJEČENJE BOLESTI SRCA

31.

C01DA02

gliceril trinitrat

32.

C01DA14

isosorbidmononitrat

C02

ANTIHIPERTENZIVI

C02CA04

doksazosin

C03

DIURETICI

34.
35.

C03AA03
C03CA01

hidrohlortiazid
furosemid

36.

C03CA04

torasemid

29.

30.

33.

Rp

kaps. 350 mg
tbl. 100 mg

B03AB09
B03BB01

28.

Rp

tbl. 0.25 mg

tbl. 150 mg
tbl. 300 mg

tbl. 200 mg

kardiotonik

Rp

antiaritmik
antiaritmik

Rp
Rp

antiaritmik

RpSp

kaps. 2.5 mg
tbl. 0.5 mg
tbl. 20 mg
tbl. 40 mg
R kaps. 40 mg
R kaps. 60 mg

antianginik
antianginik
koronarni vazodilatator
koronarni vazodilatator
koronarni vazodilatator
koronarni vazodilatator

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

tbl. 2 mg
tbl. 4 mg

alfa blokator
alfa blokator

RpSp
RpSp

tbl. 25 mg
tbl. 40 mg
tbl. 500 mg
tbl. 5 mg
tbl. 10 mg

diuretik
diuretik
diuretik
diuretik
diuretik

Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
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37.

C03DA01

spironolakton

38.

C03EA01

hidroklortiazid+amilorid

C05

VAZOPROTEKTIVI - ANTIHEMOROIDALIJE

C07

BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

39.

C07AB03

atenolol

40.

C07AG02

karvedilol

C08

BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA

41.

C08CA01

amlodipin

42.

C08DA01

verapamil

C09

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIJSKI SISTEM

43.

C09AA02

enalapril

44.

C09AA03

lizinopril

45.

C09AA10

trandolapril

46.

C09BA02

enalapril+hidroklortiazid

47.

C09BA03

lizinopril+hidroklortiazid

D

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI

D01

ANTIMIKOTICI S DJELOVANJEM NA KOŽU I ANESTETICI

D01AC01

klotrimazol

D6

ANTIBIOTICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI

49.

D06AX04

bacitracin+neomicin

50.
51.

D06AB01
D06BB03

sulfadiazin srebro
aciklovir

48.

tbl. 25 mg
tbl. 50 mg
tbl. 100 mg
tbl. 50+5 mg

tbl. 50 mg
tbl. 100 mg
tbl. 6.25 mg
tbl. 12.5 mg
tbl. 25 mg

kaps./tbl. 5 mg
tbl. 10 mg
tbl. 80 mg
tbl. 120 mg

tbl. 5 mg
tbl. 10 mg
tbl. 20 mg
tbl. 5 mg
tbl. 10 mg
tbl. 20 mg
tbl. 0.5 mg
tbl. 2 mg
tbl. 10 mg+25 mg
tbl.20 mg+12.5mg
tbl. 10+12.5 mg
tbl. 20+12.5 mg
tbl. 20+25 mg

krema 1%
otopina 1%

mast 30 g
prašak 5 g
krema 1%
krema 5%

diuretik
diuretik
diuretik
diuretik

Rp
Rp
Rp
Rp

beta blokatori
beta blokatori
alfa i beta blokator
alfa i beta blokator
alfa i beta blokator

Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp

blokator Ca kanala
blokator Ca kanala
blokator Ca kanala
blokator Ca kanala

Rp
Rp
Rp
Rp

ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor
ACE inhibitor+diuretik
ACE inhibitor+diuretik
ACE inhibitor+diuretik
ACE inhibitor+diuretik
ACE inhibitor+diuretik

antimikotik
antimikotik

lokalni antibiotik
lokalni antibiotik
dermatik
antivirotik

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
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D07

KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI

52.

D07BC01

betametazon+saliciln
a kiselina

mast 30 g

dermatik

Rp

53.

D07CC01

betametazon+gentamicin

krema
mast 15 g

dermatik
dermatik

Rp
Rp

G

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

G01

GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI

G01AF01
G01AF02

metronidazol
klotrimazol

G02

OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI

G02AB03
G02CA10

ergometrin
heksoprenalin

G03

SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM

G03DB01
G03GB02

didrogesteron
klomifen

G04

LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI

G04CA02
G04CB01
G04CB02

tamsulozin
finasterid
dutasterid

H

SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

H02

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

H02AB02
H02AB07

deksametazon
prednizon

H03

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE

65.

H03AA01

levotiroksin

66.
67.

H03BA02
H03BB02

propiltiouracil
tiamazol

J

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA

J01

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SISTEMSKU PRIMJENU

J01A

TETRACIKLINI

J01AA02

doksiciklin

54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.

68.

vag. 500 mg
vag. 200 mg
vag. 500 mg

tbl. 0.2 mg
tbl. 0.5 mg

tbl. 10 mg
tbl. 50 mg

kaps. 0.4 mg
film tbl. 5 mg
kaps. 0.5 mg

tbl. 0.5 mg
tbl. 5 mg

tbl. 0.05 mg
tbl. 0.1 mg
tbl. 0.15 mg
tbl. 50 mg
tbl. 10 mg

kaps. 100 mg

trihomonacid
trihomonacid
trihomonacid

RpSp
RpSp
RpSp

uterotonik
tokolitik

RpSp
RpSp

gestagen
stimulacija ovulacije

prostatoprotektiv
prostatoprotektiv
prostatoprotektiv

kortikosteroid
kortikosteroid

tireoregulans
tireoregulans
tireoregulans
tireostatik
tireostatik

antibiotik

RpSp
RpSp

RpSp
RpSp
RpSp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
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J01C

BETALAKTAMSKI ANTIMIKROBICI, PENICILINI

69.

J01CA04

amoksicilin

70.

J01CR02

amoksicilin+klavulo
nska kiselina

71.

72.

susp.250 mg/5 ml
kaps. 250 mg
kaps. 500 mg
susp. 156.25/5 ml

antibiotik
antibiotik
antibiotik
antibiotik

Rp
Rp
Rp
Rp

susp. 312.5/5 ml
susp. 457/5 ml
tbl. 375 mg
tbl. 625 mg
tbl. 1000 mg

antibiotik
antibiotik
antibiotik
antibiotik
antibiotik

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

J01D

DRUGI BETALAKTAMSKI ANTIMIKROBICI

J01DA01

cefaleksin

J01E

KOMBINACIJA SULFONAMIDA I TRIMETOPRIMA

J01EE01

sulfametoksazol+tri
metoprim

kaps. 250 mg
kaps. 500 mg
sirup 250 mg/5ml
tbl. 1 g

antibiotik
antibiotik
antibiotik
antibiotik

Rp
Rp
Rp
Rp

sirup 240 mg/5ml

antimikrobik

Rp

tbl. 480 mg

antimikrobik

Rp

makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik
makrolidni antibiotik

Rp
Rp
Rp
RpSp**
RpSp**
RpSp
RpSp
RpSp

kinolinski antimikrobik
kinolinski antimikrobik
kinolinski antimikrobik
uroantiseptik

RpSp
RpSp
RpSp
RpSp

antimikrobik
antimikrobik
antimikrobik
antimikrobik
antimikrobik

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

J01F

MAKROLIDI I LINKOZAMIDI

73.

J01FA01

eritromicin

74.

J01FA09

klaritromicin

75.

J01FA10

azitromicin

sirup 200 mg/5ml
kaps. 250 mg
tbl. 500 mg
film tbl. 250 mg
film tbl. 500 mg
sirup 100 mg/5ml
sirup F 200 mg/5ml

76.

J01M
J01MA02

77.

J01MA06

film tbl. 500 mg
KINOLINSKI ANTIMIKROBICI
ciprofloksacin
tbl. 250 mg
tbl. 500 mg
tbl. 750 mg
norfloksacin
tbl. 400 mg

J01X

OSTALI ANTIMIKROBICI

78.

J01XD01

metronidazol

79.

J01XE01

nifurantoin

tbl. 250 mg
tbl. 400 mg
tbl. 500 mg
kaps. 50 mg
susp. 25 mg/5 ml
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J02

ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

J02AC01

flukonazol

J04

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH MIKOBAKTERIJAMA

J04AB02
J04AK01
J04AK02

rifampicin
pirazinamid
etambutol

J05

PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA

J05AB01

aciklovir

L

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA, CITOSTATICI I IMUNOSUPRESIVI

L02BA01A1
L04AX01A1

tamoksifen
ciklosporin
azatioprin

M

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO – MIŠIĆNI SISTEM

M01

LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM

88.

M01AB05

diklofenak

89.

M01AE01

ibuprofen

90.

M01AE03

ketoprofen

M04

LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA

M04AA01

alopurinol

N

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

N02

ANALGETICI

92.

N02AC02

metadon

93.

N02AX02

tramadol

94.

N02BE01

paracetamol

95.

N02CA52

ergotamin kombinacija

80.

81.
82.
83.

84.

85.
86.
87.

91.

L04AA01A1

kaps. 50 mg
kaps. 100 mg
kaps. 150 mg

kaps. 300 mg
tbl. 500 mg
tbl. 400 mg
tbl. 500 mg

tbl. 200 mg

tbl. 10 mg
kaps. 25 mg
tbl. 50 mg

supp. 12.5 mg
tbl. 50 mg
R tbl. 100 mg
sirup 100 mg
draž. 400 mg
draž. 600 mg
kaps. 50 mg
supp. 100 mg

tbl. 100 mg

kapi 10 mg/ml
tbl. 5 mg
kaps. 50 mg
kapi 100 mg/ml
sirup 120 mg/5ml
supp. 120 mg
tbl. 500 mg
film tbl.

antituberkulotik
antituberkulotik
antituberkulotik
antituberkulotik

antivirotik

citostatik
imunosupresiv
imunosupresiv

RpSp
RpSp
RpSp
RpSp

RpSp

RpSp
RpSp
RpSp

antireumatik
antireumatik
antireumatik
antipiretik
antireumatik
antireumatik
antireumatik
antireumatik

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

terapija gihta

RpSp

opijatni analgetik
opijatni analgetik
slabi opijatski analgetik
slabi opijatski analgetik
analgo antipiretik
analgo antipiretik
analgo antipiretik
antimigrenik

RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
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N03

ANTIEPILEPTICI

96.
97.

N03AA02
N03AF01

fenobarbital
karbamazepin

98.

N03AG01

natrij valproat

99.

N03AX09

lamotrigin

N04

ANTIPARKINSONICI

100.
101.
102.

N04AA02
N04BA02
N04BA02

biperiden
levodopa+karbidopa
levodopa+benzerazid

103.
104.

N05
N05AA02
N05AA03

PSIHOLEPTICI
levomepromazin
promazin

105.

N05AB02

flufenazin

106.

N05AD01

haloperidol

107.

N05AH02

klozapin

108.
109.
110.

N05AL01
N05AN01
N05AX08

sulpirid
litij
risperidon

N05B

ANKSIOLITICI

N05AL01

diazepam

N05C

HIPNOTICI I SEDATIVI

N05CD02

nitrazepam

N06

PSIHOANALEPTICI

N06A

ANTIDEPRESIVI

111.

112.

tbl. 100 mg
tbl. 200 mg
tbl. 400 mg
draž. 150 mg
draž. 300 mg
kapi 30%
tbl. 25 mg
tbl. 50 mg
tbl. 100 mg

antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik
antiepileptik

Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp

tbl. 2 mg
tbl. 250+25 mg
tbl. 100+25 mg
kaps. 100+25 mg

antiparkinsonik
antiparkinsonik
antiparkinsonik
antiparkinsonik

RpSp
RpSp
RpSp
RpSp

tbl. 25 mg
draž. 25 mg
draž. 100 mg
tbl. 100 mg
draž. 1 mg
draž. 2.5 mg
draž. 5 mg
tbl. 2 mg
tbl. 10 mg
tbl. 25 mg
tbl. 100 mg
kaps. 50 mg
tbl. 300 mg
tbl. 1 mg
tbl. 2 mg
tbl. 3 mg
tbl. 4 mg

neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
antipsihotik
antipsihotik
neuroleptik
antipsihotik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik
neuroleptik

RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp

tbl. 2 mg
tbl. 5 mg
tbl. 10 mg

anksiolitik
anksiolitik
anksiolitik

Rp
Rp
Rp

hipnotik

Rp

tbl. 5 mg
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113.

N06AA10

amitriptilin

114.
115.

N06AB03
N06AB05

fluoksetin
paroksetin

N07

OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CNS

N07BC51A1

buprenorfin+nalokson

P02

ANTIHELMINTICI

P02CA01

mebendazol

R

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

R01AD08

flutikazon

R03

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME

119.

R03AC02

salbutamol

120.
121.

R03AC12
R03AK06

salmeterol+flutikazon

122.

R03BA02

budezonid

123.

R03BA08

ciklesonid

116.

117.

118.

salmeterol

tbl. 10 mg
tbl. 25 mg
tbl. 20 mg
tbl. 20 mg
tbl. 30 mg

antidepresiv
antidepresiv
antidepresiv
antidepresiv
antidepresiv

Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp

ling. 2+0.5 mg

liječenje ovisnosti

RpSp

susp. 100 mg/5ml
tbl. 100 mg

antihelmintik
antihelmintik

Rp
Rp

inh. 0.05 mcg/doza
inh. 0.125mcg/doza
inh. 0.250mcg/doza

tbl. 2 mg
sirup 2 mg/5 ml
inh. 100 mcg
inh. 25 mcg
inh. 25/50 mcg
inh. 25/125 mcg
inh. 25/250 mcg
pulv. inh 200 mcg
umetak 200 mcg
inh.40 mcg 60 doza

inh. 40 mcg 120 d.
inh. 80 mcg. 60 d.
inh. 80 mcg. 120 d.
inh. 160 mcg. 60 d.
inh 160 mcg. 120 d.

RpSp
RpSp
RpSp

bronhospazmolitik
bronhospazmolitik
bronhospazmolitik
bronhodilatator
bronhodilatator
bronhodilatator
bronhodilatator
antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik
bronhospazmolitik
bronhospazmolitik
bronhospazmolitik
bronhospazmolitik
antiasmatik
antiasmatik

Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
RpSp
Rp
Rp
Rp
Rp
RpSp
RpSp

124.

R03DA04

teofilin

125.
126.

R03DA05
R03DC03

aminofilin
montelukast

R05

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE

R05DA08

folkodin

R06

ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

R06AX26

feksofenadin

127.

128.

R kaps. 100 mg
R kaps. 200 mg
R kaps. 300 mg
tbl. 100 mg
tbl. 5 mg
tbl. 10 mg

antiasmatik
antiasmatik
antiasmatik

kaps. 10 mg
sirup 4 mg/5 ml

tbl. 60 mg

antitusik
antitusik

antihistaminik

Rp
Rp

Rp
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tbl. 120 mg
tbl. 10 mg
sirup 5 mg/5 ml

antihistaminik
antihistaminik
antihistaminik

Rp
Rp
Rp

kapi za oči i uši
mast za oči
kapi za oči i uši

antimikrobik
antivirotik
kombinovani antibiotik

Rp
RpSp
Rp

kapi za oči 0.25%
kapi za oči 0.5%

beta blokator
beta blokator
beta blokator

RpSp
RpSp
RpSp

R06AX13

loratadin

S

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA

S01

OFTALMICI

130.
131.
132.

S01AA30
S01AD03
S01CA01

133.

S01ED01

bacitracin+neomicin
aciklovir
deksametazonneomicin
timolol

134.

S01ED02

betaksalol

kapi za oči 5 mg/ml

* Прописује субспецијалиста одређене гране медицине за строго одређена
обољења
** Прописује се уз антибиограм
А1 – Лијекови за које ће се дефинисати посебна доктрина
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632
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број: 05/03, 6/09), те
на основу члана 27. Закона о основном
одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:05/04, 6/09), Министар за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Наставни план за седми разред
деветогодишње основне школе
I
Од школске 2010/11. године у
свим основним школама на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде у седмим разредима деветогодишње основне школе примјењиваће се
Наставни план за седми разред деветогодишње основне школе како слиједи:
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Саставни дио овог наставног плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којима су интегрирана заједничка језгра.
II
Наставни план за седми разред деветогодишње основне школе биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-1879/10
16.07.2010.године
Горажде
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