Година XIII – Брoj 15

23.октобар/листопад 2010.

ГОРАЖДЕ

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

Члан 2.

842
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности директору
Кантоналне управе за шумарство
Босанско-подрињског кантона
Горажде за набавку мобилног
апарата
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност директору Кантоналне управе за
шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде за набавку једног (1) мобилног апарата.

Средства за набавку мобилног
апарата из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Кантоналне управе
за шумарство Босанско–подрињског
кантона Горажде, на економском коду
821300 - Набавка опреме.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Кантонална управа за шумарство и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у дијелу својих надлежности.
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:03–14-1661/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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843
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) и 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, утврђеног 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 новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи, број:04-14-219-4/10, од 21.
06.2010.године и Упутства о измјенама
и допунама Упутства за остваривање
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14219-7/10, од 07.07.2010.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
150,00 КМ Ходо Захиду у сврху довођења воде до стајског објекта.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског
кода 614400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – резервна средства.
Жиро-рачун Ходо Захида отворен је код Раифаизен банке Сарајево, филијала Горажде, број:09-30-038
99-7.
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:03–14-1660/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

844
ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
новчаних средстава
Ходо Захиду у сврху довођења воде
до стајског објекта

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
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њског 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:3/10
и 9/10) и Одлуке о 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 Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину, број:04-14-2193/10, 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 и Упутства о измјенама и допунама
Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи број:04-14-219-7/10, од 07.
07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
новчаних средстава
Бајровић Мехмеду, као помоћ у
санацији настале штете у пчелињаку
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
300,00 КМ Бајровић Мехмеду, као пом-

оћ у санацији настале штете у пчелињаку.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи - резервна средства.
Жиро-рачун Бајровић Мехмеда отворен је код НЛБ –Тузланска банка Тузла, филијала Горажде, број:
132-500-20022288-97.
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:03–14-1659/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

845
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-234
/10, од 11.02.2010.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину» («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:3/10
и 9/10) и Одлуке о давању сагласности
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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 Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину, број:04-14-2193/10, 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 и Упутства о измјенама и допунама Упутства за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-7/10, од
07.07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
79. редовној сједници, одржаној дана
15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу пољопривредних
произвођача Фоча-Устиколина
за организовање манифестације –
изложбе «Здрава храна
из Устиколине - Устиколина 2010.»
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ Удружењу пољопривредних произвођача Фоча-Устиколина за организовање манифестације – изложбе «Здрава храна из Устиколине - Устиколина
2010.»
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског
кода 614400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи (сајмови,
стручни скупови, семинари, едукације).
Средства у износу од 1.000,00
КМ уплатити на жиро-рачун Удружења пољопривредних произвођача
Фоча-Устиколина, број:161030000535
0031, отворен код Раифаизен банке
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:03–14-1658/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

846
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-234
/10, од 11.02.2010.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину» («Службене новине Босанско–подрињског 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:0314-1048/10, од 06.07.2010.године, утвр-
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ђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину и Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину, број:04-14-2193/10, 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 и Упутства о измјенама и допунама
Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи број:04-14-219-7/10, од 07.
07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Фоча-Устиколина
за организовање манифестације
«Фестивал окуса - Устиколина 2010.»
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.500,00
КМ Општини Фоча-Устиколина за организовање маинифестације «Фестивал окуса-Устиколина 2010».
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи (сајмови,

стручни скупови, семинари, едукације).
Средства у износу од 1.500,00
КМ уплатити на жиро-рачун Општине Фоча-Устиколина, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде
број: 1610300002110037.
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:03–14-1657/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

847
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за службено путовање у Републику
Црну Гору
Члан 1.
Даје се сагласност за службено
путовање у Републику Црну Гору, у
периоду од 12.-15.10.2010.године, државном службенику у Министарству за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, Рашчић Меџиди, ради
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присуства на тренинг-семинару о контроли и превенцији акцидената у
сливу ријеке Дрине, који се одржава у
оквиру Пројекта за ријеку Дрину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-1656/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

848
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:3/10
и 9/10) и Одлуке о 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 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 и Упутства о измјенама и
допунама Упутства за остваривање
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14219-7/10, од 07.07.2010.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде за извршено вјештачко
осјемењавање крава
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
1.620,00 КМ ЈП Ветеринарска станица
д.о.о. Горажде по Пограму подстицај
пољопривредној производњи за 2010.
годину, за 324 вјештачки осјемењене
краве.
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 – вјештачко осјемењавање.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде број:1011400000018010, отворен код Привредне банке Сарајево
филијала Горажде.
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23.октобар/листопад 2010.
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:03–14-1654/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

849
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-234
/10, од 11.02.2010.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину» («Службене новине Босанско–подрињског 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:03-14-1048/10, 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 новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи, број:04-14-219-4/10, од 21.
06.2010.године и Упутства о измјенама
и допунама Упутства за остваривање
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14219-7/10, од 07.07.201.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Гораж-

де, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за исплату
новчаних средстава
Дедовић Изету у сврху довођења
воде до новог стајског објекта
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
500,00 КМ Дедовић Изету у сврху довођења воде до новог стајског објекта.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског
кода 614400 - ХАП 002 – Подстицај пољопривредној производњи – резервна средства.
Жиро-рачун Деовић Изета отворен је код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде, број: 33-19010001429.
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:03–14-1653/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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850
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:3/10
и 9/10), Одлуке о 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:04-14-2193/10, 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 Упутстава о измјенама и допунама Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-7/10, од
07.07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници одржаној дана 15.10
.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за постицај у пољопривреди производња гљива (шампињона)

23.октобар/листопад 2010.
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.152,50
КМ ОР „Гораждански шампињони“
за исплату подстицаја у пољопривреди – производња гљива (шампињона).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ произвођача гљива ОР
„Гораждански шампињони“, који је
остварио подстицај са висином износа
и количином компоста утрошеног у
производњи шампињона.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи–производња гљива (шампињона).
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:03–14-1652/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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851
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 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,
и 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 Упутстава о измјенама и допунама Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној
пољопривредној производњи број: 0414-219-7/10, од 07.07.2010.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Тиро Мирсаду у сврху пољопривреднх
програма и брендирања производа
по Програму «Подстицај
пољопривредној производњи
за 2010. годину»

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ Тиро Мирсаду, из села Ковачићи,
МЗ Решетница, у сврху пољопривредних програма и брендирања производа, по Програму «Подстицај пољопривредној производњи за 2010. годину».
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 Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614 400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи.
Средства у износу од 1.000,00
КМ уплатити на жиро-рачун Тиро
Мирсада, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде, број:093003048-1.
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:03–14-1651 /10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

852
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-

23.октобар/листопад 2010.
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њског 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), 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,
и Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину број:0414-219-3/10, 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 Упутстава 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, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Угљеша Нурудину у сврху
пољопривреднх програма и
брендирања производа по Програму
«Подстицај пољопривредној
производњи за 2010.годину»
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 2.000,00
КМ Угљеша Нурудину, село Решет-

ница, МЗ Решетница, у сврху пољопривредних програма и брендирања производа по Програму «Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину».
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 Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи.
Средства у износу од 2.000,00
КМ уплатити на жиро-рачун Угљеша
Нурудина, отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде, број:0930010
27-7.
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:03–14-1650/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

853
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 79. редовној
сједници одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:

23.октобар/листопад 2010.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку 2 (двије) канцеларијске
столице и једног принтера
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за набавку 2 (двије) канцеларијске столице
и једног принтера.
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 Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
821300 – Набавка опреме.
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:03–14-1649 /10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

854
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:03-14234/10, од 11.02.2010.године о давању
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сагласности на Програм «Подстицај
пољопривредној производњи за 2010.
годину» («Службене новине Босанскоподрињског 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,
и 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 Упутстава о измјенама и допунама Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:
04-14-219-7/10, од 07.07.2010.године,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног
стада крава (млијечна грла)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
9.100,00 КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање матич-
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ног стада крава (млијечна грла).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право
на подстицај са висином поједничаних
износа, како слиједи:

1. Шакрак Зијад
2. Куловић Зијо
3. Алаим Шемсудин
4. Силајџић Јунуз
5. Мутапчић Азем
6. Беговић Хајра
7. Пештек Бећир
8. Нухановић Вехид
9. Табаковић Синан
10. Халиловић Ешеф
11. Радмиловић Сафет
12. Бујак Салко
13. Омбаша Џемаил
14. Мешић Сафет
15. Смајовић Заим
16. Халиловић Адис
17. Ђоковић Владимир
18. Ђоковић Милорад
19. Херак Шемсудин
20. Кулоглија Ибрахим
21. Дедовић Изет
22. Херак Фикрет
23. Хелаћ Рамиза
24. Хасковић Хасо
25. Мандић Горан
26. Форто Мерсудин
27. Кракоња Екрем
28. Хаџић Самир
29. Фејзић Хусеин
30. Јусуфовић Асим
31. Ковач Емир
32. Шалака Вахид
33. Јахић Мурат

300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
900,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
600,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ

34. Форто Абдулах
35. Коџага Енвер
36. Полутак Јусуф
37. Муховић Емир
38. Ахмовић Хазир

200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, економски код 614
400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број: 03–14-1648/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

855
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: 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
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Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2010.годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину број:04-14-2193/10, 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 Упутстава о измјенама и допунама Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-7/10, од
07.07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи – производња
у затвореном простору
(пластеничка производња)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 19.184,00
КМ за постицај пољопривредној производњи – производња у затвореном
простору (пластеничка производња).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином поједничаних
износа, како слиједи:
1.
2.

Омербашић Индира
Османспахић Ермин

3.456,00 КМ
516,00 КМ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дреца Сулејман
Каровић Лејлудин
Дреца Јасмин
Шаховић Изет
Шунтић Омер
Форто Енвер
д.о.о. „Браћа Каровић“

10. СПО „Фах Муслимовић“

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Џомба Омер
Џемиџић Авдо
Хањалић Исмет
Бећирбашић Фуад
Габела Нура
Шаховић Јасмина
Црнчало Нијаз
Угљеша Нурудин
Човчић Шериф
Мујезиновић Менсур
Хубјер Едим

560,00 КМ
413,00 КМ
1.144,00 КМ
572,00 КМ
704,00 КМ
1.803,00 КМ

3.368,00 КМ
440,00 КМ
600,00 КМ
630,00 КМ
524,00 КМ
610,00 КМ
400,00 КМ
1.148,00 КМ
400,00 КМ
414,00 КМ
404,00 КМ
554,00 КМ
524,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи – производња у затвореном простору (пластеничка производња).
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:03–14-1647/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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856
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: 3/10
и 9/10), 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, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи за 2010.годину број:04-14-2193/10, 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 Упутстава о измјенама и допунама Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број:04-14-219-7/10, од
07.07.2010.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
79. редовној сједници, одржаној 15.10.
2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање
босанскобрдског коња

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
4.700,00 КМ за постицај у пољопривреди – подстицај за држање босанскобрдског коња.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином поједничаних
износа, како слиједи:

1. Клинац Хасан
2. Херак Шемсудин
3. Загрљача Фатима
4. Агановић Неџиб
5. Мршо Хамед
6. Мршо Мујо
7. Туруља Сејфо
8. Адиловић Хасиб
9. Сабља Расим
10. Друговац Џевад
11. Каљанац Фадил
12. Дроца Добрислав
13. Драгичевић
Владимир

14. Барут Едхем
15. Даут Неџиб
16. Брдарић Мухамед
17. Хрустемовић Таиб
18. Шало Хамид
19. Ђаковић Халим
20. Мршо Абид
21. Хоџић Ферид
22. Омеровић Сулејмен
23. Матовић Саво
24. Жиго Хасиб
25. Реџовић Мушан

200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
500,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
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Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанс-коподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка
хитне санације дрвене пјешачке стазе
висећег моста у Витковићима, због дотрајалости исте.
Члан 2.

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:03–14-1646 /10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

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

857
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде» број:5/
03) и Плана и програма «Одржавање и
заштита локалних и регионалних цеста на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2010.годину», број:
04-27-605-4/10, од 31.03.2010.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сејдници, одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду - Дирекцији за цесте за
покретање поступка хитне санације
дрвене пјешачке стазе висећег моста
у Виктовићима

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:03-14–1645/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

858
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-234
/10, од 11.02.2010.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољ-
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опривредној 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: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 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 Упутстава 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, на својој 79. редовној сједници, одржаној 15.10.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу узгајивача медоносног,
ароматичног и љековитог биља
БПК «Фацелија» Горажде
за организовање манифестације
IV Дани меда и љековитог биља
«Живјети с природом Горажде 2010.»
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.500,00
КМ Удружењу узгајивача медоносног,
ароматичног и љековитог биља БПК
«Фацелија» Горажде за организовање

манифестације IV Дани меда и љековитог биља «Живјети с природом Горажде 2010.»
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 Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614 400 - ХАП 002 - Подстицај пољопривредној производњи (сајмови, стручни скупови, семинари, едукације).
Средства у износу од 1.500,00
КМ уплатити на жиро-рачун Удружења узгајивача медоносног, ароматичног и љековитог биља БПК «Фацелија» Горажде, отворен код Унион
банке, филијала Горажде, број:10200
70000024124.
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:03–14–1644/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

859
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 о давању саг-
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ласности Општини Пале-Прача за раскресивање пута Р 448 Хреновица-Горажде, дионица Хреновица-Баре, број:0327-1386/10, од 08.09.2010.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сејдници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 9.859,75
КМ Општини Пале-Прача, на име плаћања трошкова раскресивања пута Р
448 Хреновица-Горажде, дионица Хреновица-Баре, у укупној дужни од 7 км
и ширини до 2 м од крајева коловоза.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 6141163 - Грант Општини Пале-Прача.
Члан 3.
Задужује се Општина Пале-Прача да одобрена средства уплати на
жирорачун Добровољног ватрогасног
друштва «Прача», које је било ангажовано на пословима раскресивања пута
из члана 1. ове Одлуке, број:102007000
0014424, отворен код Унион Банке Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1664/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

860
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 - «Грантови
појединцима –БОР 005», Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.
2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за уклањање архитетонскихурбанистичких баријера за инвалиде
са простора БПК Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ на име уклањања архитетонских – урбанистичких
баријера за инвалиде са простора Босанско-подрињског кантона Горажде
(прилаз на ријеку Дрину).
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједи-
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ти из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима – БОР 005.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
БПК Горажде број: 1990540006144655,
отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1709/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

861
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), а у складу са утрошком средстава са економског кода 614200 «Грантови појединцима» - БОР 005 и Закона о
извршењу Буџета («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчане помоћи
за ексхумацију Турковић Хидајета
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.000,00
КМ (словима:петхиљада КМ)Турковић
Абдулрешаду из Горажда, на име помоћи поводом ексхумације посмртних
остатака сина Турковић Хидајета, припадника ОС А БиХ, у Републици Србији.
Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке уплатити Турковић Абдулрешаду на рачун број:102000000000
0023, партија број: 1541301126, отворен
код УНИОН банке филијала Горажде
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужује
се Министраство за финансије Босанско-подрињског кантона горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања БПК Горажде, економски код 614200 - Грантови
појединцима.
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:03–14-1689/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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862

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са кода 614200 - «Грантови појединцима- БОР – 005», Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:15/
09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Организацији породица шехида
и палих бораца за адаптацију
и кречење службених просторија
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 3.795,00 КМ Организацији породица шехида и палих бораца
са простора Босанско–подрињског кантона Горажде за унутрашње уређење
службених канцеларија (кречење).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Организације породица шехида и погинулих бораца БПК Горажде, број:
1990490005249590, који се води код
ШПАРКАСЕ банке Горажде, са кода
614200 – Грантови појединцима –
БОР –005

Организација Породица шехида и палих бораца Горажде је дужна
да надлежном Министарству у року 7
дана од дана реализације достави извјештај о утрошеним средствима са пратећом документацијом.
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:03–14-1710/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

863
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма утрошка средстава
614 200 – Грантови појединцима – БОР
005 и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде» број:15/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име набавке школских уџбеника
ученицима средњих школа – дјеци
припадника борачких популација за
школску 2010/2011. годину
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 23.400,00 КМ
(словима:двадесет три хиљаде четири стотине) на име набавке школских
уџбеника ученицима средњих школа –
дјеци припадника борачких популација за школску 2010/2011. годину.
Корисници и појединачни износи средстава утврђени су Одлуком
министра за борачка питања број: 1114-1208-6/10, од 29.09.2010.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима – БОР – 005.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а укупна средства уплатити на жиро-рачун НЛБ банке, филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1711/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

864
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанск подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614 200 – Грантови
појединцима (БОР-004) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.
2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење или
набавку лијекова припадника
борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 792, 10
КМ (словима: седамсто деведесет два,
10/100) Кобиљар /Неџиба/ Сулејмену
из Горажда на име финансирања једнократних новчаних помоћи за лијечење или набавку лијекова.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жирорачун број:132 73100112276-85, отворен код НЛБ Тузла-
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у износу од 700,00 КМ на име финансирања трошкова за учешће екипе
РВИ на куп-првенству у шаху, које ће
се одржати у Возућој 18.04.2010.године,
и куп-првенству у малом фудбалу, које ће се одржати у Маглају дана 24.04.
2010.године.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1666/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

865
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанскo–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614 300 – Грантови
непрофитним организацијама и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:15/09), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана
15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за учешће екипе РВИ
на куп-првенству у шаху
и куп-првенству у малом фудбалу
Члан 1.
Одобравају се новчана средства

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 на жиро-рачун
Савеза за спорт и рекеацију инвалида
БПК Горажде, на број:1990540006144
655, отворен код ШПАРКАСЕ банке
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1667/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

866
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
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–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма утрошка средстава
«614300 - Грантови непрофитним организацијама и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 15
/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за плаћање аутобуса за одлазак
борачких Удружења
на манифестацију «Игман 2010.»
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.890,00 КМ (630x3) на име
трошкова превоза за одлазак чланова
борачких удружења на манифестацију
«Игман 2010.»
Члан 2.

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:03–14-1668/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

867
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 - «Грантови
појединцима - БОР-005», Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:15/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.
2010.године, д о н о с и:

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитним организацијама.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за учешће на атлетским
такмичењима

Члан 3.

Одобравају се новчана средства
у износу од 300,00 КМ на име финансирања трошкова учешћа на атлетским
такмичењима Заима Шумана.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на ж-р Организације ПШиПБ БПК Горажде број:
1990540005249539 отворен код «ШПАРКАСЕ» банке, Горажде.

Члан 1.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
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Горажде, економски код 614200 - Грантови појединцима - БОР - 005.

набавку лијекова припаднику
борачке популације

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Заима Шумана број 1610000000000011,
партија 4255031000827633, отворен код
Раифаизен банке, филијала Горажде.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 110,75
КМ (словима: једна стотина десет и
75/100) на име финансирања једнократне новчане помоћи за лијечење или
набавку лијекова припаднику борачке
популације Херак Зијаду.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).

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:03–14-1669/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

868
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 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.
2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократне
новчане помоћи за лијечење или

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењем које је донио министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачном
износу како слиједи:
Р/Б
1.

Презиме
(име оца)име
Херак (Хакије) Зијад
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
110,75
110,75 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1670/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

869
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са утрошком средстава са економског кода 614200 «Грантови појединцима» - БОР 003 и Закона о
извршењу Буџета («Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде за партиципацију
трошкова из основа природних
погодности градског грађевинског
земљишта - ренте
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 512,40
КМ Велагић (Дурмиша) Вахиду из Датеља (словима: песто дванаест, 40/100
КМ), на име партиципације трошкова
накнаде из основа природних погодности градског грађевинског земљишта – ренте, утврђене рјешењем Службе
за геодетске имовинскоправне послове, обнову и развој и просторно уређење Општине Пале-Прача, број: 04/123-1-1/10, од 11.01.2010. године.

Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке уплатити на жиро-рачун
Општине Пале-Прача број:1020070000
001426, отворен код Унион банке филијала Горажде.
Сврха уплате: накнада за погодности грађевинског земљишта-рента.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужује
се Министараство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања БПК Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима.
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:03–14-1671/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

870
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 8. Одлуке Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде о
начину располагања становима у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде број:01-23-294/10, од 13.04.
2010.године и Одлуке Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о додје-
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ли поткровних станова Министарству
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-231395/10, од 08.09.2010.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.год., д о н о с и :
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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:03–23-1674/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

871
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о начину и поступку додјеле у најам
стамбених јединица у објектима
у насељу «Витковићи» у општини
Горажде, стављених у функцију у
оквиру пилот програма «Социјално
становање у БиХ» и Правилник
о начину располагања и употреби
стамбених јединица у објектима
у насељу «Витковићи» у Општини
Горажде, стављених у функцију
у оквиру пилот програма
«Социјално становање у БиХ»
Члан 1.
Даје се сагласност на:
a) Правилник о начину и поступку
додјеле у најам стамбених јединица
у објектима у насељу «Витковићи»
у Општини Горажде, стављених у
функцију у оквиру пилот програма «Социјално становање у БиХ» и
b)

Правилник о начину располагања
и употреби стамбених јединица у
објектима у насељу «Витковићи» у
Општини Горажде, стављених у
функцију у оквиру пилот програма «Социјално становање у БиХ».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

У складу са Одлуком Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број:01-23-294/10, од 13.04.2010.
године), и чланом IX Меморандума о
разумијевању између Католик рилиф
сервисес (Catholic Relief Services) (ЦРС),
и Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 08-36-52-31/10, од 12.08.
2010.године, а у сарадњи с Федералним министарством расељених лица и
избјеглица и ЦРС-ом, Министар за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, уз сагласност
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о начину и поступку додјеле у најам
стамбених јединица у објектима у
насељу „Витковићи“ у Општини
Горажде, стављених у функцију у
оквиру пилот програма „Социјално
становање у БиХ“
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Појам)
Предмет Правилника о начину
и поступку додјеле у најам стамбених
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јединица у објектима у насељу „Витковићи“ у Општини Горажде стављених у функцију у оквиру пилот програма „Социјално становање у БиХ“ (у
даљем тексту: Правилник) су стамбене
јединице-станови, наведени у члану 2.
овог Правилника, као и начин и поступак додјеле станова у најам.
У смислу става 1. овог члана,
Правилником се посебно уређују и питања:
-

најмопримаца,
јавног позива за избор најмопримаца, услови за судјеловање на позиву и поступак избора најмопримаца,

Р.бр.

Ознака зграде

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ф2
Ф2
А3
А3
П/в
П/в
П/в
А7
Б2
Б6
Б6
Б6
Д4
Д3
А6
Ц2
А1
Ц4
ИНГ
Ц1

-

критерија за избор најмопримаца
(бодовање и рангирање),
комисије за проведбу поступка избора најмопримаца,
ранг-листе,
друга питања од значаја за предмет
овог Правилника.
Члан 2.
(Предмет најма и употребе )

Станови који се додјељују у најам су у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде на основу Одлуке Скупштине Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 01-23-294/10 од
13.04.2010.године), и то како слиједи:

Адреса стамбене јединице
М.Б.Баје 7/7
М.Б.Баје 7/8
М.Б. Баје 22/6
М.Б.Баје 22/5
I дринске бригаде 17/11
I дринске бригаде 17/14
I дринске бригаде 15/11
М.Б.Баје 26/6
М.Б. Баје 23/11
М.Б.Баје 11/9
М.Б.Баје 11/10
М.Б.Баје 11/11
М.Б.Баје 2/6
М.Б.Баје 14/5
I Дринска 12/6
М.Б.Баје 18/6
М.Б.Баје 24/6
М.Б.Баје 8/6
М. Дучића 1/6
М.Б.Баје 30/6

Површина према
изведбеној пројектној
документацији м²
58,54
29,98
48,53
48,53
72,09
67,09
43,13
48,53
53,38
53,07
44,39
53,07
51,4
51,42
48,71
52,37
48,55
52,37
67,31
52,13
1.044,59
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Напријед наведена листа станова у насељу Витковићи, који ће бити
предмет санације у оквиру Пројекта
„Социјално становање у БиХ“, је дефинисана на основу акта Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 09-23-290-1/10,
од 30.08.2010.године и иста представља
листу станова усаглашену између уговорних страна.
Становима из става 1. овог члана располаже Министарство за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, према Одлуци
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-23-1395/10, од 08.09.
2010.године и осигураће одржавање
стамбених јединица и заједничких просторија у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
(Начело уставности)
Поступак додјеле станова у најам, као и овај Правилник у цјелости,
уважавају, примијењују и темеље се на
начелима уставности и законитости,
забране дискриминације по било којем основу, начелу једнакости, те начелу јавности.
Начело уставности и законитости се састоји у томе да је овај Правилник, као и сви поступци вођени и акти
донесени на основу истога, заснован и
у складу с Уставом и важећим законима.
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Члан 4.
(Начело једнакости)
Према било којој страни и судионику у поступку додјеле у најам стамбених јединица, као и у осталим питањима које уређује овај Правилник,
изричито се забрањује било каква дискриминација независна о основу.
Начело једнакости сходно овом
Правилнику јамчи једнако поступање
према свим судионицима у поступку
додјеле у најам стамбених јединица.
Начело јавности подразумијева
и обавезује судионике у поступку на
јавност и транспарентност уз поштивање и примјену одредаба Закона о заштити личних података.
Члан 5.
(Тијела управе )
Министарства и друга тијела
управе Федерације БиХ, Републике
Српске, Босне и Херцеговине, као и
друга министарства и тијела која као
донатори судјелују у овом Програму,
могу вршити надзор и тражити извјештаје над поступком утрошка донираних новчаних средстава, као и судјеловати у поступку избора и додјеле стамбених јединица кроз рад комисије.
Органи из става 1. овог члана
могу затражити коначне и скупне извјештаје о проведби поступка избора и
додјеле стамбених јединица.
Одредбама става 1. и 2. овог члана не искључује се законска надлеж-
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ност министарстава и тијела управе
која имају обавезу контроле и инспекције над оваквим пројектима.

II. НАЈАМ И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ
СТАНА У НАЈАМ
Члан 6.
(Додјела станова)
Станови из члана 2. овог Правилника се на начин и кроз поступак
дефинисан главом IV. Правилника додјељују најмопримцима у најам и то по
коначности одлуке о додјели, а чији је
саставни дио ранг-листа најмопримаца.
Најам из става 1. овог члана је
правни посао који се односи искључиво на употребу туђе ствари, на начин
како је то регулисано овим Правилником, Правилником о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица у објектима у насељу Витковићи,
општина Горажде и уговором о најму,
уз обавезну забрану давања наведене
ствари у поднајам.
Члан 7.
(Уговор о најму)
Најмодавац у смислу овог Правилника је Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: најмодавац).
Уговором о најму најмодавац ће
се обавезати да преда стан за становање најмопримцу уз одређену најамнину.
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Уговор о најму посебно ће садржавати: уговорне стране, опис стана
који се даје у најам, висину најамнине
и начин плаћања, врсту трошкова који
се плаћају у вези са становањем и начин плаћања истих, податке о лицима
која ће заједно с најмопримцем користити стан, вријеме трајања најма, одредбе о одржавању стана, одредбе о упораби заједничких просторија, заједничких дијелова и уређаја зграде и земљишта које служи згради, одредбе о
примопредаји стана.
Најмодавац ће да склопи уговор
о најму с најмопримцима за сваки од
станова којима располаже, како је то
потврђено и чланом 2. овог Правилника.
Уговор о најму не може се склопити прије коначности Одлуке и ранглисте из става 1. члан 6. овог Правилника.
Нацрт уговора о најму је саставни дио овог Правилника.
Члан 8.
(Додјела станова)
Додјела станова ће да се врши
на основу остварених резултата на јавном позиву, а у складу са оствареним
бодовима на ранг-листи.
Изузетно од става 1. овог члана,
станови који нису додијељени у најам
на основу јавног позива, а након проведбе истога и коначности ранг-листе,
могу се додијелити у најам без објаве
новог јавног позива, уколико на коначној ранг-листи има најмопримаца који испуњавају услове за додјелу распо-
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ложивих станова по утврђеним критеријима.
Додјелу стана из претходног става овог члана обавиће власник истога
уз сурадњу ЦРС-а на начин како је то
утврђено овим Правилником.
У случају да на коначној ранглисти нема најмопримаца који задовољавају услове за додјелу расположивих станова, објављује се нови јавни
позив у складу са овим Правилником.
Најмопримац који остварује право на додјелу стана у најам сходно ставу 2. овог члана обавезан је обновити
сву ону документацију на основу које
је утврђен његов статус и положај на
коначној ранг-листи.
Провјеру документације из претходног става овог члана обавиће првостепена комисија, док се другостепена формира у случају приговора најмопримца, као и да би верификовала
коначну листу најмопримаца.
Уколико су се услови и лични
статус најмопримца измијенили и побољшали у односу на вредновану документацију у јавном позиву, није могуће по аутоматизму додијелити нову стамбену јединицу и најмопримац не
улази у поступак додјеле расположивих станова без јавног позива, иако исти може судјеловати у новом позиву,
ако до таквога дође.
У случају да најмопримац који
је био прворангиран за додјелу расположивог стана не докаже непромијењеност услова и свог личног статуса, тада у обзир улазе остали најмопримци
по утврђеном редослиједу сходно кон-
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ачној ранг-листи, уз обавезну провјеру
и обнову документације на начин утврђен овим чланом.
Додјела расположивог стана не
може започети прије истека рока од
најмање 30 дана од дана када је окончана додјела станова по јавном позиву.
Сва права и обавезе које најмопримци имају по јавном позиву, смислено се примјењују и у поступку утврђеном овим чланом.
Члан 9.
(Најмопримци)
Стамбене јединице које су предмет најма могу се додијелити једном
лицу или једној породици/заједничком кућанству с одређеним бројем чланова и то:
a) Станови површине од 30 до 43
м2 – једном лицу или породици/заједничком кућанству од
највише 3 члана
b) Станови површине од 46 до 55
м2 – породици/заједничком кућанству од 4 до 5 чланова
c) Станови површине од 66 до 73
м3 – породици/заједничком кућанству са 5 и више чланова
Заједничким кућанством у смислу овога Правилника сматрају се најмопримци који су чланови породице и
лице са заједничке кућне листе и то супруг или супруга, сродници по крви у
верикалној линији (родитељи, дјед и
бака), браћа и сестре који живе у заједничком кућанству, уздржавана дјеца,
очух и маћеха, посвојитељи, скрбници,
те ванбрачни друг.
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Уколико подносиоц захтјева подноси пријаву као носитељ заједничког кућанства, обавезно прилаже овјерену кућну листу на којој су и други чланови заједничког кућанства.
Члан 10.
(Најамнина)
Најмопримци који добију стан
у најам обавезни су најмодавцу плаћати најамнину.
Детаљније одредбе о најамнини
из претходног става овог члана прописаће се Правилником о начину располагања и употребе стамбених јединица санираних и стављених у функцију
у оквиру Програма.
III.

НАЈМОПРИМЦИ
Члан 11.
(Општи критерији и услови
судјеловања)

Најмопримци у смислу овог
Правилника могу бити:
a) Расељена лица и повратници с
адресом пребивалишта у Горажду на дан 30. априла 1991.године, која бораве у колективним
центрима и алтернативним смјештајима у Босанско-подрињском кантону Горажде;
b) Расељена лица с адресом пребивалишта у Горажду на дан 30.
априла 1991.године, а која бораве у колективним центрима и
алтернативним смјештајима на
другим подручјима у БиХ;
c) Појединац и породице које припадају рањивим категоријама
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становништва којима је усљед
посебних околности потребна
социјална заштита и чија имовина у мјестима поријекла није
обновљена, а које се не могу вратити у пријератна мјеста пребивалишта због хуманих услова
по основу заштите људских права и објективних услова који
доводе расељено лице у опасност у случају повратка или тренутно онемогућавају реконструкцију у оквиру већег подручја
(као што је примјерице минирано подручје, немогућност довоза-транспорта грађевинског материјала до локалитета реконструкције због неприступачног
пута, срушенога моста, непостојања електромреже и слично)
и или су клијенти Центра за социјални рад у Горажду.
Број станова у првој додјели, који се додјељују најмопримцима из претходног става тачка в) не може бити
већи од 6 (шест) станова, док број станова за најмопримце из тачке а) и тачке
б) овог члана јесте 14 (четрнаест) станова.
IV. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР
НАЈМОПРИМАЦА, УСЛОВИ
ЗА СУДЈЕЛОВАЊЕ НА
ПОЗИВУ И ПОСТУПАК
ИЗБОРА НАЈМОПРИМАЦА
Члан 12.
(Јавни позив)
Станови који су предмет најма
додјељују се на основу јавног позива
кога расписује ЦРС до 01.11.2010.год-
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ине, односно до истека трајања Програма, а након тога Министарство које
располаже становима, сходно поступку прописаном овим Правилником.
Члан 13.
(Садржај јавног позива)
Јавни позив из претходног члана овог Правилника обавезно садржи
број и структуру стамбених јединица
које се додјељују у најам, вријеме трајања и цијену најма, услове судјеловања у додјели у најам, основе, критерије и начин вредновања, објављивање
приједлога ранг-листе потенцијалних
најмопримаца и право на приговор,
као и начин доношења коначне ранглисте најмопримаца којима ће бити
понуђени уговори о најму.
Члан 14.
(Објава јавног позива)
Јавни позив ће се истовремено
објавити у најмање једним дневним
новинама у сваком ентитету БиХ, у
службеним гласилима и огласним плочама Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и Општине Горажде.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде и Општина Горажде
задржавају право објаве и у електронским медијима (локалне радио-станице, веб странице).
Обавијест о објави јавног позива
обавезно се доставља Министарству за
људска права и избјеглице БиХ, Федералном министарству расељених лица
и избјеглица и Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске или другим надлежним министарствима за област избјеглица и расеље-
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них лица, искључиво у циљу обавјештавања што већег броја потенцијалних
апликаната.
Јавни позив не може бити отворен краће од 60 (шездесет) календарских дана од дана његове објаве.
Члан 15.
(Општи услови)
На јавни се позив може јавити
потенцијални најмопримац у потреби
за социјалним становањем који нема
на подручју БиХ другу стамбену јединицу условну за становање и који није
раније користио помоћ за обнову стамбене јединице у сврху повратка.
Члан 16.
(Одлука о критеријима)
Документација, то јест докази
које ће најмопримци прилагати уз пријаву на јавни позив, дефинисаће се
одлуком о критеријима, коју у сарадњи са Федералним министарством расељених лица и избјеглица и ЦРС-ом,
а уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде доноси министар за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде.
Документација не може бити
старија од три (3) мјесеца од дана објаве јавнога позива, и иста се прилаже у
оригиналу или овјереној копији.
Члан 17.
(Општа ранг-листа)
Основе за утврђивање опште
ранг-листе најмопримаца, а сходно члану 11. овог Правилника, су:
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-

-

статус расељеног лица
статус повратника
статус и стање пријератне
стамбене јединице
садашњи стамбени статус
најмопримца
припадност скупинама рањивих лица у стању социјалне потребе
припадност осталим скупинама лица у неповољној социјалној ситуацији

Члан 18.
(Достављање и евиденција пријава)
Пријаве на јавни позив достављају се на протокол зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
лично или препоручено путем поште,
у запечаћеној коверти с назнаком: ЗА
ЈАВНИ ПОЗИВ - „СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БиХ“ – НЕ ОТВАРАЈ.
Уколико се пријава поднесе лично, истом подносиоцу се издаје потврда о примитку пријаве с тачним даном и временом запримања исте и таква се потврда назначава на примјерку
захтјева који остаје код подносиоца.
По затварању јавног позива, а
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана затварања, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде је обавезно писменим путем обавијестити првостепену
комисију о броју запримљених пријава, као и о броју оних пријава које су
поднесене неправовремено.
Пријаве се чувају у стању у каквом су запримљене све до оног тре-
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нутка док исте не преузме Комисија за
проведбу поступка избора најмопримца.
Министарство с предсједником
комисије из претходног става овог
члана прави записник о преузимању
поднесених пријава с назнаком броја
пријава и тачним датумом и временом
преузимања.
Члан 19.
(Отварање и обрада пријава)
Правовремене пријаве отвара
првостепена комисија након истека
рока од 10 (десет) дана од дана затварања јавног позива.
Неправовремене пријаве се записнички евидентирају и неотворене
враћају подносиоцима.
Првостепена комисија отвара
пристигле пријаве и сачињава листу
евиденције свих поднесених пријава.
Листа евиденције обавезно садржи сљедеће податке:
a) додијељени идентификацијски
број пријаве
b) презиме, име оца, име и ЈМБ
подносиоца пријаве
c) адресу тренутног боравка подносиоца пријаве
d) стамбену јединицу за коју је пријава поднесена
У случају да пријава подносиоца не садржи тражену документацију,
која се не односи на критерије и бодовање саме пријаве, комисија исту записнички евидентира и као непотпуну
одбацује, те у року од 8 (осам) дана од
дана одржавања састанка комисије,
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писменим путем обавјештава подносиоца о утврђеним недостатцима.

ментација не бодује.

Рок за приговор из разлога наведених у претходном ставу овог члана
не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана примитка наведене одлуке.

VI. КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЕДБУ
ПОСТУПКА ИЗБОРА
НАЈМОПРИМАЦА

V. КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР
НАЈМОПРИМЦА (БОДОВАЊЕ
И РАНГИРАЊЕ)
Члан 20.
(Критерији)

Члан 22.
(Поступак избора најмопримаца)
Поступак избора најмопримца
за додјелу стана у најам заснива се на
примјени начела двостепености, односно осигурања права на приговор.

Критерији на основу којих ће се
обавити бодовање и рангирање подносиоца пријава уређени су Одлуком о
критеријима, која је саставни дио овог
Правилника.

Другостепено рјешавање подразумијева поступак у коме се поднесене пријаве разматрају, вреднују, бодују
и рангирају кроз првостепено тијело, с
могућношћу преиспитивања таквих рјешења од стране другостепеног тијела.

Члан 21.
(Бодовање и вредновање пријава)

Члан 23.
(Поступак формирања комисије)

Бодовање и вредновање пријава
обавиће се искључиво на темељу приложене, односно достављене документације, слиједом чега ће комисија утврдити редослијед и рангирање наведених пријава.

Сходно претходном члану овог
Правилника, за проведбу поступка избора најмопримца, оснивају се двије
комисије: првостепена и другостепена.

Појединачно додијељени бодови по утврђеним критеријима конкретне пријаве се збрајају и као такви се
рангирају и сортирају од највишег до
најнижег броја бодова за сваки тип стамбене јединице како за општу, тако и
за коначну ранг-листу.
Уколико поједина пријава не
садржи доказе, документацију за један
или више тражених критерија, таква
пријава се не одбацује, него се иста за
критериј за који није приложена доку-

Комисије до истека рока, односно до 30. јуна 2011. године, односно и
прије назначеног датума уколико се
дотад оконча Програм, одлуком утврђује ЦРС на начин да се истоме најкасније до дана објаве јавног позива Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, доставе имена и подаци лица која се предлажу за
именовање.
Након истека рока из става 2.
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овог члана, комисије својом одлуком/
рјешењем утврђује Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, а у складу
са дефинисаним чланом 36. овог Правилника.

Комисије могу имати и записничара којег именују из редова чланова
комисије, или друго лице које не долази из реда чланова комисије.

Одлука о оснивању комисије
обавезно садржи: број и састав чланова
комисије, дјелокруг рада и задатке комисије, начин рада и одлучивања комисије, права и обавезе комисије и чланова.

Уколико записничар не долази
из реда чланова комисије, исти није
члан комисије и нема право гласа, док
се права и обавезе именованог утврђују Одлуком о оснивању или Пословником о раду.

Члан 24.
(Првостепена и другостепена
комисија)

Члан 25.
(Општи услови рада комисије)

Првостепена комисија састоји
се од:
-

-

-

два члана испред Министарстава за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде,
једног члана испред ЈУ „Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона
Горажде“
два члана испред ЦРС-а.

Другостепена комисија састоји
се од:
-

-

једног члана испред Министарстава за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде,
једног члана испред Федералног министарства расељ-

-

ених лица и избјеглица,
једног члана испред ЦРС-а.

Лица именована у првостепену
комисиу не могу бити чланови другостепене комисије.
Приликом оснивања комисија
неопходно је водити рачуна о структури истих, односно о стручним, професионалним и другим квалификацијама и квалитетама лица која ће чинити наведене комисије.
Члан 26.
(Рад комисије)
Трошкове рада чланова комисија сносе институције и организације
за члана којег су предложиле у комисије, уколико се тијела која предлажу
именовање другачије не договоре.
Члан 27.
(Надлежност првостепене комисије)
Првостепена комисија обавезна
је размотрити сваку правовремено
запримљену пријаву, исту вредновати,
бодовати и на концу рангирати, односно сачинити ранг-листу најмоприма-
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ца, као и извршавати и друге послове
утврђене овим Правилником, Одлуком о оснивању и Пословником о раду,
којим се утврђују остали задаци, начин рада и одлучивања чланова комисије.
Члан 28.
(Надлежност другостепене комисије)
Другостепена комисија обавезна је размотрити сваки приговор поднесен против Одлуке првостепене комисије и то најкасније у року од 7 (седам) дана од дана примитка приговора, верификовати коначне ранг-листе,
као и извршавати и друге послове утврђене овим Правилником, Одлуком о
оснивању и Пословником о раду којим
се утврђују остали задаци, начин рада
и одлучивања чланова комисије.
У циљу појашњења начина формирања приједлога ранг-листе најмопримаца и ставова првостепене комисије, другостепена комисија може затражити очитовање првостепене комисије.
Члан 29.
(Записници)
О свом раду комисије сачињавају записнике и исте достављају тијелима која имају своје представнике-чланове у истим повјеренствима.
Члан 30.
(Гласање)
О сваком питању о поступку,
или било којем другом питању, комисије одлучују јавним гласањем и то
већином гласова присутних чланова, с
тим да сваки члан има један глас.
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Гласање из става 1. овог члана
обавезно се записнички констатира.
VII. РАНГ-ЛИСТЕ
Члан 31.
(Општа ранг-листа)
У току поступка избора најмопримаца сачињава се општа ранг-листа.
Ранг-листе из претходног става
сачињава првостепена комисија, и као
такве су привремене нарави, све до
оног тренутка док се не ријеше евентуални приговори на првостепене одлуке, или док се не протекне рок за приговор.
Након истека рока за приговор,
или по коначности свих одлука по
приговорима, другостепена комисија
дефинише и верификује коначну ранг-листу.
Другостепена комисија може
независно о приговору, уколико има
оправдан правни интерес или друга
битна сазнања, затражити конкретан
спис предмета-пријаву и очитовање о
истоме од стране првостепене комисије.
Члан 32.
(Право на приговор
и рок за приговор)
Након што првостепена комисија донесе првостепену одлуку са ранг-листом најмопримаца, иста ће бити
јавно истакнута на огласној табли Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и огласној табли Општине Гора-
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жде, с назначеним правом и роком за
приговор.
Право на приговор имају сви
судионици на јавном позиву који из
одређених разлога нису задовољни својом позицијом на ранг-листи најмопримаца.
Право на приговор имају и остале лица које докажу правни интерес,
уколико постоје индиције да поједини
најмопримци не испуњавају услове из
јавног позива или су прекршена правила вођења првостепеног поступка.
Приговор се путем првостепене
комисије подноси другостепеном комисији у року од 15 (петнаест) дана од
дана јавног оглашавања приједлога ранг-листе најмопримаца.
Члан 33.
(Одлуке по приговору)
По истеку рока за приговор, првостепена комисија комплетира и сачињава досије сваког подносиоца пријаве за додјелу стамбених јединица у најам, који се чува у складу са прописима
о канцеларијском пословању, а цјеловит досије сваког најмопримца за којег
је поднесен приговор скупа са очитовањем по приговору, првостепена комисија предаје другостепеној комисији.
Другостепена комисија разматра поднесене приговоре и очитовања
првостепене комисије и у року до 15
(петнаест) дана доноси коначну одлуку у погледу сваког достављеног приговора.

Донесене одлуке по приговорима достављају се писменим путем подносиоцима приговора путем првостепене комисије.
Члан 34.
(Коначна ранг-листа)
Након рјешавања евентуалних
приговора и извршене провјере исправности проведеног поступка формирања приједлога ранг-листе најмопримаца, другостепена комисија исте, по потреби, ревидира о чему обавезно сачињава записник који је основ за верификацију коначних ранг-листи најмопримаца.
Саставни дио записника обавезно чине приговори, очитовања првостепене комисије и донесене одлуке по
приговорима.
Записник и верификована ранг-листа најмопримаца достављају се
на извршење најмодавцима.
Ранг-листе важе до објављивања новог јавног позива.

VIII.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 35.
(Управљање и одржавање)

Најмодавци ће, примијењујући
одредбе Закона о одржавању заједничких дијелова зграда и о управљању
зградама („Службене новине Босанско
-подринјског кантона Горажде“, број:
15/01), усаглашено донијети акт којим
ће регулисати бригу, управљање и од-
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ржавање заједничких дијелова и уређаја у стамбеном објекту из члана 2.
овог Правилника.
Члан 36.
(Права и обавезе након завршетка
Програма)
Права и обавезе ЦРС-а по овом
Правилнику истичу с даном 30. јуна
2011. године, односно и прије назначеног датума, уколико се до тада Програм заврши.
Права и обавезе ЦРС-а након
истека наведеног рока, у оним дијеловима у којима је то изричито овим Правилником назначено, преузима Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде.
Права и обавезе ЦРС-а из члана
24. овог Правилника, а након истека
наведеног рока у ставу 1. овог члана,
вршиће се на начин да:
-

у првостепеној комисији права и обавезе ЦРС-а престају,
у другостепеној комисији
умјесто члана ЦРС-а се повећава број чланова испред
институција Босанско-подрињског кантона Горажде на
два члана, са једним чланом
представника Центра за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 38.
(Ступање на снагу и објављивање)
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, сачињава се у два
примјерка на босанском језику, од чега
свака од страна потписница Меморандума о разумјевању задржава по један
примјерак.
Правилник ће се накнадно објавити у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Члан 39.
(Тумачење)
За тумачење појединих одредаба овог Правилника искључиво су мјеродавна тијела која су судјеловала у
поступку његовог доношења.
Тумачење се даје писменим актом на начин и у поступку који је важио и за доношење овог Правилника.
Члан 40.
(Измјене и допуне Правилника)
Овај Правилник, као и акти који се доносе на основу тумачења овог
Правилника, могу се мијењати и допуњавати на начин и у поступку који је
важио и за његово доношење.
Након 30.06.2011.године и завршетка Програма, проведбу Правилника и улогу ЦРС-а преузима најмодавац.

Члан 37.
(Надзор)

Број:08-36-52-54/10
МИНИСТАР
20.10.2010.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Надзор над проведбом овог Правилника обављају органи-субјекти укључени у поступак доношења истога,
свако у оквиру своје надлежности.

Сагласност на овај Правилник
дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде својом Одлуком број:
03-23-1674/10 од 15.10.2010.године.
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У складу са Одлуком Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број:01-23-294/10 од 13.04.2010.
године), и чланом ИX Меморандума о
разумијевању између Цатхолиц Релиеф Сервицес (ЦРС), и Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, потписаног дана 12.08.2010. године, а у сарадњи
с Федералним министарством расељених лица и избјеглица и ЦРС-ом, Министар за социјалну политику, здравство, расељена лица избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде уз сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, доноси:
ПРАВИЛНИК
о начину располагања и употреби
стамбених јединица у објектима
у насељу „Витковићи“ у Општини
Горажде стављених у функцију
у оквиру пилот програма
„Социјално становање у БиХ“
I – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НА ОСНОВУ
ВЛАСНИШТВА И УДЈЕЛА
У ПРОГРАМУ
Члан 1.
(Појам)
Правилником о начину располагања и употребе стамбених једини-

Р.бр.

Ознака зграде

1.
2.
3.
4.

Ф2
Ф2
А3
А3

ца у објектима у насељу „Витковићи“
у општини Горажде, санираних и стављених у функцију у оквиру пилот
програма „Социјално становање у БиХ
у општини Горажде“ (у даљем тексту:
Правилник), утврђује се начин и услови кориштења 20 стамбених јединица
у стамбеним објектима у насељу Витковићи, којим располаже Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, који су
довршени, стављени у функцију, те се
додјељују у закуп у оквиру овог пилот
програма (у даљем тексту: „Програм“).
Члан 2.
(Предмет располагања и употребе)
1) Предмет располагања и употребе су
објекти у Витковићима у општини
Горажде, који се у оквиру Програма санирају и стављају у употребу.
2) Стамбене јединице се додјељују на
употребу најмопримцима у најам и
с њима најмодавац закључује уговор о најму.
3) Предмет располагања је 20 стамбених јединица, које су у власништву
Босанско-подрињског кантона Горажде на основу Одлуке Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 01-23-294/10, од 13.04.
2010.године), и то како слиједи:

Адреса стамбене јединице
М.Б.Баје 7/7
М.Б.Баје 7/8
М.Б. Баје 22/6
М.Б.Баје 22/5

Површина према
изведбеној пројектној
документацији м²
58,54
29,98
48,53
48,53
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

П/в
П/в
П/в
А7
Б2
Б6
Б6
Б6
Д4
Д3
А6
Ц2
А1
Ц4
ИНГ
Ц1
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I dринске бригаде 17/11
I dринске бригаде 17/14
I dринске бригаде 15/11
М.Б.Баје 26/6
М.Б. Баје 23/11
М.Б.Баје 11/9
М.Б.Баје 11/10
М.Б.Баје 11/11
М.Б.Баје 2/6
М.Б.Баје 14/5
I дринске бригаде 12/6
М.Б.Баје 18/6
М.Б.Баје 24/6
М.Б.Баје 8/6
М. Дучића 1/6
М.Б.Баје 30/6

Напријед наведена листа станова у насељу Витковићи, који ће бити
предмет санације у оквиру Пројекта
„Социјално становање у БиХ“ је дефинисана на основу акта Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде број:09-23-290-1/10,
од 30.08.2010.године и иста представља
листу станова усаглашену између уговорних страна.
Становима из става 1. овог члана располаже Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, према Одлуци Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-23-1395/10, од 08.09.2010.године и осигураће одржавање стамбених
јединица и заједничких просторија у
складу са важећим законским прописима.

72,09
67,09
43,13
48,53
53,38
53,07
44,39
53,07
51,4
51,42
48,71
52,37
48,55
52,37
67,31
52,13
1.044,59

Члан 3.
(Пратећи документи)
1) Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, које располаже
станбеним јединицама из члана 2.
став 3.) у оквиру Програма, осим
овог Правилника ће донијети и
правилник о начину и поступку
додјеле у најам стамбених јединица
(у даљем тексту: правилник о додјели), одлуку о критеријима (у даљем тексту: одлука) и правилник о
одржавању и управљању над објектом, то јест стамбеним јединицама
у оквиру објекта (у даљем тексту:
правилник о управљању).
2) Ради ефикаснијег дјеловања на додјели и управљању стамбеним јединицама и с свим осталим елементима проведбе Програма и програ-
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мских циљева, а узевши у обзир
чињеницу о власништву над стамбеним јединицама у насељу Витковићи, као и све преузете обавезе у
смислу координирања, проведбе
активности и извјештавања осталих партнера на проведби Програма, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту:
Министарство) је сагласно да овај
Правилник, правилник о додјели,
правилник о управљању, одлуку о
критеријима те друге акте који су у
самом нацрту саставни дио свих
ових правилника и све њихове измјене доносе на начин који је важио и за доношење овог Правилника, ако то посебним актом, који се
мијења, није другачије одређено.
II – НАЧИН КОРИШТЕЊА
Члан 4.
(Право располагања)
1) Стамбеним јединицама санираним
у оквиру Програма располаже Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде на основу Одлуке Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 01-23-294/10, од
13.04.2010.године), и Уговора о суфинансирању санације и условима
и начину употребе стамбених јединица и пратеће инфраструктуре (у
даљем тексту: Уговор), а у складу с
Меморандумом о разумијевању, закљученом између Католик рилиф
сервисес (Catholic Relief Services) и
Министарства, (у даљем тексту:
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Меморандум) и усвојеним и потписаним подзаконским актима.
2) Право располагања подразумијева:
a) упис власништва у земљишне
књиге са теретом,
b) додјелу у најам стамбених јединица у складу с правилником о
додјели,
c) управљање приходима оствареним од најма,
d) контролу употребе сходно овом
правилнику,
e) управљање и одржавање стамбених јединица сходно правилнику о управљању.
Члан 5.
(Ограничено право располагања)
1) Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде ће на стамбеним
јединицама из члана 3. стављеним
у функцију имати право располагања и употребе у складу са овим
Правилником, Правилником о додјели и Правилником о одржавању
и управљању (у даљем тексту: правилници).
2) Право располагања и употребе власницима из става 1. овог члана ће
бити ограничено уписом у земљишне књиге забиљежбе отуђења и
даљњег оптерећења некретнина из
члана 2. овог Правилника.
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Члан 6.
(Упис ограничења права
располагања – рок трајања забране
отуђења и даљег оптерећења)
1) Располагање у складу са Правилником подразумијева забрану отуђења и даљег оптерећења изграђених некретнина, као и њиховог кориштења супротно правилницима.
2) Право располагања као и забрана
из претходног става овог члана трајаће онолико времена на колико је
иста укњижена (забиљежена у земљишним књигама), уз изузетак раскида уговора уколико дође до промијењених околности дефинисаних овим и другим правилницима,
као и осталим позитивним прописима.
3) Право располагања у складу са Правилником на санираним стамбеним једницама ће бити уписано у земљишне књиге као забрана отуђења и даљег оптерећења, а на основу употребне дозволе издате за изграђене некретнине у 1999. години
и на основу записника и заједничког приједлога уговорних страна о
упису забиљежбе ради испуњења
обавеза из уговора.
4) За неиспуњење или кршење обавеза уговором о суфинансирању ће
потписницима бити предвиђене
финансијске казне.
III - ПРАВО УПОТРЕБЕ
Члан 7.
(Право употребе)
1) Право употребе стамбених једини-
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ца које су предмет овог Правилника имају најмопримци који стекну
право на најам у складу са одлуком
о коначној ранг-листи најмопримаца за додјелу у најам стамбених јединица или у складу накнадне прерасподјеле слободних стамбених јединица у складу са овим Правилником или Правилником о додјели
(у даљем тексту најмопримац).
2) Право на употребу стамбених јединица нема најмопримац чија примања по члану кућанства прелазе
максималан износ усвојен и дефинисан посебним актом Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде и ЦРС-а, а који је саставни
дио овог Правилника.
Члан 8.
(Најмопримци стамбених јединица)
1) Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде и најмопримци
закључују Уговор о најму у складу
са Правилником о додјели, којим се
прецизирају међусобна права и обавезе.
2) Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде задржава право преноса овлаштења за потписивања
уговора о најму на мјеродавну институцију, Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона Горажде или неку другу институцију
коју одобри Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
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3) Стамбене јединице које су, као предмет најма, додијељене једном лицу или једној породици која чини
заједничко кућаннство није преносиво и могу га користити само та
лица, односно лица наведена у Уговору о најму закљученом између
најмопримаца и Министарства.
4) Нацрт Уговора о најму, са свим дефинисаним условима, саставни је
дио овог Правилника и исти се може мијењати само на начин предвиђен чланом 23. овог Правилника.
Члан 9.
(Обавезе најмопримца стамбених
јединица)
Најмопримац је дужан:
a) да стамбене јединице и заједничке
просторије користи с пажњом доброг домаћина, те да о свим физичким или функционалним оштећењима стамбених јединица правовремено обавијести најмодавце,
b) да о свим статусним промјенама
правовремено обавијести најмодавце,
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пратећу инфраструктуру, без обзира на то да ли је у раздобљу за које
је испостављен рачун сразмјерно
боравио у стамбеној јединици,
f) да се при кориштењу стамбених јединица придржава правила кућног
реда.
Члан 10.
(Обавезе најмодаваца)
Најмодавци су дужни:
a) да овласте Службу за стамбено-комуналне послове да у њихово име
управља стамбеним јединицама
као добар домаћин, сходно Закону
о одржавању заједничких дијелова
зграда и о управљању зградама
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
15/01),
b) да врше управљање и одржавање
стамбених јединица и заједничких
дијелова зграде у складу са Правилником о управљању,
c) да закључе уговор о осигурању санираних стамбених јединица од
уобичајених ризика,

c) да изврши пријаву пребивалишта
на адреси унајмљене стамбене јединице с пријавом кућне листе, те о
евентуалним промјенама на кућној
листи обавијести најмодавце,

d) да редовито врше контролу намјенског кориштења стамбених јединица у складу са Меморандуму и
овим Правилником,

d) да се придржава свих обавеза преузетих Уговором о најму и утврђеним правилницима,

e) да предузимају мјере и радње утврђене овим Правилником и свим
другим правилницима којима се
регулира проведба Програма.

e) да посебице води рачуна о измиривању преузетих финансијских обавеза и испостављених рачуна према институцијама које осигуравају

Члан 11.
(Измјена статуса најмопримца)
1) Уколико током трајања најма дође
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до измјене личног статуса најмопримца с посљедицом да најмопримац више не испуњава услове из
Правилника о додјели, најмодавац
ће раскинути уговор о најму с најмопримцем, уз отказни рок од 60
(шездесет) календарских дана.
2) По сазнању за постојање разлога за
раскид Уговора о најму, најмодавци ће у року од 30 (тридесет) дана
провјерити и утврдити постојаност
наведених индиција и донијети одлуку о раскиду уговора о најму.
Члан 12.
(Новонастале околности које не
утичу на испуњавање услова)
1) Уколико током трајања најма дође
до статусних промјена код најмопримца које не доводе у питање
право на најам стамбене јединице,
али утичу на одређене елементе
постојећег најма, најмодавци ће у
складу са Правилником о додјели,
размотрити новонастале околности.
2) Најмодавац може у складу са новонасталим околностима, најмопримцу понудити одговарајући смјештај
и измијењени уговор о најму.
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a) рјешавање стамбеног питања
најмопримца или члана његовог кућанства на други начин
или обновом приватне имовине, о чему најмопримац није обавијестио најмодавца,
b) документирано некориштење
изнајмљеног стамбеног простора искључиво за становање у
периоду дужем од 30 (тридесет)
дана,
c) неплаћање најамнине два мјесеца узастопно и поред писмене
опомене најмодавца,
d) неплаћања најамнине за било
која четири мјесеца у току једне
календарске године,
e) издавање изнајмљеног стамбеног простора у поднајам,
f) неизмиривање обавеза плаћања
комуналних и других услуга,
g) кршење одредби уговора о најму, кршење овог Правилника,
кршење Правилника о додјели
и Правилника о одржавању, у
оним поглављима који се односе на обавезе најмопримца,

Члан 13.
(Раскид уговора о најму)

h) грубо кршење кућног реда.

1) У случају неиспуњавања обавеза
утврђених уговором о најму, најмодавац ће раскинути уговор о најму
с тим најмопримцем и извршити
примопредају стана.

Члан 14.
(Попуњавање слободних стамбених
јединица)

2) Разлози за раскид уговора о најму
без отказног рока су:

1) У случају појављивања слободних
стамбених јединица за најам, исте
се додјељују најмопримцима са коначне ранг-листе по утврђеном редослиједу, без објаве новог јавног
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позива, све док на коначној ранглисти има најмопримаца који испуњавају услове за додјелу расположиве стамбене јединице по утврђеним критеријима.
2) У случају да на коначној ранг-листи нема најмопримаца који задовољавају услове за додјелу расположивих стамбених јединица у закуп,
објављује се јавни позив у складу са
Правилником о додјели.
3) Уколико се корисницима из става
1.) овог члана понуди потписивање
уговора о најму, најмопримац је дужан прије додјеле стамбене јединице обновити потребну документацију којом се потврђују непромијењене околности у односу на раније
вредновање критерија и додијељени број бодова.
III - ЦИЈЕНА И ТРАЈАЊЕ НАЈМА
Члан 15.
(Висина и структура најамнине
стамбених јединица)
1) За стамбене јединице из члана 3.
које се додјељују у најам утврђује се
мјесечна цијена најма у овисности
о типу стамбене јединице.
2) Цијена најма је формирана на основу аргументовано процијењених
и претпостављених трошкова амортизације, трошкова управљања,
трошкова гријања, трошкова инвестиционог и текућег одржавања стамбених јединица и заједничких
просторија, ризика наплате, трошкова осигурања и припадајућих евентуалних порезних обавеза.
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3) Образац за формирање цијене најма с горе наведеним елементима,
као и начин формирања максималног износа примања по члану кућанства која може имати најмопримац, дефинисан је посебним актом
Министарства и ЦРС-а, а саставни
је дио овог Правилника.
Члан 16.
(Начин плаћања најамнине)
1) Најмопримци најамнину плаћају
мјесечно најмодавцу, на начин дефинисан уговором о најму.
Члан 17.
(Начин кориштења средстава
најамнине)
1) Најмодавци ће средства прикупљена као најамнину од стамбених јединица и пословних простора усмјеравати у инвестиционо, техничко и текуће одржавање објекта, у
складу са чланом 15. став 2) овог
Правилника.
2) За потребе из претходног става најмодавци ће у складу са прописима
о финансијском пословању отворити одговарајуће књиговодствене
рачуне на којима ће водити евиденцију о прикупљеним средствима,
док се ЦРС обавезује најмодавцима
доставити приједлоге формирања
цијена најамнине са свим елементима.
Члан 18.
(Контрола употребе стамбених
јединица)
1) Контрола употребе стамбених јединица проводиће се на начин како
се то утврди актом из члана 35. Пр-
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авилника о додјели.
Члан 19.
(Трајање Уговора о најму)
1) Уговор о најму стамбених јединица
се склапа на неодређено вријеме.
2) Најмодавци ће, осим активности
дефинисаних актом из чланка 18.,
у сарадњи с Центром за социјални
рад Босанско-подрињског кантона
Горажде, сваке три године вршити
редовну провјеру - ревизију испуњавања свих критерија и услова
предвиђених Правилником о додјели.
3) Најмопримац ће, уколико се утврди да испуњава услове утврђене
Правилником о додјели станова,
остати у унајмљеној стамбеној јединици, што потврђује најмодавац
издавањем одговарајуће потврде о
извршеној провјери.
4) Уколико се, током редовне или ванредне контроле, утврди да најмопримац не испуњава услове утврђене Правилником о додјели, најмодавац ће поступити у складу са одредбама члана 12. и 13. овог Правилника.
IV– УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Члан 20.
(Управљање стамбеним јединицама)
1) Одржавање и управљање стамбеним јединицама из члана 1. овог
Правилника су регулисани Правилником о одржавању.
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2) Објектом ће се управљати на начин
како се усаглашено уреди посебним актом сходно Закону о одржавању заједничких дијелова зграда и
о управљању зградама („Службене
новине Босанско-подрињског кантна Горажде“, број: 15/01.)
Члан 21.
(Обавеза сачињавања финансијских
извјештаја)
1) Најмодавци се обавезују да сачињавају финансијске извјештаје о кориштењу и управљању стамбеним
јединицама и исте међусобно размјењују и достављају ЦРС-у најмање једном годишње.
V - ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 22.
(Ступање на снагу и објављивање)
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, сачињава се у два
примјерака на босанском језику, од чега свака од страна потписница Меморандума о разумјевању задржава по један примјерак.
Правилник ће се накнадно објавити у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“.
Члан 23.
(Измјене и допуне Правилника)
1) Овај Правилник, као и акти који се
доносе на основу тумачења овог
Правилника, могу се мијењати и
допуњавати на начин и у поступку
који је важио и за његово доношење.
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Члан1.
(Предмет Одлуке)

2) Након 30.06.2011.године и завршетка Програма, проведбу Правилника и улогу ЦРС-а преузима најмодавац.

Овом Одлуком уређују се критерији и начин вредновања и доказивања испуњавања посебних критерија
при изради опште и коначне ранг-листе корисника стамбених јединица изграђених и стављених у употребу унутар пилот програма „Социјално становање у БиХ“.

Број:08-36-52-55/10
МИНИСТАР
20.10.2010.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Правилник
дала је Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде својом Одлуком
број:03-23-1674/10 од 15.10.2010.године.

Члан 2.
(Највећи могући број бодова и право
првенства)

873
У складу са чланом IX Меморандума о разумјевању број: CRSBIH/DUTCH/10 СХ-MOR-G-01 од 12.08.2010.године, потписаног између Католик рилиф сервисес (Catholic Relief Services) и
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде број:08-36-52-31/10, од 12.08.2010.
године, те у складу са чланом 16. и 20.
Правилника о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица у објектима у насељу Витковићи – општина Горажде, стављених у функцију у
оквиру пилог програма „Социјално становање у БиХ“ број: 08-36-52-54/10, од
20.10.2010.године, у координацији са
Федералним министарством расељених лица и избјеглица и Католик рилиф сервисес (Catholic Relief Services) уз
сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, министар за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :
ОДЛУКУ О КРИТЕРИЈИМА
(начин вредновања и доказивања
испуњавања посебних критерија
за општу и коначну ранг-листу)

(1)

Максималан могући број бодова
који се може додијелити кориснику
износи укупно 200 бодова по свим
критеријима заједно, и то за:
a) статус расељеног
лица и/или избјеглице повратника....... 60 бодова
b) статус и стање
пријератне стам
бене јединице ........... 50 бодова
c) садашњи стамбени
статус корисника ..... 40 бодова
d) припадност скупинама рањивих лица
у стању социјалне
потребе ........................ 30 бодова
e) припадност осталим
скупинама лица у
неповољној социјалној ситуацији ............ 20 бодова

(2)

Уколико више потенцијалних корисника остварују исти укупан број
додијељених бодова, предност имају корисници који имају већи број
чланова домаћинства.

(3)

Уколико став (2) није елиминаторан, предност имају корисници који
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су остварили већи број бодова на
основу стамбеног статуса дефинисаног чланом 5.

ђује се до 50 бодова и то када потенцијални корисник:
a) има станарско право стечено
над стамбеном јединицом у рнијим привременим објектима
који се неће обнављати као што
су нпр. радничке бараке и слично .............................. 50 бодова
b) има станарско право над стамбеном јединицом која се налази
у уништеној или озбиљно оштећеној вишепородичној стамбеној згради која још увијек није
санирана.................... 45 бодова
c) испуњава законске услове/опште критерије за добивање помоћи у обнови стамбене јединице, али је усљед услова који
доводе корисника у опасност у
случају повратка или тренутно
онемогућавају реконструкцију
у оквиру већег подручја (као
што је нпр. минирано подручје,
немогућност транспорта грађевинског материјала до локалитета реконструкције нпр. неприступачан пут, срушен мост и
сл.) привремено искључен из
разматрања за добивање помоћи по неком од ранијих или актуелних пројеката повратка и
реконструкције стамбених јединица............................. 40 бодова
d) није прихватио донацију/није
се вратио на пријератно мјесто
пребивалишта усљед непостојања остале основне комуналне
или социјалне инфраструктуре
(вода, струја, школа, амбуланта
и сл.)............................. 35 бодова

Члан 3.
(Статус расељених лица и/или
повратника)
(1) Уколико је потенцијални корисник у статусу расељеног лица и/
или повратника утврђује се до 60
бодова и то када је потенцијални
корисник:
a) расељено лице унутар
БПК Горажде............ 60 бодова
b) у статусу расељена
лица на подручју
других дијелова БИХ 50 бодова
c) у статусу повратника 40 бодова
(2) Статус из претходног става доказује се потврдама и увјерењима сходно Закону о расељеним лицима,
прогнаницима и избјеглицама повратницима у Федерацији БиХ
(„Службене новине Федерације
БиХ“, број: 15/05):
а) расељена лица у БиХ потврдом/правоснажним рјешењем надлежног
органа општине привременог боравка о статусу расељеног лица,
б) повратник потврдом надлежног
органа Општине Горажде о статусу
повратника.
Члан 4.
(Статус и стање пријератне стамбене
јединице)
(1) Уколико је од стране надлежног
органа утврђено станарско право
или власништво потенцијалног корисника над уништеном или оштећеном стамбеном јединицом, утвр-

(2)

Комплементарно чињеничном стању које верификује надлежни општински орган за урбанистичке и
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стамбено-комуналне послове, испуњавање критерија из претходног
става тачке а) и б) потенцијални
корисник доказује:
a) Одлуком ЦРПЦ-а (одлука комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених лица) и/
или
b) Правоснажним рјешењем о поврату станарског права (рјешење надлежног општинског органа о поврату и/или увођењу у
посјед).
(3) Испуњавање критерија из става (1)
тачака а) и б) за сваког потенцијалног корисника посебице верификује мјеродавни општински орган,
а на основу проведбе поступака од
стране ових тијела по неком од претходних или актуалних програма
за које се потенцијални корисник
пријавио и у којима је доказао испуњавање општих критерија за добивање помоћи у реконструкцији у
сврху повратка.
(4) Релевантни општински органи из
претходног става су нарочито комисије за одабир корисника формиране у складу са Упутством Министарства за људска права и избјеглице БиХ о начину и процедурама
одабира корисника пројеката повратка и реконструкције стамбених
јединица („Службени гласник БиХ“,
бр: 25/04 и 48/06), који на основу
проведбе поступака одабира корисника по неком од претходних или
актуалних програма помоћи имају
евиденцију у вези с околностима из
става (1), тачке а) и б), а посебице у
односу на:
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a) Пројекат/пројекте повратка и
реконструкције стамбених јединица за које је потенцијални корисник поднио пријаву/захтјев;
b) Податке из евиденцијске листе
који се односе на потенцијалног
корисника;
c) Службене забиљешке сачињене
у вези с условима који директно
утичу на могућност реконструкције стамбеног објекта конкретног потенцијалног корисника;
d) Неприхваћање донације и невраћање усљед непостојања основне комуналне и социјалне инфраструктуре.
Члан 5.
(Стамбени статус)
(1) За тренутни стамбени статус утврђује се до 40 бодова и то када потенцијални корисник борави:
a) у колективним облицима збрињавања, укључујући и потенцијалне кориснике који привремено бораве у импровизованим
насељима и смјештајима дуже
од пет година …........ 40 бодова
b) у колективним облицима збрињавања укључујући и потенцијалне кориснике који привремено бораве у импровизованим
насељима и смјештајима (мање
од пет година)......... 35 бодова
c) у алтернативном смјештају, укључујући и подстанаре дуже од
пет година …............. 30 бодова
d) у алтернативном смјештају, укључујући и подстананаре (мање
од пет година)............ 25 бодова
(2) Стамбени статус потенцијалног корисника доказује се:
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а) Боравак у колективним облицима
збрињавања и алтернативном смјештају - потврдом надлежног органа о врсти смјештаја и времену
боравка у колективним облицима
збрињавања или алтернативном
смјештају.
б) Подстанарски однос за кориснике
из члана 2. став (1) алинеје г) и д)
потписан уговором о подстанарском односу. Уговор о подстанарском односу не може бити склопљен са ближим сродницима. Ближим сродницима у смислу ове Одлуке сматрају се чланови породичног домаћинства у складу са Законом, односно брачни друг, дјеца
(рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад), брачни другови дјеце, родитељи брачних
другова (отац, мајка, очух, маћеха,
усвојилац), браћа и сестре, унучад
без родитеља, као и друга лица која је корисник дужан по Закону да
издржава или су та лица дужна да
издржавају корисника, а која заједно са њим трајно живе и станују,
као и лица која са корисником живе у економској заједници више од
10 година, или више од пет година, ако су закључили уговор о доживотном издржавању.
(3) Стамбени статус овог члана подлијеже провјери стварне ситуације
на терену, а могући извори су: чланови заједнице који бораве на локацији смјештаја, одређени одјели
општине пребивалишта/боравишта, базе података о расељеним лицима у БиХ, невладине организације, представници цивилног друштва и остали доступни релевантни
извори.
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Члан 6.
(Припадност рањивим скупинама
лица у стању социјалне потребе)
(1) Када потенцијални корисник и/
или члан/ови заједничког домаћинства припадају рањивим категоријама становништва којима је
усљед посебних околности потребна социјална заштита, утврђује се
до 30 бодова, и то за припадност
свакој од сљедећих скупина појединачно:
a) лица са инвалидитетом
преко 60% инвалидности и ЦЖР ............. 10 бодова
b) самохрани родитељи,
старатељи или хранитељи породице.… 10 бодова
c) посебне рањиве категорије (шехидске породице/породице погинулог борца, породице несталих лица,
бивши логораши,
цивилне жртве рата,
жене жртве рата и сл.)10 бодова
d) Остале рањиве категорије (хронични болесници, повратници
с лијечења и сл.) ......... 10 бодова
(2) Уколико потенцијални корисник
припада у више скупина из претходног става, број бодова се додјељује само по основу припадности у
три од четири побројаних скупина.
(3) Припадност појединим скупинама
из става (1) овог члана доказује се
потврдом која се прибавља од надлежног органа/установе или другог правног лица код којих се воде
службене евиденције.
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Члан 7.
(Припадност осталим скупинама у
неповољној социјалној ситуацији)
(1) Када потенцијални корисник и/
или члан/чланови заједничког домаћинства припадају осталим категоријама у стању социјалне потребе, утврђује се до 20 бодова, и то за
припадност свакој од сљедећих скупина појединачно:
a) Корисници социјалних давања (стална
новчана помоћ).......... 10 бодова
b) Лица старија од 65
година која немају
приходе преко износа минималне пензије 10 бодова
c) Породице без било
каквих редовних мјесечних примања
(укључујући социјалне приходе по основу социјалне заштите)........................... 10 бодова
d) Породице са дјецом
школског и предшколског узраста ..... 10 бодова
(2) Припадност појединим скупинама
из става (1) доказује се увјерењем
органа надлежног за сваку категорију посебно, и то:
a) кориштење социјалних давања
- релевантним доказом који се
прибавља од надлежног центра
за социјални рад или надлежне
општинске службе за социјалну
и дјечју заштиту, (копија рјешења о уживању сталне новчане
помоћи),
b) пензионери - копијом посљедњег чека од пензије,

c) незапослена лица - потврдом од
службе за запошљавање и надлежног ЦСР,
d) дјеца школског узраста - потврдом од школске установе,
e) дјеца предшколског узраста –
изводом из матичне књиге рођених.
(3)

Уколико потенцијални корисник
припада у више скупина из претходног става, број бодова се додјељује само по основу припадности у
двије од четири побројане скупине.
Члан 8.
(Одговорост за проведбу)
За проведбу ове Одлуке одговорно је Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 9.
(Ступање на снагу и објављивање)
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:08-36-52-56/10
МИНИСТАР
20.10.2010.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на ову Одлуку дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде својим Закључком број:03-23-1701
/10, од 15.10.2010.године.

874
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.gодину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Пројекат «Изградња пећи –
ћумурана»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Пројекат Регионалног одбора за
повратак у југоистачну Босну «Изградња пећи – ћумурана».
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Пројекат ће да имплементира
Регионални одбор за повратак у југоистачну Босну, а финансираће се из
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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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:03–14-1676/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

875
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача
за рјешавање питања одрживости
повратка
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава у износу од
6.500,00 КМ Општини Пале-Прача за
рјешавање питања одрживости повратка – појединачни случајеви.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жиро-рачун Општине Пале-Прача број: 1020070000001426,
отворен код Унион банке Горажде.

Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Пројекат «Кошнице пчела
за повратнике»

Члан 3.

Члан 1.

Задужује се Општина Пале-Прача да по реализацији средстава из члана 1. Одлуке достави извјештај Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подријског кантона Горажде.

Овом Одлуком даје се сагласност на Пројекат«Кошнице пчела за повратнике», Удружења пчелара Босанско-подрињског кантона Горажде «Бехар».

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:03–14-1677/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

876
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава

Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Пројекат ће да имплементира
Удружење пчелара Босанско-подрињског кантона Горажде «Бехар», а финансираће се из Буџета Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за
расељена лица.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

23.октобар/листопад 2010.

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1678/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

877
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10) и
Одлуке Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде о давању сагласности
на Пројекат «Подстицај одрживом повратку кроз израду анализе стања процеса повратка на подручју Горњедринске регије и идентификација приоритетних потреба у области одрживости повратка» број: 03-36-2014/09, од
04.11.2009.године (усвојена на 43. Редовној сједници Владе Босанско–подрињског кантона Горажде), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 79. редовној сједници, одржаној
дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате
новчаних средстава УГ Агенција
за локалне развојне иницијативе
АЛДИ и Регионалном одбору
за повратак у југоистачну Босну
за исплату завршне транше
за имплементацију пројекта
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Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средства УГ Агенција
за локалне развојне иницијативе АЛДИ
и Регионалном одбору за повратак у
југоистачну Босну у износу од 3.504,00
КМ за исплату завршне транше за имплементацију Пројекта «Подстицај одрживом повратку кроз израду анализе
стања процеса повратка на подручју
Горњедринске регије и идентификација приоритетних потреба у области
одрживости повратка», сходно Уговору број:08-14-2275-7/09, од 24.11.2009.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства у износу 1.715,00 КМ
уплатити на жирорачун УГ Агенција
за локалне развојне иницијативе АЛДИ
број:1610300001240044, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево – филијала Горажде.
Средства у износу 1.789,00 КМ
уплатити на жиро-рачун Регионалог
одбора за повратак у југоистачну Босну број:1610300004210087, отворен код
Раифаизен банке д.д. Сарајево – филијала Горажде.
Члан 3.
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:03–14-1680/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

878
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско–подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Грантови непрофитним организацијама за
2010.годину, одобреног Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-878/10, од 04.06.2010.
године, те Програма измјена и допуна
Програма подршке непрофитним организацијама у социјалном и здравственом сектору – Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско–подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300
– Грантови непрофитним организацијама за 2010.годину, одобреног Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-1556/10, од 24.
09.2010.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана
15.10.2010. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име једнокрактне помоћи за
набавку огрјевног дрвета

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Удружењу пензионера Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од 19.500,00 КМ
на име једнократне помоћи за набавку
3 метра просторног огрјевног дрвета
по једном лицу, како слиједи:
-

-

за 50 најугроженијих пензионера
према списку Удружења пензионера Босанско-подрињског кантона
Горажде – новчана средства у износу од 9.750,00 КМ и
за 50 породица у стању социјалне
потребе према списку ЈУ Центар за
социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде - новчана средства у износу од 9.750,00 КМ.
Члан 2.

Спискови из члана 1. Одлуке су
саставни дио ове Одлуке
Члан 3.
Исплату средстава у укупном
износу од 19.500,00 КМ, исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
300 – Грантови непрофитним организацијама, на жиро-рачун Удружења
пензионера Босанско-подрињског кантона Горажде број:1011400000052930,
отворен код Привредне банке Сарајево.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
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Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.

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

Члан 5.

Члан 1.

Обавезује се Удружење пензионера Босанско-подрињског кантона Горажде да Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском утрошку одобрених средстава
са одговарајућом документацијом.

Одобравају се новчана средстава у износу од 800,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец СЕПТЕМБАР
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 6.
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:03–14-1681/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

879
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1682/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

23.октобар/листопад 2010.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
доноси:

Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жирорачун Тафили
Рамадана број:1610300000000093 09-3001739-7, отворен код Раифаизен банке 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:03–14-1683/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

881
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Тафили Рамадану за финансирање
прикључка за струју
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 621,73 КМ повратнику
Тафили Рамадану за потребе прикључка на електромрежу у мјесту повратка.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614 200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10)
и Одлуке Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде о давању сагласности
на Пројекат «Помоћ повратницима у
привременој електрификацији кроз додјелу агрегата за струју у оквиру програма подршке одрживом повратку и
бриге о расељеним лицима у 2010.години» (усвојена на 69. редовној сједници Владе Босанско–подрињског кантона Горажде), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.
2010.године, д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава Регионалном одбору
за повратак у југоистачну Босну
за исплату завршне транше
за имплементацију пројекта
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средства у износу од
2.000,00 КМ Регионалном одбору за
повратак у југоистачну Босну за исплату завршне транше за имплементацију Пројекта «Помоћ повратницима у
привременој електрификацији кроз
додјелу агрегата за струју у оквиру програма подршке одрживом повратку и
бриге о расељеним лицима у 2010.години», сходно Уговору број:08-14-8817/10, од 02.08.2010.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жирорачун Регионалог
одбора за повратак у југоистачну Босну број:1610300004210087, отворен код
Раифаизен банке д.д. Сарајево – филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1685/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

882
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 Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 79. редовној сједници, одржаној
дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате средстава
лицима са инвалидитетом на име
рефундације новчаних средстава
за трошкове медицинског
вјештачења у поступку остваривања
права по Закону о основама
социјалне заштите, заштите
цивилних жртава рата и заштите
породице са дјецом
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава у укупном износу од 13.684,32 КМ за 119 лица са инвалидитетом на име рефундације новчаних средстава за трошкове медицинског вјештачења у поступку остварива-
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ња 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:03–14-1686/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

883
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача
за суфинансирање електрификације
објеката у мјесту Вражалице
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средстава у износу од 50.000,00
КМ Општини Пале-Прача на име суфинансирања електрификације објеката у мјесту Вражалице.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице економски код 614200 (ЈАМ 001)
– Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жиро-рачун Општине
Пале-Прача број:1020070000001426, отворен код Унион банке Горажде.
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Члан 3.

Члан 1.

Задужује се Општина Пале-Прача да по реализацији средстава из члана 1. Одлуке достави извјештај Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подријског кантона Горажде.

Одобравају се новчана средстава у износу од 20.000,00 КМ Општини
Фоча-Устиколина за потребе финансирања стамбеног минимума повратника на простор општине Фоча-Устиколина.

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:03–14-1687/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

884
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2010.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Фоча-Устиколина
за постизање стамбеног минимума
повратника

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жиро-рачун Општине
Фоча-Устиколина број:1011400000220
255, отворен код Привредне банке Сарајево – филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се Општина Фоча-Устиколина да по реализацији средстава
из члана 1. Одлуке достави извјештај
Министарству 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:03–14-1688/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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885
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање огласа за пријем
запосленика на одређено вријеме
I
Овом Одлуком даје се сагласност директору школе ОШ «Мехмедалија Мак Диздар» Витковићи за расписивање огласа за пријем запосленика
на одређено вријеме на пословима домар-ложач у подручним школама на
Садби и Богушићима, од датума пријема до завршетка гријне сезоне.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–34–1702/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

886
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско-

подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 24. Закона о извршењу
Буџета Босанко-подрињског кантона
Горажде за 2010.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 79. редовној сједници, одржаној
дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање огласа за пријем
запосленика на одређено вријеме
I
Овом Одлуком даје се сагласност директору школе ОШ «Хасан Турчало Брзи» Иловача, за расписивање
Огласа за пријем 1 (једног) запосленика на одређено вријеме на пословима
одржавања чистоће у матичној школи,
на период до 30.06.2011.године.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског катона Горажде».
Број:03-34-1691/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

887
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 24. Закона о извршењу
Буџета Босанко-подрињског кантона
Горажде за 2010.годину Влада Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде, на
својој 79. редовној сједници, одржаној
дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање огласа за пријем
запосленика пословима одржавања
чистоће
I
Овом Одлуком даје се сагласност директору школе МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде за расписивање огласа за пријем 1 (једног) запосленика
и то на пословима одржавања чистоће
у матичној школи:
1. Хигијеничар, један извршилац на
одређено вријеме, на период до
30.06.2011. године
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03-34-1704/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

888
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу члана 17. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину,

Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУ ОШ «Хасан Турчало Брзи»
Иловача на отклањању недостатака
у уградњи централног гријања
у матичној школи
I
Овом Одлуком даје се сагласност ЈУ ОШ «Хасан Турчало Брзи» Иловача, за отклањање недостатака на Пројекту уградње централног гријања у
матичној школи, а у циљу добијања
употребне дозволе.
II
Средства за реализацију Пројекта обезбијеђена су у Буџету ЈУ ОШ «Хасан Турчало Брзи» Иловача, на економском коду 821 600 – Реконструкција
и инвестиционо одржавање.
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:03-14-1703/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

889
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Закона о РТВ БПК Горажде («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број: 7/02, 8/09), те
на основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији Босне и Херцеговине
(«Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине», број:12/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
РЈЕШЕНЈЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Скупштине
ЈП РТВ БПК Горажде
I
У привремену Скупштину ЈП
РТВ БПК Горажде, на период од два
мјесеца, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Османспахић Адмир, предсједник,
Хоџић Алмина, члан,
Трбовић Вилдана, члан,
Живановић Славко, члан,
Радача Мунир, члан,
Субашић Осман, члан,
Селимовић Ален, члан.
II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1693/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

890
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
100 (КАН 002) - Трансфер за културу,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу Радио клуб «Техничар»
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 КМ Удружењу Радио клуб «Техничар» на име учешћа
на међународним такмичењима у мјесецу октобру и новембру 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 614 100
(КАН 002) - Трансфер за културу.
Новчана средства дозначити
на жиро-рачун Удружења Радио клуб
«Техничар» број:1011400000232768, отворен код ПБС банке Сарајево филијала Горажде, ИД број:4245017950000.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
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културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.

II

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1695/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) - Трансфер за културу.
Новчана средства дозначити
на жиро-рачун Удружења «Одмор на
селу» Горажде број:1610300006170069,
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде, ИД број:42450545
60009.
III

891
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом о утрошку финансијских средстава са економског кода 614 100 (КАН 002) – Трансфер за културу, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу «Одмор на селу» Горажде
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ, Удружењу
«Одмор на селу» Горажде на име суфинансирања пројекта под називом «Потенцијали културно–историјске баштине Босанско–подрињског кантона Горажде».

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1694/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

892
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614
100 (КАН 002) - Трансфер за културу,
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Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:

23.октобар/листопад 2010.

дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу техничке културе БПК
Горажде на име суфинансирања
Пројекта «Семинар наставника
техничког одгоја, октобар 2010. Смотра научно – техничког
стваралаштва 2011.»
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 КМ, Удружењу техничке културе Босанско-подрињског
кантона Горажде на име суфинансирања Пројекта «Семинар наставника техничког одгоја, октобар 2010. - Смотра
научно–техничког стваралаштва 2011.»
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) - Трансфер за културу.
Новчана средства дозначити
на жиро-рачун Удружења техничке
културе Босанско-подрињског кантона Горажде број:1020070000020244, отворен код Унион банке Сарајево, експодитура Горажде.

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:03-14-1696/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

893
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт,
са економског кода 614 100 (КАН 001) –
Трансфер за спорт и Измјена и допуна
Програма утошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, са економског кода
614 100 (КАН 001) – Трансфер за спорт,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
за мјесец СЕПТЕМБАР 2010. године

III
I
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)

Одобравају се новчана средства
у износу од 21.000,00 КМ Спортском

23.октобар/листопад 2010.

савезу Босанско–подрињског кантона
Горажде на име редовне транше за мјесец септембар 2010. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 (КАН
001) - Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК
Горажде број:1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1697/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

894
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
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5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 - (ЈАН 001)
– Грантови непрофитним организацијама - остали трансфери и Измјена и
допуна Програма о утрошку средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, са економског кода 614 300 - (ЈАН 001) – Грантови непрофитним организацијама – остали трансфери, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу Школа кошарке «Баскет»
I
Одобравају се новчана средства
Удружењу Школа кошарке «Баскет» у
износу од 500,00 КМ, на име суфинансирања набавке неопходне спортске
опреме и реквизита.
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 614 300 (ЈАН 001) – Грантови непрофитним
организацијама - остали трансфери.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Удружења Школа кошарке «Баскет», број: 1990540051240828,
код Шпаркасе банке, филијала Горажде.
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III

I

Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1699/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

895
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 300 - (ЈАН 001) –
Грантови непрофитним организацијама - остали трансфери и Измјена и допуна Програма утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 300 - (ЈАН 001) – Грантови непрофитним организацијама - остали
трансфери, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде
на име помоћи спортским клубовима
у лигашком дијелу такмичења –
Стонотениском клубу Горажде

Одобравају се новчана средства
у износу од 750,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име помоћи спортским клубовима у лигашком дијелу
такмичења – Стонотениском клубу
«Горажде» Горажде.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 001) – Грантови непрофитним
организацијама - остали трансфери.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК
Горажде број:1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1698/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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896
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 - (ЈАН 001)
– Грантови непрофитним организацијама - остали трансфери и Измјена и
допуна Програма о утрошку средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 - (ЈАН 001) – Грантови
непрофитним организацијама – остали трансфери, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.
редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Бициклистичком клубу Горажде
I
Одобравају се новчана средства
Бициклистичком клубу Горажде у износу од 500,00 КМ на име суфинансирања набавке спортког бицикла неопходног за рад клуба.
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 614 300 (ЈАН 001) – Грантови непрофитним
организацијама - остали трансфери.

Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Бициклистичког клуба
Горажде број:1011400000567612, код
ПБС банке филијала Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1700/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

897
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт,
са економског кода 614 300 - (ЈАН 001)
– Грантови непрофитним организацијама - остали трансфери, и Измјена и
допуна Програма о утрошку средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 - (ЈАН 001) – Грантови
непрофитним организацијама – остали трансфери, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79.

23.октобар/листопад 2010.

Број 15 – страна 1374

редовној сједници, одржаној дана 15.
10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 3.000,00 КМ, како
слиједи:
-

Карате-клуб «Холидеј» Горажде у
износу од 1.500,00 КМ;
Карате-клуб «Горажде» Горажде у
износу од 1.500,00 КМ.
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 614 300 (ЈАН 001) – Грантови непрофитним
организацијама - остали трансфери.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Карате-клуба «Холидеј»
Горажде број:1011400000153519, отворен код ПБС банке филијала Горажде и Карате-клуба «Горажде» Горажде, број:1610300002700088, отворен код
Раифаизен банке д.д. Горажде.
III
Корисници средстава дужни
су да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
извијесте и документују наведени утрошак.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1705/10
15.10.2010. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

898
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
у укупном износу од 8.802,37 КМ
за плаћање 10% укупне вриједности
Уговора број:03-14-1977/09, од
03.11.2009.године и број:01-16-1145/09,
од 30.10.2009.године, као замјену
за банковну гаранцију за добро
извршење посла
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 8.802,37 КМ за
плаћање 10% укупне вриједности Уговора број:03-14-1977/09, од 03.11.2009.
године и број:01-16-1145/09, од 30.10.
2009.године, фирми ЕНЕРГОГАС д.о.о.
Сарајево, као замјену за банковну гаранцију за добро извршење посла, број:
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102926030/10 и број:102925963/10, које
је издала НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а новчана средства у износу од
2.966,01 КМ исплатити са ТРН БПК Горажде, отвореног у НЛБ Тузланска банка број:1327310410293057, а новчана
средства у износу од 5.836,36 КМ исплатиће се са рачуна Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде – донаторска средства број:1325002
006975495.

5/03), а у складу са Измјенама и допунама Програма о утрошку средстава
Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде са
економског кода 615100-Капитални грантови општинама, Влада Босанско–
подрињског кантона Гораже, на својој
79. редовној сједници, одржаној дана
15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Општини Фоча-Устиколина
за суфинансирање
пројекта уређења око објекта
Административне зграде у Општини
Фоча-Устиколина
Члан 1.

III
Новчана средства уплатити на
жирорачун фирме ЕНЕРГОГАС д.о.о.
Сарајево број:1327310010003642, отворен код НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла, ПДВ број: 200050410009.
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:03-14-1708/10
15.10.2010.године
Горажде
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ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

899
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:

Овом Одлуком даје се сагласност за додјелу новчаних средстава у износу од 10.000,00 КМ Општини ФочаУстиколина, за суфинансирање пројекта уређења око објекта административне зграде у Општини Фоча-Устиколина.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског
кантона Горажде, са економског кода
615100 - Капитални грантови општинама, на рачун Општине Фоча-Устиколина на број:1011400000220255, отворен код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
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просторно уређење и заштиту околине, а за финансијску реализацију задужује се Министарство за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14–1718/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

900
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Измјенама и допунама Програма о утрошку средстава
Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, са
економског кода 615100 - Капитални
грантови општинама, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана
15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Општини Горажде
за суфинансирање пројекта
уклањања дотрајалих
и девастираних објеката
на подручју Општине Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на додјелу новчаних средстава у из-

носу од 20.000 КМ Општини Горажде,
за суфинансирање пројекта уклањања
дотрајалих и девастираних објеката на
подручју Општине Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 615
100 – Капитални грантови општинама, на рачун Општине Горажде број:
1011400000041290, отворен код ПБС
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине, а за финансијску реализацију задужује се Министарство за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1719/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

901
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Закона о остваривању уштеда у
Босанско–подрињском кантону («Службене новине Босанско–подрињског
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кантона Горажде», број:9/09) и Споразума о утврђивању висине основице за
плату и накнада које немају карактер
плате за 2009. и 2010.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
УРЕДБУ
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ
МАТЕРИЈАЛНИМ ПРАВИМА КОЈА
НЕМАЈУ КАРАКТЕР ПЛАТЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови, критерији и начин остваривања
накнада и других материјалних права
која припадају руководећим и осталим
државним службеницима, (у даљем тексту: државни службеник) и намјештеницима у кантоналним органима управе и кантоналним установама и другим тијелима кантоналне управе (у
даљем тексту: кантонални орган управе) и руководиоцима извршних органа власти у Босанско-подрињском кантону из Закона о накнадама и платама посланика и платама функционера
које именује или чији избор именовање потврђује Скупштина Босанско-подрињског кантона, а која немају карактер плате.
II–НАКНАДЕ И ДРУГА
МАТЕРИЈАЛНА ПРАВА КОЈА
ПРИПАДАЈУ ДРЖАВНИМ
СЛУЖБЕНИЦИМА
И НАМЈЕШТЕНИЦИМА
Члан 2.
Права на накнаде и друга мат-
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ријална права утврђена у одредбама
чланова 3. до 18. ове уредбе примијењују се и на државне службенике и намјештенике који тај статус имају у стручним и другим службама Скупштине
кантона, стручним службама Владе кантона, Кантоналног тужилаштва, Кантоналног правобранилаштва, судске управе, Уреду за интерну ревизију, ако
посебним прописом надлежног кантоналног органа власти није другачије
одређено.
1. Накнада за превоз на посао
и са посла
Члан 3.
Државном службенику и намјештенику коме није организован превоз на посао и са посла, а чије је мјесто
становања удаљено од мјеста рада најмање два километра, припада накнада
или мјесечна карта за трошкове превоза у висини 50 % мјесечне карте градског, приградског, односно међуградског саобраћаја, с тим што одобрена
релација од мјеста рада до мјеста пребивалишта може бити удаљена највише 120 километара.
Право на накнаду трошкова превоза у мађуградском саобраћају имају
они државни службеници и намјештеници који свакодневно долазе на посао
из мјеста пребивалишта и враћају се у
мјесто које се налази ван сједишта кантоналног органа управе. Право на накнаду трошкова превоза, у овом случају, остварује се на основу писменог захтјева државног службеника, односно
намјештеника у којем се наводи адреса
стварног становања у мјесту рада. Уз
захтјев се прилаже писмени доказ фирме чији се превоз користи за долазак
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на посао и повратак са посла (дневна
или мјесечна карта). Ова накнада одобрава се рјешењем које доноси руководилац кантоналног органа управе.
Право на накнаду за превоз, припада и волонтеру са пуним радним
временом на основу закљученог уговора о волонтерском раду, а исплаћује се
из средстава послодавца.
Злоупотреба кориштења накнаде из ставова 1. и 2. овог члана, сматра
се материјалном штетом и подлијеже
обавези одговорности за ту штету.
2. Накнада за исхрану за вријеме рада
(топли оброк)
Члан 4.
Државни службеник и намјештеник има право на накнаду за исхрану за вријеме рада (топли оброк) само
за дане присуства на послу, у износу
од 8,00 КМ.
Право на накнаду из става 1.
овог члана, не остварује се у случају одсуствовања са посла по било ком оправданом или неоправданом основу (службени пут, плаћено одсуство, рад на
терену, одсуство због болести и слично).
Право на накнаду за исхрану за
вријеме рада (топли оброк), припада и
волонтеру са пуним радним временом
на основу закљученог уговора о волонтерском раду, а исплаћује се из средстава послодавца.
3. Накнада за регрес за годишњи одмор
Члан 5.
Државни службеник и намјешт-

23.октобар/листопад 2010.

еник има право на накнаду на име регреса за кориштење годишњег одмора
у износу најмање 35% његове плате утврђене рјешењем о плати, односно најмање у висини половине просјечне плате исплаћене у Федерацији за претходна три мјесеца прије доношења рјешења о регресу, ако је то за државног службеника, односно намјештеника повољније.
4. Накнада трошкова селидбе
Члан 6.
Државни службеник и намјештеник има право на трошкове селидбе
кућних ствари из мјеста сталног пребивалишта његове породице у мјесто сједишта кантоналног органа управе у
којем ради, а по престанку потребе до
мјеста у коме жели стално да живи.
Трошкови селидбе исплаћују се
у висини 50% стварних трошкова, а остварују се на писмени захтјев корисника из става 1. овог члана, уз који се
прилаже рачун, односно фактура о
плаћеним трошковима селидбе.
5. Накнада за трошкове едукације
Члан 7.
Државни службеник и намјештеник има право на накнаду трошкова
за едукацију која се организује и изводи по програму обуке органа из члана
1. ове Уредбе или када се упућује на
семинаре, савјетовање и друге видове
стручног усавршавања, као и друге видове обуке потребне за рад на радном
мјесту у органу у којем се налази у служби.
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Накнада из става 1. овог члана
одобрава се у висини цијене која се
утврди за одређене облике, односно
програме едукација.
6. Награда за резултате рада
Члан 8.
Државном службенику и намјештенику који у току календарске године, у периоду од најмање шест мјесеци непрекидно, по обиму и квалитету постиже натпросјечне резултате у
раду, у извршавању послова на радном мјесту на којем је распоређен, може
се додијелити награда за те резултате
рада.
Награда се утврђује до висине
половине просјечне мјесечне плате исплаћене у Федерацији за посљедња
три мјесеца прије додјеле награде према посљедњем објављеном податку
Федералног завода за статистику.
Одлуку о додјели награде из
става 1. овог члана, доноси руководилац кантоналног органа управе на приједлог руководиоца организационе јединице у којој се државни службеник,
односно намјештеник налази или на
основу властите одлуке руководиоца
кантоналног органа управе.
7. Накнада за случај смрти
Члан 9.
У случају смрти државног службеника и намјештеника или члана његове уже породице исплаћују се трошкови у износу од три просјечне мјесечне плате исплаћене у Федерацији за
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претходна четири мјесеца прије доношења рјешења о исплати те накнаде.
Накнада за случај смрти из става 1. овог члана исплаћује се члановима уже породице из члана 11. тачке 1)
и 3) без обзира да ли су чланови уже
породице живјели у заједничком кућанству с државним службеником или
намјештеником.
Уколико два или више чланова
породице из члана 11. ове уредбе остварују исплате права на плату и накнаде из Буџета БПК, право на трошкове
из става 1. овог члана, остварује један
члан породице.
8. Накнада за случај тешке
инвалидности или тешке болести
Члан 10.
У случају настанка тешке инвалидности или тешке болести државног
службеника и намјештеника, или члана његове уже породице, у складу са
расположивим средствима исплаћује
се једнократна новчана помоћ у висини једне просјечно исплаћене плате у
Федерацији.
Државном службенику, односно намјештенику може се у складу са
расположивим средствима и на основу
сагласности руководиоца органа управе исплатити дио или укупни трошкови лијечења тешке инвалидности
или тешке болести у здравственој установи у којој је он платио трошкове тог
лијечења. Трошкови лијечења исплаћују се на основу фактуре или рачуна
здравствених установа у којима је лијечење обављено.
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Под тешком болешћу из ставова 1. и 2. овог члана, подразумијевају
се слиједеће болести: акутна туберкулоза, малигна обољења, ендемска нефропатија, хируршка интервенција на
срцу и мозгу, све врсте дегенеративних обољења централног нервног система, инфаркт (срчани и мождани), обољење мишићног система, парализа и
друге тешке болести одређене општим
актом Федералног министарсва здравства, као и тешке тјелесне повреде. Болест, односно тешка повреда се доказује на основу дијагнозе.
Право на једнократну новчану
помоћ из става 1. овог члана, по основу
тешке инвалидности остварује се за
утврђени степен инвалидности од најмање 60%.
Једнократна новчана помоћ из
става 1. овог члана, може се додијелити
и државном службенику, односно намјештенику који је оперисан од болести
које нису обухваћене одредбом става 3.
овог члана, уколико је таква операција
извршена из здравствених разлога и
по препоруци љекара.
Члан 11.
Под чланом уже подице из члана 10. ове Ууредбе, подразумијевају се
слиједећи чланови породице државног
службеника, односно намјештеника, и
то:
1) супруг (а) у браку или ван брака,
ако живе у заједничком кућанству;
2) дјеца рођена у браку, ван брака, законито усвојена или пасторчад до
18, односно до 26 година старости,
ако се налазе на редовном школо-
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вању и нису у радном односу, а дјеца несплична за рад, без обзира на
старосну доб, ако живе у заједничком кућанству;
3) родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и посвојитељи), ако живе у заједничком кућанству;
4) браћа и сестре без родитеља до 18,
односно до 26 година старости, ако
се налазе на редовном школовању
и немају других прихода већ их корисник накнаде стварно издржава
или је обавеза њиховог издржавања
законом утврђена, а ако су несплични за рад, без обзира на старосну
доб под условом да са њима живе у
заједничком кућанству;
5) унучад под условима из тачке 2)
овог члана, ако немају родитеља и
живе у заједничком кућанству са
корисником накнаде.
9. Отпремнина за одлазак у пензију
Члан 12.
Државни службеник и намјештеник има право на отпремнину приликом одласка у пензију у износу од
шест његових плата исплаћених у претходних шест мјесеци или шест просјечних мјесечних плата исплаћених у
Федерацији према посљедњем објављеном податку Федералног завода за статистику, ако је то за њега повољније.
10. Отпремнина за прекобројност
Члан 13.
Државни службеник и намјештеник коме престане радни однос због
прекобројности има право на отпремнину у износу од најмање 6 мјесечних
плата.
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Разријешени државни службеник и намјештеник са радним стажом
дужим од 6 година има право на један
додатни мјесец отпремнине за сваку
додатну годину радног стажа, а највише до 12 година радног стажа. Отпремнина за државне службенике и намјештенике који имају више од дванаест година радног стажа једнака је износу од 12 једномјесечних плата.
У обрачун за утврђивање висине отпремнине у обзир се узима плата
државног службеника и намјештеника
коју је имао у посљедња три мјесеца
прије доношења коначног рјешења о
престанку радног односа због прекобројности.
Отпремнина се обрачунава и
исплаћује из средстава кантоналног
органа управе у којем је државни службеник проглашен прекобројним.
11. Осигурање од посљедица
несретног случаја или смрти
Члан 14.
Државни службеник и намјештеник има право на осигурање од посљедица несретног случаја са укључењем ризика од природне смрти за вријеме трајања радног односа у кантоналним органима управе.
Висина осигурања из става 1.
овог члана одређује се према полици
осигурања од посљедица несретног случаја, односно полици осигурања од
ризика од природне смрти.
Уговор о осигурању са одговарајућим осигуравајућим друштвом за-
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кључује руководилац кантоналног органа управе за све државне службенике и намјештенике запослене у том органу.
12. Накнада трошкова смјештаја
Члан 15.
Државни службеник и намјештеник коме је због премјештаја државног службеника или намјештеника или
сједишта органа, мјесто пребивалишта
удаљено преко 70 км изван сједишта
кантоналног органа, па живи одвојено
од породице, има право на накнаду
трошкова смјештаја у мјесту рада у
висини од 150,00 КМ мјесечно, ако у
мјесту рада станује у току радне седмице.
Право из става 1. овог члана не
остварују државни службеници и намјештеници који су радни однос засновали у органима Босанско-подрињског кантона.
Државном службенику и намјештенику из става 1. овог члана припада и право на трошкове превоза за дане седмичног одмора у складу са одредбом члана 3. став 2. ове уредбе.
13. Посебан додатак за посебне
услове рада
Члан 16.
Државном службенику и намјештенику који ради на пословима код
којих постоје посебни услови рада може се утврдити право на посебан додатак у висини до 20% од основне плате.
Влада кантона ће својим пропи-
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сом одредити послове из става 1. овог
члана, који се обављају под посебним
условима рада на приједлог руководиоца кантоналног органа управе.

IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

14. Накнаде и друга материјална
права савјетника

Даном ступања на снагу ове Уредбе, престаје да важи Уредба о престанку важења Уредбе о накнадама и
другим материјалним правима која немају карактер плате («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 2/09).

Члан 17.
Накнаде и друга материјална
права из одредаба чланова 3. до 12. и
члана 14. ове Уредбе, припадају и савјетницима премијера и министара.
15. Рјешавање о накнадама и другим
материјалним правима
Члан 18.
Накнаде и друга материјална
права предвиђена у одредбама ове Уредбе, остварују се доношењем рјешења.
Рјешење из става 1. овог члана
доноси руководилац кантоналног органа управе у којем се државни службеник, односно намјештеник налази у
служби.
III –НАКНАДЕ И ДРУГА
МАТЕРИЈАЛНА ПРАВА КОЈА

ПРИПАДАЈУ РУКОВОДИОЦИМА

КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА
ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ
Члан 19.
Накнаде и друга материјална
права из одредаба чланова 3., 4., 5., 6.,
7., 9., 10. и 14. ове Уредбе, припадају и
руководиоцима кантоналних органа
извршне власти.

Члан 20.

Члан 21.
Ова Уредба ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-34–1737/10
15.10.2010.године
Гораж де

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

902
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кнатона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кнатона Горажде», број
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
УРЕДБУ
О НАКНАДАМА ТРОШКОВА
ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом утврђују се врсте
и висине накнада за службена путовања, као и поступак остваривања тих
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накнада, за руководеће и остале државне службенике (у даљем тексту: државни службеник) у органима државне
службе Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: орган државне службе).
Члан 2.
Државни службеници имају право на накнаде трошкова који настану
у вези са службеним путовањем у иностранство и на подручју Федерације
Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Федерација), односно Босне и Херцеговине, који се остварују према одредбама ове Уредбе.
I - ВРСТЕ И ВИСИНЕ НАКНАДА
ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА
1. Појам службеног путовања
Члан 3.
Под службеним путовањем, у
смислу ове Уредбе, сматра се путовање
на подручју Федерације, односно Босне и Херцеговине, као и путовање у
иностранство, на које се државни службеник упућује да изврши одређени
службени задатак (посао).
Под службеним путовањем на
подручју Федерације, односно Босне и
Херцеговине, сматра се оно путовање
које се врши ван подручја БПК Горажде, а путовање у иностранство подразумијева путовање у страну државу.
2. Врсте накнада за службена
путовања
Члан 4.
Накнаде за службено путовање
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обухватају накнаду за смјештај, исхрану и превозне и друге трошкове предвиђене овом Уредбом.
3. Накнада за исхрану (дневница)
Члан 5.
Под дневницом, у смислу ове
Уредбе, подразумијева се накнада трошкова за исхрану на службеном путовању.
Дневница за службено путовање у земљи утврђује се у висини од 48
КМ.
Члан 6.
Висина дневнице за службено
путовање у иностранство за сваку страну државу појединачно обрачунаваће
се у износу утврђеном одлуком Владе
Федерације Босне и Херцеговине, објављеном у „Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине“.
Члан 7.
Једна дневница обрачунава се
за свака 24 сата проведена на службеном путовању.
За службено путовање које траје дуже од 12 сати, обрачунава се једна
дневница, а за службено путовање које
траје од осам до 12 сати пола дневнице.
Ако је на службеном путовању
осигурана бесплатна исхрана, припадајућа дневница се умањује за 30%.
Члан 8.
Дневнице одређене за страну
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државу у коју се службено путује обрачунавају се од сата преласка границе Федерације, односно Босне и Херцеговине, а дневнице одређене за страну државу из које се долази - до сата
преласка границе Федерације, односно Босне и Херцеговине.
Ако се службено путује у више
земаља, у одласку се обрачунава дневница утврђена за страну државу у којој
почиње службено путовање, а у повратку – дневница утврђена за страну државу у којој је службено путовање завршено.
За свако задржавање односно
пропутовање кроз страну државу које
траје дуже од 12 сати обрачунава се
дневница за ту страну државу.
4. Накнада за смјештај (ноћење)
Члан 9 .
Накнада за ноћење обрачунава
се у висини плаћеног хотелског рачуна, осим хотела «де лукс» категорије.
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Члан 10.
За службено путовање, које државни службеник обавља у својству
члана делегације, на међународним
сусретима и скуповима на којима организатор, односно домаћин одређује
услове смјештаја, трошкови смјештаја
обрачунавају се и на основу рачуна
хотела изнад «А» категориије.
Накнаде трошкова из става 1.
овог члана, припадају и преводиоцима
и лицима из осигурања делегације.
5. Накнада за трошкове превоза
Члан 11.
Накнада за трошкове превоза
на службеном путовању обрачунава се
у висини цијене превозне карте из путничке тарифе за превоз средством оне
врсте и разреда који се могу употребљавати на службеном путовању према
путном налогу.
Члан 12.

За хотел «де лукс» категорије
издатак за ноћење обрачунава се највише до износа цијене хотела «А» категорије у истом мјесту.

Ако су у цијену карте за путовање бродом урачунати и трошкови за
храну и преноћиште, дневница се умањује за 80%.

Ако у мјесту службеног путовања нема хотелског смјештаја или ако
се он не користи, припадајућа дневница се увећава за 70%.

Ако су у цијену авионске карте,
због прекида путовања, урачунати трошкови за храну и смјештај, дневница
се умањује за 80%.

Под припадајућом дневницом,
у смислу одредбе става 3. овог члана,
подразумијева се дневница из члана 5.,
односно члана 6. ове Уредбе.

Члан 13.
Накнаде за употребу спаваћих
кола на службеном путовању у инос-
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транство обрачунавају се по сљедећим
условима:
1) ако путовање траје непрекидно
најмање 24 сата;
2) ако се путује ноћу од 22 сата до
шест сати;
3) ако се путује најмање шест сати
ноћу након 20 сати.
Члан 14.
Државном службенику који за
службене потребе, уз претходно одобрење руководиоца органа државне службе, користи путнички аутомобил у
личном власништву, припада накнада
у висини 20% цијене литре бензина
које користи по пређеном километру
на одобреној релацији.
6. Остале врсте накнада
Члан 15.
Под осталим накнадама за издатке који настану у вези са службеним путовањем у иностранство подразумијевају се издаци који се односе на:
прибављање путничких исправа, вакцинисање, љекарске прегледе, службену пошту, таксе, телефоне, телефаксе,
е-маил, стенодактилографске услуге и
други издаци у складу са овом Уредбом.
Издаци из става 1. овог члана
обрачунавају се према приложеном
рачуну.
Право на накнаду трошкова за
кориштење телефона, телефакса или
е-маила, имају и државни службеници
на службеном путовању у земљи или
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који обављају службене послове на
терену ако су се та средства морала
користити за службене потребе.
Издаци из става 3. овог члана
обрачунавају се према приложеном
рачуну.
Члан 16.
Издаци који настану на службеном путовању у иностранство у вези
с превожењем, преношењем, уношењем и изношењем службене поште, као
и други пријеко потребни издаци (таксе и др.) обрачунавају се на основу
одговарајућег рачуна или другог документа који се односи на те трошкове.
Члан 17.
Када се ради о делагацији која
путује у иностранство, издаци који уз
сагласност шефа делегације настану у
вези с изнајмљивањем просторије за
састанке делегације, плаћање стенографских, дактилографских и других
услуга, а нужни су за обављање одређених задатака и послова, обрачунавају се на основу одговарајућих рачуна
или другог документа, који се односе
на те трошкове.
7. Налог за службено путовање
и обрачун путних трошкова
Члан 18.
Свако службено путовање у иностранство и у земљи врши се на основу налога за службено путовање.
Налог за службено путовање
руководиоца кантоналних органа др-
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жавне службе и секретара потписује
премијер, а у његовој одсутности замјеник премијера.
Налог за службено путовање
државног службеника издаје руководилац органа државне службе, а изузетно, налог може издати и руководећи
државни службеник кога руководилац
органа државне службе овласти посебним писменим рјешењем.
Члан 19.
Налог за службено путовање не
може се издати државном службенику
који раније обављено путовање није
оправдао у року из члана 21. став 1. ове
Уредбе.
Државни службеник који није
оправдао путни налог дужан је вратити аконтацију у цјелости.
У случају да државни службеник није у року из става 1. члана 21.
ове Уредбе оправдао путни налог или
није у складу са ставом 2. овог члана,
вратио аконтацију, наплата тих трошкова врши се по поступку који је законом предвиђен за накнаду материјалне штете државних службеника.
Члан 20.
На основу налога за службено
путовање може се исплатити аконтација у висини процијењених трошкова
за предвиђено службено путовање.
Члан 21.
Издаци за службено путовање у
иностранству и у земљи признају се на
основу обрачуна путних трошкова ко-
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је је државни службеник дужан поднијети у року од пет дана када је службено путовање завршено. Обрачун трошкова мора бити извршен према одредбама ове Уредбе и у складу са издатим путним налогом.
Уз обрачун путних трошкова
прилажу се налог за службено путовање и доказ о износу плаћеном за употребу спаваћих кола или бродске кабине, ако су на службеном путовању кориштена кола за спавање или бродска
кабина, односно авионска или бродска
карта, ако је кориштен авион или брод, писмени доказ о течају националне
валуте или доказ о замјени валуте, хотелски рачун, карта за превозно средство, као и други докази о трошковима
који се правдају.
Ако се на службеном путовању
посебно плаћа резервација мјеста, аеродромска такса или превоз пртљага аутобусом, уз обрачун путних трошкова
прилажу се и потврде о плаћању тих
трошкова.
Уз обрачун путних трошкова
прилажу се и рачуни о издацима из
чланова 15., 16. и 17. ове Уредбе.
Ако се писмени доказ о течају
националне валуте из става 2. овог члана, не приложи уз обрачун путних
трошкова, примијењује се течај који
утврди Централна банка Босне и Херцеговине.
III – ПРИМЈЕНА ОВЕ УРЕДБЕ
НА ДРУГЕ ОРГАНЕ И СЛУЖБЕ
Члан 22.
Одредбе ове Уредбе примијењ-
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ују се на премијера Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, министре
у Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде те руководиоце које именује,
односно поставља Влада Кантона, уколико другачије није предвиђено посебним прописом.
Члан 23.
Одредбе ове Уредбе које се односе на државне службенике, сходно се
примијењују и на намјештенике у кантоналним органима државне службе,
као и намјештенике у стручним и другим службама органа власти из члана
25. ове Уредбе, ако посебним законом
није друкчије одређено.
Члан 24.
Одредбе ове Уредбе које се односе на државне службенике сходно се
примијењују и на савјетнике руководиоца органа државне службе, ако посебним прописом није друкчије одређено.
Члан 25.
Одредбе ове Уредбе које се односе на државне службенике сходно се
примијењују и на запослене у институцијама које врше јавна овлаштења
којима се средства за материјалне трошкове осигуравају у Буџету Босанскоподрињског кантона Горажде, ако посебним прописом није друкчије одређено.
IV – ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Накнаде за службена путовања

која су започета прије ступања на снагу ове Уредбе, а нису завршена, односно за која није исплаћена накнада, обрачунаваће се према овој Уредби.
Члан 27.
Даном ступања на снагу ове Уредбе престаје да важи Уредба престанку важења Уредбе о накнадама трошкова за службена путовања («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 14/07).
Члан 28.
Ова Уредба ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03-34-1738/10
15.10.2010.године
Гораж де

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

903
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 79. редовној
сједници, одржаној 15.10.2010.године,
доноси:
УРЕДБУ
О ПРОДУЖЕЊУ ПРИМЈЕНЕ
ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Овом Уредбом продужава се
потпуна примјена Закона о државној

23.октобар/листопад 2010.
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служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“, број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, и
08/06) на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Закон из члана 1. Уредбе примјењиваће се до изјашњења Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде о истом.
Члан 3.
Уредба ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–02-1739/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

904
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и :
УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О ПЛАТАМА
И НАКНАДАМА ПОЛИЦИЈСКИХ
СЛУЖБЕНИКА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Члан 4. Уредбе о платама и накнадама полицијских службеника Босанско-подрињског кантона («Службе-

не новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 11/07) мијења се и
гласи:
«Накнаде и друга материјална
права која немају карактер плате полицијски службеници остварују у складу са Уредбом о накнадама и другим
материјалним правима која немају карактер плате број:03-34-1737/10, од 15.
10.2010.године и Уредбом о накнадама
за путне трошкове број:03-34-1738/10,
од 15.10.2010.године, ако посебним прописом није другачије одређено».
Члан 2.
Ова Уредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–34-1744/10
15.10.2010.године
Гораж де

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

905
На основу члана 66. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федрације Босне и Херцеговине“ број:35/05), а у складу са Закључком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-34-1740/10, од
15.10.2010.године, Министар за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и:
ИНСТРУКЦИЈУ
о утврђивању накнада и других
материјалних права која немају
карактер плате за запосленике
у ЈУ “Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде“

23.октобар/листопад 2010.
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Инструкцијом уређују се
услови, критерији и начин остваривања накнада и других материјалних права која припадају запосленицима у
ЈУ “Центар за социјални рад Босанскоподрињског кантона Горажде“ (у даљем тексту: Центар) који накнаде остварују из Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Члан 2.
Накнаде и друга материјална
права која немају карактер плате за запосленике у Центру, који плату остварују из Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде, биће утврђене Правилником о платама, накнадама плате
и другим материјалним правима које
немају карактер плате, који ће донијети Центар у складу са важећим прописима и овом Инструкцијом.
II - НАКНАДЕ И ДРУГА
МАТЕРИЈАЛНА ПРАВА КОЈА

ПРИПАДАЈУ ЗАПОСЛЕНИЦИМА

У ЦЕНТРУ
1. Накнада за превоз на посао
и са посла
Члан 3.
Запосленицима Центра којима
није организован превоз на посао и са
посла, а чије је мјесто становања удаљено од мјеста рада најмање два километра, припада накнада или мјесечна
карта за трошкове превоза у висини
50% мјесечне карте градског, приград-
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ског, односно међуградског саобраћаја, с тим што одобрена релација од мјеста рада до мјеста пребивалишта може бити удаљена највише 120 километара.
Право на накнаду за трошкове
превоза у међуградском саобраћају
имају они запосленици који свакодневно долазе на посао из мјеста пребивалишта и враћају се у мјесто које се
налази ван сједишта Центра. Право на
накнаду трошкова превоза, у овом случају остварује се на основу писменог
захтјева запосленика у којем се наводи
адреса стварног становања у мјесту рада. Уз захтјев се прилаже писмени доказ фирме чији се превоз користи за
долазак на посао и повратак са посла
(дневна или мјесечна карта). Ова накнада одобрава се рјешењем које доноси директор Центра.
Право на накнаду за превоз припада и волонтеру са пуним радним
временом на основу закљученог Уговора о волонтерском раду, а исплаћује
се из средстава послодавца.
Злоупотреба кориштења накнаде из ставова 1. и 2. овог члана сматра
се материјалном штетом и подлијеже
обавези одговорности за ту штету.
2. Накнада за исхрану за вријеме рада
(топли оброк)
Члан 4.
Запосленици Центра имају право на накнаду за исхрану за вријеме
рада (топли оброк) само за дане присуства на послу, и то у износу од 8,00
КМ.
Право на накнаду из става 1. овог члана не остварује се у случају одсу-
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ствовања са посла по било ком оправданом или неоправданом основу (службени пут, плаћено одсуство, рад на
терену, одсуство због болести и слично).
Право на накнаду за исхрану за
вријеме рада (топли оброк), припада и
волонтеру са пуним радним временом
на основу закљученог уговора о волонтерском раду, а исплаћује се из средстава послодавца.
3. Накнада за регрес
за годишњи одмор
Члан 5.
Запосленици у Центру имају
право на накнаду на име регреса за кориштење годишњег одмора у износу
најмање 35% њихове плате утврђене
рјешењем о плати, односно најмање у
висини половине просјечне плате исплаћене у Федерацији за претходна
три мјесеца прије доношења рјешења
о регресу, ако је то за запосленика повољније.
4. Накнада за трошкове едукације
Члан 6.
Запосленици у Центру имају
право на накнаду трошкова за едукацију која се организује и изводи по програму обуке установе из члана 1. ове
Инструкције или када се упућују на
семинаре, савјетовања и друге видове
стручног усавршавања, као и друге видове обуке потребне за рад на радном
мјесту.
Накнада из става 1. овог члана
одобрава се у висини цијене која се
утврди за одређене облике, односно
програме едукација.

23.октобар/листопад 2010.

5. Награда за резултате рада
Члан 7.
Запосленици у Центру који у
току календарске године, у периоду
од најмање шест мјесеци непрекидно,
по обиму и квалитету постижу натпросјечне резултате у раду, у извршавању послова на радном мјесту на којима
су распоређени може се додијелити
награда за те резултате рада.
Награда се утврђује до висине
половине просјечне мјесечне плате исплаћене у Федерацији за посљедња
три мјесеца прије додјеле награде према посљедњем објављеном податку
Федералног завода за статистику.
Одлуку о додјели награде из
става 1. овог члана, доноси Управни
одбор Центра.
6. Накнада за изум
и техничко унапређење
Члан 8.
Запосленици Центра имају право на накнаду за изум, иновацију, техничко унапрјеђење и друго креативно
рјешење које унапређује рад у Центру,
односно у области социјалног рада.
Висина накнаде се утврђује посебним уговором између запосленика и
директора Центра у којем је остварен
тај изум,односно друго креативно рјешење.
7. Накнада за случај смрти
Члан 9.
У случају смрти запосленика
или члана његове уже породице исплаћују се трошкови у износу од три пр-
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осјечне мјесечне плате исплаћене у Федерацији за претходна четири мјесеца
прије доношења рјешења о исплати те
накнаде.
Накнада за случај смрти из става 1. овог члана исплаћује се члановима уже породице из члана 11. тачке
1) и 3) без обзира да ли су чланови уже
породице живјели у заједничком кућанству са запослеником.
Уколико два или више чланова
породице из члана 11. ове Инструкције остварују исплате права на плату и
накнаде из Буџета БПК, право на трошкове из става 1. овог члана, остварује
један члан породице.
8. Накнада за случај тешке
инвалидности или тешке болести
Члан 10.
У случају настанка тешке инвалидности или тешке болести запосленика или члана његове уже породице,
у складу са расположивим средствима
исплаћује се једнократна новчана помоћ у висини једне просјечне исплаћене плате у Федерацији.
Запосленику се може у складу
са расположивим средствима и на основу сагласности Управног одбора исплатити дио или укупни трошкови
лијечења тешке инвалидности или тешке болести у здравственој установи у
којој је он платио трошкове тог лијечења. Трошкови лијечења исплаћују се
на основу фактуре или рачуна здравствених установа у којима је лијечење
обављено.
Под тешком болешћу из ставова 1. и 2. овог члана подразумијевају се
слиједеће болести: акутна туберкулоза,
малигна обољења, ендемска нефропа-
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тија, хируршка интервенција на срцу
и мозгу, све врсте дегенеративних обољења централног нервног система, инфаркт (срчани и мождани), обољење
мишићног система, парализа и друге
тешке болести одређене општим актом Федералног министарсва здравства,
као и тешке тјелесне повреде. Болест,
односно тешка повреда се доказује на
основу дијагнозе.
Право на једнократну новчану
помоћ из става 1. овог члана, по основу
тешке инвалидности остварује се за утврђени степен инвалидности од најмање 60%.
Једнократна новчана помоћ из
става 1. овог члана, може се додијелити
и запосленику који је оперисан од болести које нису обухваћене одредбом
става 3. овог члана, уколико је таква
операција извршена из здравствених
разлога и по препоруци љекара.
Члан 11.
Под чланом уже подице из члана 9. ове Инструкције подразумијевају
се слиједећи чланови породице запосленика, и то:
1) супруг(а) у браку или ван брака,
ако живе у заједничком кућанству;
2) дјеца рођена у браку, ван брака, законито усвојена или пасторчад до
18, односно до 26 година старости,
ако се налазе на редовном школовању и нису у радном односу, а дјеца несплична за рад, без обзира
на старосну доб, ако живе у заједничком кућанству;
3) родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и посвојитељи), ако живе у заједничком кућанству;
4) браћа и сестре без родитеља до 18,
односно до 26 година старости, ако
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се налазе на редовном школовању
и немају других прихода већ их корисник накнаде стварно издржава
или је обавеза њиховог издржавања
законом утврђена, а ако су несплични за рад, без обзира на старосну
доб под условом да са њим живе у
заједничком кућанству;
5) унучад под условима из тачке 2)
овог члана, ако немају родитеља и
живе у заједничком кућанству са
корисником накнаде.
9. Отпремнина за одлазак у пензију
Члан 12.
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У обрачун за утврђивање висине отпремнине у обзир се узима плата
запосленика коју је имао у посљедња
три мјесеца прије доношења коначног
рјешења о престанку радног односа
због прекобројности.
Отпремнина се обрачунава и
исплаћује из средстава Центра у којем
је запосленик проглашен прекобројним.
11. Осигурање од посљедица
несретног случаја или смрти
Члан 14.

Запосленик у Центру има право на отпремнину приликом одласка у
пензију у износу од шест његових плата исплаћених у претходних шест мјесеци или шест просјечних мјесечних
плата исплаћених у Федерацији према
посљедњем објављеном податку Федералног завода за статистику, ако је то
за њега повољније.

Запосленици у Центру имају
право на осигурање од посљедица несретног случаја са укључењем ризика
од природне смрти за вријеме трајања
радног односа у Центру.

10. Отпремнина за прекобројност

Уговор о осигурању са одговарајућим осигуравајућим друштвом закључује директор Центра за све запослене у Центру.

Члан 13.
Запосленику у Центру коме престане радни однос због прекобројности има право на отпремнину у износу
од најмање 6 мјесечних плата.
Разријешени запосленик са радним стажом дужим од 6 година има
право на један додатни мјесец отпремнине за сваку додатну годину радног
стажа, а највише до 12 година радног
стажа. Отпремина за запосленике који
имају више од дванаест година радног
стажа једнака је износу од 12 једномјесечних плата.

Висина осигурања из става 1.
овог члана одређује се према полици
осигурања од посљедица несретног случаја, односно полици осигурања од
ризика од природне смрти.

12. Рјешавање о накнадама и другим
материјалним правима
Члан 15.
Накнаде и друга материјална
права предвиђена у одредбама ове Инструкције, остварују се доношењем рјешења.
Рјешење из става 1. овог члана
доноси директор Центра.

23.октобар/листопад 2010.
III – ПРИЈЕЛАЗНЕ
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Даном ступања на снагу ове
Инструкције престаје да важи Инструкција о утврђивању накнада и других
материјалних права која емају карактер плате за запосленике у ЈУ “Центар
за социјални рад“ Босанско–подрињског кантона Горажде број:08-34-1542/09, од 03.02.2009 године.
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Инструкцијом уређују се
услови, критерији и начин остваривања накнада и других материјалних права која припадају запосленицима у
основним и средњим школама (у даљем тексту: школа), који накнаде остварују из Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде.

Члан 17.

Члан 2.

Ова Инструкција ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.

Накнаде и друга материјална
права која немају карактер плате за запосленике у школама који плату остварују из Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде биће утврђене Правилником о платама, накнадама плате
и другим материјалним правима које
немају карактер плате, које ће донијети школе у складу са важећим прописима и овом Инструкцијом.

Број:08-14-1685-2/10
МИНИСТАР
22.10.2010.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

На ову Инструкцију сагласност
је дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде својим Закључком број:03-34-1733/10, од 15.10.2010.године.
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На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине ФБиХ“ број:35/05),а у складу
са Закључком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број: 03-341740/10, од 15.10.2010.године, Министар за образовање, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:
ИНСТРУКЦИЈУ
о утврђивању накнада и других
материјалних права која немају
карактер плате за запосленике
у основним и средњим школама
Босанско–подрињског кантона Горажде

II - НАКНАДЕ И ДРУГА
МАТЕРИЈАЛНА ПРАВА КОЈА

ПРИПАДАЈУ ЗАПОСЛЕНИЦИМА

У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ
ШКОЛАМА
1. Накнада за превоз на посао
и са посла
Члан 3.
Запосленицима у основним и
средњим школама којима није организован превоз на посао и са посла, а чије
је мјесто становања удаљено од мјеста
рада најмање два километра припада
накнада или мјесечна карта за трошкове превоза у висини 50% мјесечне карте градског, приградског, односно
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међуградског саобраћаја, с тим што
одобрена релација од мјеста рада до
мјеста пребивалишта може бити удаљена највише 120 километара.
Право на накнаду трошкова превоза у мађуградском саобраћају имају
они запосленици који свакодневно долазе на посао из мјеста пребивалишта
и враћају се у мјесто које се налази ван
сједишта школе. Право на накнаду трошкова превоза, у овом случају, остварује се на основу писменог захтјева запосленика у којем се наводи адреса
стварног становања у мјесту рада. Уз
захтјев се прилаже писмени доказ фирме чији се превоз користи за долазак
на посао и повратак са посла (дневна
или мјесечна карта). Ова накнада одобрава се рјешењем које доноси директор школе.
Право на накнаду за превоз припада и волонтеру са пуним радним
временом на основу закљученог уговора о волонтерском раду, а исплаћује се
из средстава послодавца.
Злоупотреба кориштења накнаде из става. 1. и 2. овог члана, сматра се
материјалном штетом и подлијеже обавези одговорности за ту штету.
2. Накнада за исхрану за вријеме рада
(топли оброк)
Члан 4.
Запосленици у школама имају
право на накнаду за исхрану за вријеме рада (топли оброк) само за дане присуства на послу и то у износу од 8,00
КМ.
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Право на накнаду из става 1. овог члана не остварује се у случају одсуствовања са посла по било ком оправданом или неоправданом основу (службени пут, плаћено одсуство, рад на терену, одсуство због болести и слично).
Право на накнаду за исхрану за
вријеме рада (топли оброк), припада и
волонтеру са пуним радним временом
на основу закљученог уговора о волонтерском раду, а исплаћује се из средстава послодавца.
3. Накнада за регрес
за годишњи одмор
Члан 5.
Запосленици у школама имају
право на накнаду на име регреса за кориштење годишњег одмора у износу
најмање 35% њихове плате утврђене
рјешењем о плати, односно најмање у
висини половине просјечне плате исплаћене у Федерацији за претходна
три мјесеца прије доношења рјешења
о регресу, ако је то за запосленика повољније.
4. Накнада за трошкове едукације
Члан 6.
Запосленици у школама имају
право на накнаду трошкова за едукацију која се организује и изводи по програму обуке установа из члана 1. ове
Инструкције или када се упућују на
семинаре, савјетовања и друге видове
стручног усавршавања, као и друге видове обуке потребне за рад на радном
мјесту.
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Накнада из става 1. овог члана
одобрава се у висини цијене која се
утврди за одређене облике, односно
програме едукација.
5. Награда за резултате рада
Члан 7.
Запосленици у школи који у току календарске године, у периоду од
најмање шест мјесеци непрекидно, по
обиму и квалитету постижу натпросјечне резултате у раду, у извршавању
послова на радном мјесту на којем су
распоређени, може се додијелити награда за те резултате рада.
Награда се утврђује до висине
половине просјечне мјесечне плате исплаћене у Федерацији за посљедња
три мјесеца прије додјеле награде према посљедњем објављеном податку
Федералног завода за статистику.
Одлуку о додјели награде из става 1. овог члана доноси школски одбор школе.
6. Накнада за изум и техничко
унапређење
Члан 8.
Запосленици школе имају право на накнаду за изум, иновацију, техничко унапрјеђење и друго креативно
рјешење које унапријеђује рад у школи, односно у области образовања.
Висина накнаде се утврђује
посебним уговором између запосленика и директора школе у којој је остварен тај изум, односно друго креативно
рјешење.
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7. Накнада за случај смрти
Члан 9.
У случају смрти запосленика
или члана његове уже породице исплаћују се трошкови у износу од три
просјечне мјесечне плате исплаћене у
Федерацији за претходна четири мјесеца прије доношења рјешења о исплати те накнаде.
Накнада за случај смрти из става 1. овог члана исплаћује се члановима уже породице из члана 11. тачке 1.
и 3. без обзира да ли су чланови уже
породице живјели у заједничком кућанству са запослеником.
Уколико два или више чланова
породице из члана 11. ове Инструкције остварују исплате права на плату и
накнаде из Буџета Босанско-подрињског кантона, право на трошкове из става 1. овог члана, остварује један члан
породице.
8. Накнада за случај тешке
инвалидности или тешке болести
Члан 10.
У случају настанка тешке инвалидности или тешке болести запосленика или члана његове уже породице,
у складу са расположивим средствима
исплаћује се једнократна новчана помоћ у висини једне просјечне исплаћене плате у Федерацији.
Запосленику се може у складу
са расположивим средствима и на основу сагласности школског одбора исплатити дио или укупни трошкови
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лијечења тешке инвалидности или тешке болести у здравственој установи у
којој је он платио трошкове тог лијечења. Трошкови лијечења исплаћују се
на основу фактуре или рачуна здравствених установа у којима је лијечење
обављено.
Под тешком болешћу из ставова 1. и 2. овог члана подразумијевају се
слиједеће болести: акутна туберкулоза,
малигна обољења, ендемска нефропатија, хируршка интервенција на срцу
и мозгу, све врсте дегенеративних обољења централног нервног система, инфаркт (срчани и мождани), обољење
мишићног система, парализа и друге
тешке болести одређене општим актом Федералног министарсва здравства,
као и тешке тјелесне повреде. Болест,
односно тешка повреда се доказује на
основу дијагнозе.
Право на једнократну новчану
помоћ из става 1. овог члана, по основу
тешке инвалидности, остварује се за
утврђени степен инвалидности од најмање 60%.
Једнократна новчана помоћ из
става 1. овог члана, може се додијелити
и запосленику који је оперисан од болести које нису обухваћене одредбом
става 3. овог члана, уколико је таква
операција извршена из здравствених
разлога и по препоруци љекара.
Члан 11.
Под чланом уже подице из члана 9. ове Инструкције, подразумијевају
се слиједећи чланови породице запосленика, и то:
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1) супруг(а) у браку или ван брака, ако живе у заједничком кућанству;
2) дјеца рођена у браку, ван брака,
законито усвојена или пасторчад до 18, односно до 26 година
старости, ако се налазе на редовном школовању и нису у радном односу, а дјеца несплична за
рад, без обзира на старосну доб,
ако живе у заједничком кућанству;
3) родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и посвојитељи), ако живе у
заједничком кућанству;
4) браћа и сестре без родитеља до
18, односно до 26 година старости, ако се налазе на редовном
школовању и немају других прихода већ их корисник накнаде
стварно издржава или је обавеза
њиховог издржавања законом
утврђена, а ако су несплични за
рад, без обзира на старосну доб,
под условом да са њима живе у
заједничком кућанству;
5) унучад под условима из тачке 2.
овог члана, ако немају родитеља и живе у заједничком кућанству са корисником накнаде.
9. Отпремнина за одлазак у пензију
Члан 12.
Запосленик у школи има право
на отпремнину приликом одласка у
пензију у износу од шест његових плата исплаћених у претходних шест мјесеци или шест просјечних мјесечних
плата исплаћених у Федерацији према
посљедњем објављеном податку Федералног завода за статистику, ако је то
за њега повољније.
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10. Отпремнина за прекобројност
Члан 13.
Запосленик у основним и средњим школама коме престане радни
однос због прекобројности има право
на отпремнину у износу од најмање 6
мјесечних плата.
Разријешени запосленик са радним стажом дужим од 6 година има
право на један додатни мјесец отпремнине за сваку додатну годину радног
стажа, а највише до 12 година радног
стажа. Отпремина за запосленике који
имају више од 12 година радног стажа
једнака је износу од 12 једномјесечних
плата.
У обрачун за утврђивање висине отпремнине у обзир се узима плата
запосленика коју је имао у посљедња
три мјесеца прије доношења коначног
рјешења о престанку радног односа
због прекобројности.
Отпремнина се обрачунава и
исплаћује из средстава школе у којој је
запосленик проглашен прекобројним.
11. Осигурање од посљедица
несретног случаја или смрти
Члан 14.
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осигурања од посљедица несретног
случаја, односно полици осигурања од
ризика од природне смрти.
Уговор о осигурању са одговарајућим осигуравајућим друштвом закључује директор школе за све запослене у тој школи.
12. Рјешавање о накнадама и другим
материјалним правима
Члан 15.
Накнаде и друга материјална
права предвиђена у одредбама ове Инструкције, остварују се доношењем рјешења.
Рјешење из става 1. овог члана
доноси директор школе.

I - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Даном ступања на снагу ове Инструкције престаје да важи Инструкција о утврђивању накнада и других
материјалних права која немају карактер плате за запосленике у основним
и средњим школама Босанско–подрињског кантона Горажде број: 10-34-3471/09, од 09.01.2009. године.
Члан 17.

Запосленици у школама имају
право на осигурање од посљедица несретног случаја са укључењем ризика
од природне смрти за вријеме трајања
радног односа у школи.

Ова Инструкција ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Висина осигурања из става 1.
овог члана одређује се према полици

Број:10-34-2792-1 /10
МИНИСТРИЦА
22.10.2010.године
Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде

23.октобар/листопад 2010.

Број 15 – страна 1398

907
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава за
плаћање рачуна број:03-27-05-02/10
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 8.009,12
КМ за плаћање рачуна број:03-27-0502/10 испостављеног од «Геопројект»
д.о.о. Сарајево, за израду прве фазе пројекта «Интензивирање привредне сарадње кроз успостављање заједничке
институционалне и просторне инфраструцтуре».
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Средства уплатити на рачун
предузећа «Геопројект» д.о.о. Сарајево, број: 1820000000120170, Бор Банка
д.д. Сарајево.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1716/10
15.10.2010.године
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства како слиједи:
-

-

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

-

Удружење младих «Вијеће за иницијативу и развој» Горажде – Витковићи, износ од 1.000,00 КМ, за реализацију пројеката, средства уплатити на жиро-рачун број:132500200
8682598, ИД број: 4245063550008,
отворен код НЛБ Тузланска банка,
филијала Горажде;
ФК «Горажде» Горажде, износ од
500,00 КМ на име учешћа на Међународном турниру «Змај 2010.» у
Макарској, средства уплатити на
жиро-рачун број:1990540006638967,
отворен код Шпаркасе банке, са
назнаком «За пјетлиће ФК «Горажде»;
Савез извиђача Ф БиХ - Савез изви-
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ђача Босанско–подрињског кантона Горажде-Устиколина, износ од
1.000,00 КМ, на име учешћа на такмичењу извиђача БиХ под називом
«Весела олимпијада- Мостар 2010.»,
а средства уплатити на жиро-рачун
број: 1020070000019883, отворен код
Унион банке д.д. Сарајево, експозитура Горажде, мат.број: УП-1-0517/04, порески број: 4245041660004.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Транфер удружењима грађана.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1690/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

909
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 79. редовној
сједници, одржаној дана 15.10.2010.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанско –
подрињског кантона Горажде да
изврши набавку лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника у количини од
60.000 литара по цијени 1,67 КМ/л,
у вриједности 100.200,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
лож-уља за потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника
од одабраног добављача «Енол» д.о.о.
Горажде у количини од 60.000 литара
по цијени од 1,67 КМ/л, у вриједности
100.200,00 КМ.
Из набављене количине лож-уља
из става 1. овог члана, дистрибуираће
се 15.000 литара лож-уља котловници
ЈУ «Центар за културу» Горажде, на
име загријавања ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија», МСШ «Енвер Поздеровић» и ЈП «РТВ БПК» Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Боснаско–
подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде за 2010.годину,
економски код 613200 - Издаци за енергију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службвеним новинама Босанско–подрињског кантона Гопражде».
Број:03-14-1643/10
15.10.2010.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

910
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПРНЗИОНЕРА, на основу члана
33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-2/2009, у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТ ПЕНЗИОНЕРА.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења тако што се: Зијо Теровић,
предсједник удружења, и Мухарем Канлић, замјеник предсједника удружења, разрјешавају дужности за заступање и представљање, а
нова лица за заступање и представљање удружења су:

Фадил Мујагић, предсједник
удружења и
Нусрет Угљеша, Замјеник
предсједника удружења
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сједишта удружења, тако што се досадашње сједиште у улици 31. ДУБ бр. 13. мијења и
ново сједиште удружења је у улици
Вишеградска 7 ц.
4. Упис промјена из тачки 2.и 3. Диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 20.10. 2010. године.
5. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТ ПЕНЗИОНЕРА уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе,
дана 30.03.2009.године, под регистарским бројем Р- I -2/2009 у прву књигу
Регистра.

Захтјевом број: УП-1:05-05-39/10,
од 01.10.2010.године, обратило се Удружење Синдикат пензионера за упис у
Регистар промјена лица за заступање и
представљање удружења и промјену
сједишта удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:16/10, од 24.09.2010.године о разрјешењу лица овлаштених за заступање и представљање удружења, Одлуке
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бр. 17/10, од 24.09.2010.године, о именовању нових лица за заступање и представљање удружења о разрјешењу
дужности чланова Скупштине, Надзорног одбора и Одлука бр. 15/10, од
24.09.2010.године, о промјени сједишта
удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у Регистар промјена, стога је
на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број: УП-1: 05-05-39/10
20.10.2010.године
Горажде

РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ
КЛУБ “РАДНИЧКИ”
Скраћени назив удружења је:
КК “РАДНИЧКИ”
Сједиште удружења је у Горажду, улица Заима Имамовића б.б.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-10/2010 у прву књигу Регистра, дана 14.10.2010.године.
3. УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ КЛУБ
„РАДНИЧКИ“ је добровољно, независно, ванстраначко удружење са
слиједећим програмским циљевима и задацима:
-

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

911
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“, на основу члана 29. Закона о удружењима и
фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и :

-

-

Његовање тјелесног и друштвеног здравља, спортског духа,
моралних и етичких начела
међу својим члановима вјежбањем кошакрашког спорта и
судјеловањем на такмичењима ради постизања врхунских
резултата;
Планирање рада и развитка
кошаркашког спорта;
Управљање спортским објектима којима је клуб власник
или корисник;
Организовање и провођење
редовних програмских тренинга чланова ради припрема за
такмичење;
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-

-

-

-

Такмичеје свих селекција које
клуб посједује;
Вјежбање чланова клуба ради
постизања врхунских кошаркашких резултата;
Организовање кошаркашких
такмичења по утврђеним плановима и програмима;
Популаризација кошаркашког спорта;
Подука и тренинг дјеце, младих и одраслих ради бављења
кошарком;
Подузимање мјера и остваривање услова за унапређење стручног рада.

4. УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ КЛУБ
„РАДНИЧКИ“ дјелује на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог министарства стиче својство правног
лица.
5. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ су:
Рикало Хасан – предсједник
Извршног одбора клуба и
Бешлија Харун – подпредсједник
извршног одбора клуба
Образложење
УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ
КЛУБ „РАДНИЧКИ“ поднијело је Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог
министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона

о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02) и то: Одлука о оснивању удружења (оснивачки акт), Статут удружења (X2), списак чланова органа управљања, Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање
удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде оцијенило је
да су испуњени услови за упис у Регистар УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИ
КЛУБ „РАДНИЧКИ“, стога је, сходно
одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Федерације БиХ”, број:45/02),
одлучено као у диспозитиву Рјешења.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду
у року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Број:УП-1:05-05-41/10
14.10.2010.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

912
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТНИ КЛУБ „БЕРИЧ-КИСЕЉАК“, на
основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине
Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ

„БЕРИЧ-КИСЕЉАК“ уписано је у Реги-

1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-20/1997, у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „БЕРИЧ-КИСЕЉАК“.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање удружења, тако што се Едим Фејзић,
предсједник Извршног одбора, и
Мујо Ришљанин, подпредсједник
Извршног одбора, разрјешавају
овлаштења за заступање и представљање удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање удружења су:
Синан Субашић – предсједник
Управнг одбора и
Неџад Тањо – предсједник
Скупштине удружења

3. Упис промјена из тачке 2. Диспозитива овог Рјешења извршен је дана
22.10.2010.године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ

стар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана 01.09.1997. године, под
регистарским бројем Р-I-20/1997 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број:УП-1:05-05-42/10,
од 18.10.2010.године, обратило се Удружење Ногометни Клуб “Берич-Кисељак” за упис у Регистар промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 00-01-2/10, од 14.10.2010. године о
разрјешењу лица овлаштених за заступање и представљање удружења и Одлука број: 00-01-3/10, од 14.09.2010. године, о именовању нових лица овлаштених за заступање и представљање удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
оцијенило је да су испуњени услови за
упис у Регистар промјена, стога је на
основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у
диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-42/10
22.10.2010.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

Број 15 – страна 1404

23.октобар/листопад 2010.
САДРЖАЈ

842
843
844
845

846
847
848
849
850
851

852

853
854
855
856
857

858

859
860
861
862

Одлука о давању сагласности Директору Кантоналне управе за шумарство Босанско-подрињског кантона Горажде за набавку мобилног апарата..............................
Одлука о давању сагласности за исплату новчаних средстава Ходо Захиду у сврху довођења воде до стајског објекта....................................................................................
Одлука о давању сагласности за исплату новчаних средстава Бајровић Мехмеду,
као помоћ у санацији настале штете у пчелињаку...........................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пољопривредних произвођача Фоча-Устиколина за организовање манифестације-изложбе „Здрава хтана
из Устиколине-Устиколина 2010“..........................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средтава Општини Фоча-Устиколина за организовање манифестације „Фестивал окуса-Устиколина 2010“...........................................
Одлука о давању сагласности за службено путовање у Републику Црну Гору........
Одлука о исплати новчаних средстава Ј.П. Ветеринарска станица д.о.о. Горажде
за извршено вјештачко осјемењавање крава.......................................................................
Одлука о давању сагласности за исплату новчаних средстава Дедовић Изету у
сврху довођења воде до новог стајског објекта...................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за подстицај у пољопривреди-производња гљива (шампињона)......................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Тиро Мирсаду у сврху пољопривредних програма и брендирања производа по Програму „Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину“............................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Угљеша Нурудину у сврху пољопривредних програма и брендирања производа по Програму Подстицај пољопривредној производњи за 2010.годину“....................................................................................
Одлука о давању сагласности за набавку 2 (двије) канцеларијске столице и једног
принтера......................................................................................................................................
Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди – подстицај
за држање матичног стада крава (млијечна грла).............................................................
Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривредној производњи-производња у затвореном простору (пластеничка производња)........................
Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди-подстицај
за држање босанско-брдског коња........................................................................................
Одлука о давању сагласности за покретање поступка Министарству за привреду
– Дирекцији за цесте за хитну санацију дрвене пјешачке стазе Висећег моста у
Витковићима...............................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу узгајивача медоносног, ароматичног и љековитог биља Босанско-подрињског кантона „Фацелија“ Горажде за организовање мани-фестације IV Дани меда и љековитог биља „Живјети с
природом Горажде 2010“.........................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Пале-Прача..............................
Одлука о одобравању новчаних средстава за уклањање архитентонских-урбанистичких баријера за инвалиде са простора БПК-а Горажде...........................................
Одлука о одобравању новчане помоћи за ексхумацију Турковић Хидајета..............
Одлука о одобравању новчаних средстава Организацији породица шехида и
палих бораца за адаптацију и кречење службених просторија.....................................

1307
1308
1308

1309
1310
1311
1312
1313
1314

1315

1315
1316
1317
1318
1320

1321

1321
1322
1323
1324
1325

23.октобар/листопад 2010.

863

864

865
866
867
868

869
870

871

872

873
874
875
876
877

878
879
880
881

Број 15 – страна 1405

Одлука о одобравању новчаних средстава на име набавку школских уџбеника
ученицима средњих школа-дјеци припадника борачких популација за школску
2010/2011.годину........................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име Финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење или набавку лијекова припадника борачке популације............................................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за учешће екипе РВИ на КУП првенство у шаху и КУП првенство у малом фудбалу...............................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за плаћање аутобуса за одлазак
борачких Удуржења на манифестацију „Игман 2010“....................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за учешће на атлетским такмичењима
Одлука о одобравању новчаних средстава на име финансирања једнократне
новчане помоћи за лијечење или набавку лијекова припадника борачке популације ................................................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име накнаде за партиципацију трошкова из основа природних погодности градског грађевинског земљишта-ренте
Одлука о давању сагласности на Правилник о начину и поступку додјеле у
најам стамбених јединица у објектима у насељу „Витковићи“ у Општини
Горажде стављених у функцију у оквиру пилот програма „Социјално становање
у БиХ! И правилник о начину располагања и употреби стамбених јединица у
објектима у насељу „Витковићи“ у Општини Горажде стављених у функцију у
оквиру пилот програма „Социјално становање у БиХ“..................................................
Правилник о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица у објектима
у насељу „Витковићи“ у Општини Горажде стављених у функцију у оквиру пилот програма „Социјално становање у БиХ“........................................................................
Правилник о начину располагања и употреби стамбених јединица у објектима у
насељу „Витковићи“ у Општини Горажде стављених у функцију у оквиру програма „Социјално становање у Бих“.......................................................................................
Одлука о критеријима (начин вредновања и доказивања испуњавања посебних
критерија за општу и коначну ранг листу).........................................................................
Одлука о давању сагласности на Пројекат „Изградња пећи-ћумурана“....................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Пале-Прача за рјешавање
питања одрживости повратка................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Пројекат „Кошнице пчела за повратнике.............
Одлука о одобравању новчаних средстава УГ Агенција за локалне развојне иницијативе АЛДИ и Регионалном одбору за повратак у југоисточну Босну за исплату завршне транше за имплементацију Пројекта.........................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име једнократне помоћи за набавку
огрјевног дрвета.........................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за обезбјеђење алтернативног смјештаја кроз надокнаду за кирију.................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Тафили Рамадану за финансирање
прикључка за струју..................................................................................................................
Одлука о одобравању исплате новчаних средстава Регионалном одбору за повратак у југоисточну Босну за исплату завршне транше за имплементацију Пројекта..................................................................................................................................................

1325

1326
1327
1327
1328

1329
1330

1330

1331

1344
1352
1356
1357
1358

1359
1360
1361
1362

1362

Број 15 – страна 1406

882

883
884
885
886
887
888
889
890
891
892

893
894
895

896
897
898

899

900

901
902
903
904

23.октобар/листопад 2010.

Одлука о одобравању исплате средстава лицима са инвалидитетом на име рефундације новчаних средстава за трошков е медицинског вјештачења у поступку
остваривања права по Закону о основама социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице са дјецом........................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Пале-Прача за суфинансирање електрификације објеката у мјесту Вражалице.......................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Фоча-Устиколина за постизање стамбеног минимума повратника...............................................................................
Одлука о давању сагласности за расписивање Огласа за пријем запосленика на
одређено вријеме.......................................................................................................................
Одлука о давању сагласности за расписивање Огласа за пријем запосленика на
одређено вријеме.......................................................................................................................
Одлука о давању сагласности за расписивање Огласа за пријем запосленика на
пословима одржавања чистоће..............................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача на отклањању недостатака у уградњи централног гријања у матичној школи.......................
Рјешење о привременом именовању предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде..............................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу Радио клуб „Техничар“.......
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу „Одмор на селу“ Горажде...
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу техничке културе Босанско-подрињског кантона Горажде на име суфинансирања Пројекта „Семинар наставника Техничког одгоја, октобар 2010 – Смотра маучно-техничког стваралаштва 2011“........................................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец септембар 2010.године....................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу Школа кошарке „Баскет“....
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско-подрињск-ог кантона Горажде на име помоћи спортским клубовима у лигашком дијелу
такмичења-Стонотениском клубу Горажде........................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Бициклистичком клубу Горажде..........
Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава у укупном износу од 8.802,37 КМ за
плаћање 10% укупне вриједности Уговора број:03-14-1977/09 од 03.11.2009.године
и број:01-16-1145/09 од 30.10.2009.године, као замјену за банковну гатранцију за
добро извршење посла.............................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Фоча-Устиколина за суфинансирање пројекта уређења око објекта Административне зграде у Општини
Фоча-Устиколина.......................................................................................................................
Одлука о додјели новчаних средстава Општини Горажде за суфинансирање
пројекта уклањања дотрајалих и девастираних објеката на подручју Општине
Горажде.........................................................................................................................................
Уредба о накнадама и другим материјалним правима која немају карактер плате
Уредба о накнади трошкова за службена путовања.........................................................
Уредба о продужењу примјене Закона о државној служби у федерацији Босна и
Херцеговине................................................................................................................................
Уредба о измјени Уредбе о платама и накнадама полицијских службеника Босанско-подрињског кантона Горажде......................................................................................

1363
1364
1365
1366
1366
1366
1367
1367
1368
1369

1369
1370
1371

1372
1373
1373

1374

1375

1376
1376
1382
1387
1388

23.октобар/листопад 2010.

905

906

907
908
909

910
911
912

Број 15 – страна 1407

Инструкције о утврђивању накнада и других материјалних права која немају карактер плате за запосленике у Ј.У. „Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде“...............................................................................................................
Инструкције о утврђивању накнада и других материјалних права која немају карактер плате за запосленике у основним и средњим школама Босанско-подрињског кантона Горажде...............................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за плаћање рачуна број:03-27-05-02/10
Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................
Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку лож уља за потребе загријавања пословних
просторија буџетских корисника у количини од 60.000 литара по цијени 1,67
КМ/л у вриједности 100.200,00 КМ.......................................................................................
Рјешење број:УП-1:05-05-39/10 од 20.10.2010.године.........................................................
Рјешење број:УП-1:05-05-41/10 од 14.10.2010.године.........................................................
Рјешење број:УП-1:05-05-42/10 од 22.10.2010.године.........................................................

1388

1393
1398
1398

1399
1400
1401
1402

Број 15 – страна 1408

23.октобар/листопад 2010.

23.октобар/листопад 2010.

Број 15 – страна 1409

Број 15 – стрна 1410

23.октобар/листопад 2010.

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

