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На основу члана 33. став 4. Ус-
тава Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/98, 10/00 и 5/03)  и чланова 106, 108. 
и 196. Пословника Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:10/08), Скуп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на сједници одржаној  24. 
фебруара  2011. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ВЛАДЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ  

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде потврђује Владу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у сљедећем саставу:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ЕМИР ФРАШТО – Премијер  

                                  Кантона, 
2. ДЕМИР ИМАМОВИЋ – министар 

                                       за привреду, 
3. ДЕЛИЛА КЛОВО – министар за со-

цијалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице, 

4. ЏЕВАД АЏЕМ – министар за бора- 
                                        чка питања,  

5. БОЖИДАР СЕМИЗ – министар за 
урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине, 

6. МУХИДИН ПЛЕХ – министар  за  
                                          финансије, 

7. НУСРЕТ СИПОВИЋ  – министар за  
                          унутрашње послове,  

8. АЛМА ДЕЛИЗАИМОВИЋ – мини-
стар за образовање, науку, културу 
и спорт,  

9. РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ – минист-
ар за правосуђе, управу и радне од-
носе. 

       
Члан 2. 

 
Влада Босанско-подрињског ка- 

    
 
                  

 
 

 

Година  XIV – Брoj 4 
14.март/ожујак 2011. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  I  квартал 2011. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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нтона Горажде преузима дужност да-
ном потврђивања. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће се објав-
ити у  „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. Ст-
упањем на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи Одлука број: 01-05-1006/10 од 
23. Децембра 2010. Године.  
 
Број:01–05–121/11      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
24.02.2011.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р. 
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На основу  члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 1. Редовној сј-
едници, одржаној дана 24.02.2011.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

 Програм обиљежавања марта 
 – Дана независности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст на Програм обиљежавања 1. Марта 
– Дана независности БиХ и Финансиј-
ски план ове манифестације. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу од 
1.093,00 КМ. 
 
 

14. март/ожујак 2011 
 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Одбор за обиљежавање 1. Ма-
рта - Дана независности БиХ, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
економском коду 613 900 - Уговорене 
услуге. 
 

Члан 3. 
 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-103/11                П Р Е М И Ј Е Р 
24.02.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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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–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 2. Редов-
ној сједници, одржаној дана 03.03.2011. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о благајничком максимуму  
у благајни Министарства  

за финансије и помоћним благајнама 
код буџетских корисника 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се утврђује благ-

ајнички максимум у благајни Минис- 
 



14. март/ожујак 2011 
 
 
тарства за финансније Босанско-под-
рињског кантона Горажде, у износу од 
2.000,00 КМ (словима: двије хиљаде ко-
нвертибилних марака), те помоћним 
благајнама код буџетских корисника 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у сљедећим износима: 

 
1. Јавне установе из области  

основног образовања……500,00 КМ 
(петстотинаконвертибил- 
нихмарака) 

2. Јавне установе из области  
средњег образовања……500,00 КМ 
(петстотинаконвертиби-
лнихмарака) 

3. Јавна установа Центар за  
социјални рад Горажде…500,00 КМ 
(петстотинаконверти-
билнихмарака) 

4. Општински суд Горажде 1.000,00 КМ 
(хиљадуконвертиби- 
лнихмарака) 

5. Кантонални суд Горажде 500,00 КМ 
(петстотинаконверти-
билнихмарака) 

6. Кантонално тужилаштво  
Горажде…......................…500,00 КМ 
(петстотинаконверти-
билнихмарака) 

7. Кантонално правобра- 
нилаштво Горажде………500,00 КМ 
(петстотинаконверти-
билнихмарака) 

8. Министарство унутра- 
шњих послова Босанско- 
подрињског кантона  
Горажде...............................500,00 КМ  
(петстотинаконверти-
билнихмарака) 

9. Управа полиције  
Министарства унутраш- 
њих послова Босанско- 
подрињског кантона  
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Горажде…………………1.500,00 КМ 

10. (хиљадупетстотинакон-
вертибилнихмарака). 

 
Члан 2. 

 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
могу се искључиво користити за под-
мирење трошкова везаних за службена 
путовања, а изузетно за плаћање гото-
винских рачуна у износу до 50,00 КМ 
(педесет конвертибилних марака) и то 
само у хитним случајевима који се об-
јективно не могу платити рачуном-фа-
ктуром. 
 

Члан 3. 
 
 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престају да важе све раније од-
луке о благајничком максимуму као и 
одлуке о благајничком максимуму у 
помоћним благајнама буџетских кори-
сника Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-138/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о формирању помоћних благајни 

код буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се, поред благај-
не Министарства за финансније Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, фо-
рмирају и помоћне благајне код сље-
дећих буџетских корисника: 

 
1. Јавне установе из области основног 

образовања 
2. Јавне установе из области средњег 

образовања 
3. Јавна установа Центар за социјал-

ни рад Горажде 
4. Општински суд Горажде 
5. Кантонални суд Горажде 
6. Кантонално тужилаштво Горажде 
7. Кантонално правобранилаштво 

Горажде 
8. Министарство унутрашњих посло-

ва Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

9. Управа полиције Министарства ун-
утрашњих послова Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

 

 За праћење и реализацију ове 
Одлуке  задужује се Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а у случају оправдане 
потребе, ово Министарство може одо-
брити оснивање помоћне благајне и 
код других буџетских корисника уз  

14. март/ожујак 2011 
 

 
обавезу да о томе обавјести Владу Бос-
анско-подрињског кнатона Горажде. 

 

Члан 3. 
 
 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престају да важе све раније од-
луке и закључци који се односе на фо-
рмирање помоћних благајни код буџе-
тских корисника. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у  «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
                                                                                      
Број:03–14-139/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене  новине  Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде»број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одређивању потписника  
за депозитни рачун Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 За потписнике депозитног рач-
уна Босанско-подрињског кантона Го-
ражде одређују се: 



14. март/ожујак 2011 
 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босан-

ско-подрињског кантона Горажде 
2. Мухидин Плех - министар за фи-

нансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

3. Емина Габела – помоћник минис-
тра за трезор. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 3. 
 

 Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, број:03-14-2783/08 
од 01.12.2008. године. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-130/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.год-
ине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о одређивању потписника 
 за трансакциони рачун Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 За потписнике трансакционог 
рачуна Босанско-подрињског кантона 
Горажде одређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде 
2. Мухидин Плех - министар за фи-

нансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде. 
 

Члан 3. 
 

 Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде број:03-14-2784/08, 
од 01.12.2008. године. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-131/11                П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника за 
трансакциони рачун за плате 
као подрачун у оквиру ЈРТ-а 

 
Члан 1. 

 
 За потписнике трансакционог 
рачуна за плате одређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде 
2. Мухидин Плех - министар за фи-

нансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-14-94/09 
од 27.01.2009. године. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  

14. март/ожујак 2011 
 

 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-132/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника  
за подрачун Министарства  

за образовање, науку, културу  
и спорт  као дијела ЈРТ-а 

 
Члан 1. 

 
 За потписнике подрачуна Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт  одређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде, 
2. Мухидин Плех - министар за фи-

нансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан- 



14. март/ожујак 2011 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-133/11                П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
-подрињског  кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника 

 за трансакциони рачун за заштиту  
и спашавање  као подрачун  

у оквиру ЈРТ-а  
 

Члан 1. 
 

 За потписнике трансакционог 
рачуна за заштиту и спашавање од-
ређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде, 
2. Мухидин Плех - министар за фи-

нансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
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Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-134/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника за рачун 
Кантоналног стамбеног фонда   
као подрачун у оквиру ЈРТ-а  

 
Члан 1. 

 
 За потписнике рачуна Кантона-
лног стамбеног фонда одређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде, 
2. Мухидин Плех - министар за фи-

нансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
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Члан 3. 
 

 Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, број:03-14-3130/07 
од 18.02.2007.године. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-135/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско   
подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника  
за рачун за санацију штета  
од поплава као подрачун 

 у оквиру ЈРТ-а  
 

Члан 1. 
 

 За потписнике рачуна за сана-
цију штета од поплава одређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде, 
2. Мухидин Плех - министар за фи- 

нансије Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-136/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одређивању потписника  
за «ESCROW» рачун као подрачун  

у оквиру ЈРТ-а  
 

Члан 1. 
 

 За потписнике «ESCROW» рач-
уна одређују се: 
 
1. Емир Фрашто - премијер Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде, 
2. Мухидин Плех - министар за фи- 
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нансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-137/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и дру-
гим тијелима кантоналне управе (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:5/03, 6/10), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 2. редовној сједници, 
одржаној дана 03.03.2011.г.,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању критерија за додјелу 
студентских кредита редовним 

студентима додипломског студија,  
студентима I и II циклуса  студија 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком  утврђују се кри- 
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терији за додјелу студентских кредита 
(у даљем тексту: кредита) редовним 
студентима  додипломског студија као 
и студентима I и II циклуса студија до 
износа предвиђеног Буџетом Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
одговарајућу студијску годину, те се 
уређују и друга питања од значаја  за 
додјелу кредита. 

 
Члан 2. 

 
 Право пријаве на конкурс за до-
дјелу кредита имају студенти који исп-
уњавају сљедеће опште услове:  
 

- да имају статус редовног студе-
нта,  

- да имају пребивалиште на под-
ручју Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, 

- да су  држављани  БиХ, 
- да први пут уписују  годину на 

високошколској установи у БиХ,  
- да не примају кредит или стип-

ендију од другог даваоца.   
 

Члан 3. 
 

Број корисника кредита по сту-
дијским годинама утврђује се према 
сљедећем омјеру:  
 
- прва (I) година додипломског студ-

ија и прва година I циклуса студија 
15% од укупног броја корисника 
кредита, 

- друга (II) година студија додиплом-
ског студија и друга година I цик-
луса студија 15 % од укупног броја 
корисника кредита, 

- трећа (III) година студија  додипло-
мског студија и трећа година I ци-
клуса студија 15% од укупног броја 
корисника кредита, 
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- четврта (IV) година студија  додип-

ломског студија и четврта година I 
циклуса студија 15% од укупног 
броја корисника кредита,  

- пета и шеста (V и VI) година студи-
ја додипломског студија 20% од ук-
упног броја корисника кредита,  

- II циклус студија 20% од укупног 
броја корисника кредита.  

 
 Уколико се за одређену студиј-
ску годину не пријави процентом ут-
врђен број студената, у том случају ра-
злика  се  може распоредити на остале 
године на основу Одлуке владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 
            Ранг-листа студената који исп-
уњавају услове  утврдиће  се на основу 
сљедећих критерија до одобреног из-
носа:  
 
1.  ОСТВАРЕНИ УСПЈЕХ  
 

Просјек оцјена 
1.1. студенти  прве године  

(средња школа - просјек) 
- просјек оцјена 
  од 3,5 до 4,4                   5 бодова 
- просјек оцјена 
  од 4,5 до 5,0                 10 бодова 

 
1.2. старије године  

(за све године  
  студија - просјек) 
- просјек оцјена  
  од 7,0 до 8,4                   5 бодова 

             - просјек оцјена  
               од 8,5 до 9,0                 10 бодова 
 

       Година студија, 
       циклуси студија 

1.3. - прва (I) година  
  додипломског  
  студија и прва  
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  година I циклуса  
  студија                  5 бодова  

       -друга (II) година  
        додипломског студија 
        и друга година I  
         циклуса студија         10 бодова  
      - трећа (III) година 
        додипломског студија 
        и трећа година I  
         циклуса студија         15 бодова  
      - четврта (IV) година 
         додипломског студија  
         и четврта година I  
          циклуса студија        15 бодова  
      -  пета (V) година  
          додипломског  
          студија                  20 бодова  
      - шеста (VI) година  
         додипломског  
         студија                 20 бодова  
      - II циклус студија   20 бодова 

 
2.  ДЕФИЦИТАРНОСТ  КАДРОВА  
 
2.1. Машински факултет, 

електротехнички факултет,  
грађевински факултет,   
саобраћајни факултет, 
медицински факултет,  
стоматолошки факултет. 

                   20 бодова 
                                  

2.2. Наставнички факултети  
за звања по основу завр- 
шеног I и II циклуса  
студија за предмете: 
математике, физике, 

             информатике и техни- 
             чког одгоја  посебна категорија  
 
2.3.      Остали факултети      5 бодова  
 
3.  СОЦИЈАЛНИ СТАТУС  
      (материјална примања)  
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3.1.  примања по члану породице   
 
3.1.1. - без примања    30 бодова 
3.1.2. - до 159 КМ                20 бодова  
3.1.3.  - 160 – 200 КМ    15 бодова 
3.1.4.  - 201 – 260 КМ    10 бодова 
3.1.5.  - 261 – 300 КМ                5 бодова 
3.1.6.  - преко 300 КМ   0 бодова 
 
3.2.1. студенти без родитеља 
 
3.2.1.  - без једног родитеља  10 бодова 
3.2.2.   - без оба родитеља    20 бодова 
3.2.3.  - избјегли и расељени 
               студенти       4 бода 
3.2.4.  - студенти којима  
                брат - сестра  
                студирају                     10 бодова 
 
4.  ПРИПАДНОСТ ОС РБИХ 
 
4.1.1.  - дјеца РВИ  100%  
              I и II групе и дјеца  
              ПШ и ПБ            20 бодова 
4.1.2.  - дјеца РВИ  90-70%   15 бодова 
4.1.3.  - дјеца РВИ  испод 
               70% и дјеца незапо- 
               слених демобилиса- 
               них бораца припад- 
               ника ОС РБиХ             12 бодова 
 

Бодује се само ставка која носи 
највише бодова. 
 
5.  ПРИЗНАЊА У ОС РБИХ 
 
5.1.  - дјеца добитника ратних  
                признања “Златни љиљан”  
                и “Златна полицијска 
                значка”            3 бода 

 
 Под једнаким условима из ових 
критерија предност имају:  
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- дјеца носилаца највиших  
  ратних признања, 
- дјеца шехида, погинулих и  
   несталих бораца - бранитеља  
   и умрлих ратних војних  
   инвалида, 
- дјеца ратних војних инвалида, 
- дјеца инвалида, 
- дјеца бораца-бранитеља БиХ. 

     
   

6.  СТУДЕНТИ ИСТАКНУТИ    
      СПОРТИСТИ 
 

Студенти, истакнути спортисти 
носиоци медаља са федералног, држа-
вног и међународног такмичења  
      5  бодова 
 
7.  ПОСЕБНА КАТЕГОРИЈА    
     СТУДЕНАТА 
   
    У посебну категорију спадају  
студенти  који   стичу право на кредит, 
без претходног бодовања, а висина кр-
едита утврђује се зависно од факулте-
та  и  године коју студент похађа, и то:  
  

- студенти који су остварили  ус-
пјех са просјечном оцјеном 9.0 и 
више,  

- студенти прве године додипло-
мског студија и прва година I 
циклуса студија који су  прогла-
шени  ученицима генерације, 

- студенти наставничких факул-
тета I и II циклуса студија за пр-
едмете: математике, физике,ин-
форматике и техничког одгоја, 

- студенти без оба родитеља од 
којих је један погинуо као при-
падник ОС, 

- студенти са посебним потреба-
ма/лица са инвалидитетом, сл- 
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ијепа и слабовидна лица, глува 
и наглува лица, лица са пореме-
ћајем у говору и гласу и лица са 
трајним сметњама у физичком 
развоју, односно трајни инвали-
дитет,  

- студенти дефицитарних факу-
лтета из члана 3. тачка 2. који су 
у претходној студијској години 
добијали студентски кредит.   

 
Члан 4. 

 
8.  ВИСИНА КРЕДИТА 
 

Висина кредита утврдит ће се 
како слиједи: 
8.1. Студенти дефицитарних факу-

лтета утврђени овим Критериј-
има примат ће студентски кре-
дит у висини: 

 

Година 
студија I II III 

и IV 

V, VI 
и II циклус 
студија 

Висина 
кредита 150 180 200 250 

 
8.2. Студенти осталих факултета утв- 
         рђени овим критеријима прима- 
         ће студентски кредит у висини:  
 
Година 
студија I II III 

и IV 
II циклус 
студија 

Висина 
кредита 100 130 160 200 

 
8.3. Студенти Правног и Економск-

ог факултета Универзитета у 
Сарајеву, дислоцирана настава 
у Горажду  примаће студентски 
кредит у висини: 

 
Година 
студија I II III 

и IV 
II циклус 
студија 

Висина 
кредита 50 70 90 100 
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8.4. Припадајућа стипендија  студе-
нтима  који  су  постигли  просј-
ек  оцјена  9,0  и  више  као  и ст-
удентима прве године који су 
проглашени ученицима генера-
ције увећава се за  50 %.  

 
9. НАЧИН ИСПЛАТЕ И ВРАЋАЊА 

 КРЕДИТА  
 

Члан 5. 
 

Кредит се исплаћује у осам јед-
наких мјесечних рата. 

Исплата кредита вршиће се пр-
еко банке коју одреди даваоц кредита. 

Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт води евиден-
цију о корисницима кредита. 
 

Члан 6. 
 

Корисник кредита губи право 
на даљу исплату кредита ако у току 
студијске године: 
 

- буде упућен на издржавање ка-
зне затвора у трајању дужем од 
три мјесеца,  

- буде му изречена дисциплинс-
ка мјера искључења са универ-
зитета, 

- престане му статус редовног ст-
удента по неком другом основу, 

- да нетачне податке на основу 
којих му је кредит одобрен. 

 
Корисник кредита је дужан у 

року од три мјесеца од наступања око-
лности из става 1. алинеје 1, 2. и 3. овог 
члана, обавијестити даваоца кредита о 
насталим околностима.  
 

Члан 7. 
 

Корисник кредита дужан је: 
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- да у року од 15 дана обавије-
сти даваоца кредита о свакој 
промјени адресе становања, 

- да у року од 15 дана од дана 
закључивања уговора са дру-
гим даваоцем обавијести Ми-
нистарство за образовање, на-
уку, културу и спорт о томе 
да прима стипендију или кре-
дит другог даваоца, 

- да даваоца кредита одмах об-
авијести о промјени статуса 
редовног студента, као и о др-
угим чињеницама битним за 
извршење уговора о кредиту.  

 
Члан  8. 

 
Корисник кредита исти враћа у 

складу са овом  Одлуком и уговором о 
кредиту. 

Корисник кредита дужан је да, 
најкасније у року од једне године од 
дана дипломирања, достави даваоцу 
кредита увјерење о дипломирању и 
увјерење о положеним испитима за го-
дину у којој је био корисник кредита. 

Уколико корисник кредита не 
достави тражене документе у року од 
једне године након дипломирања, дуг 
доспијева у цијелости. 

Корисник кредита примљени 
износ је дужан да враћа у једнаким 
мјесечним ратама у времену двоструко 
дужем од времена у којем је примао 
кредит. 
       Корисник кредита који два пу-
та узастопно обнови исту годину, дуж-
ан је да најкасније у року од два мјес-
еца од дана другог обнављања године 
достави даваоцу кредита доказ о обна-
вљању године.  

Корисник кредита из става 5. 
овог члана дужан је цјелокупан прим- 
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љени износ вратити у једнаким мјесеч-
ним ратама у времену двоструко дуж-
ем од времена у којем је примао кред-
ит.  
 Уколико корисник кредита не 
достави тражену документацију у пре-
двиђеном року из ставова 5. и 6. овог 
члана, дужан је  цјелокупан примљени 
износ вратити у једној рати у року од 
два мјесеца од дана доставе обавијести 
од стране Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт. 

 
Члан 9. 

 
Корисник кредита који је завр-

шио студиј у редовном року и који у 
року из члана 8. став  2. ове Одлуке, до-
стави Министарству за образовање, 
науку, културу и спорт увјерење о ди-
пломирању и увјерење о успјеху у сту-
дијској години у којој је био корисник 
кредита, ослобађа се обавезе враћања 
кредита у висини и под условима како 
слиједи: 

- 50 % од износа примљеног кр-
едита, ако је у години у којој је 
био корисник кредита оства-
рио просјечну оцјену 7-7,99; 

- 75 % од износа примљеног кр-
едита, ако је у години у којој је 
био корисник кредита оства-
рио просјечну оцјену 8-8,99; 

- 100 % од износа примљеног 
кредита, ако је у години у кој-
ој је био корисник кредита ос-
тварио просјечну оцјену 9,0 и 
више. 

 
Под редовним роком завршетка 

студија подразумијева се вријеме тра-
јања студија утврђено наставним пла-
ном и програмом и вријеме апсолвен-
тског стажа у складу са Законом о вис- 
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оком образовању и статуту универзи-
тета. 

О ослобађању обавезе враћања 
кредита, под условима из претходног 
става овог члана, на захтјев корисника, 
одлучује министар надлежног минис-
тарства. 
 

Члан 10. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје, да важи Одлука о утврђива-
њу критерија за додјелу кредита редо-
вним студентима  додипломског студ-
ија број:03-14-916/08 од 08.05.2008.го-
дине (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
8/08). 
 

Члан 11. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03-14-142/11       П Р Е М И Ј Е Р 
 03.03.2011. године     Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

138 
 

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 број:10-14-118-4/10 
од 15.02.2010.године и број:10-14-2119-
2/10 од 27.08.2010. године, а у складу 
са Одлуком о привременом финанси- 

14. март/ожујак 2011 
 

 
рању Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период од 01.01.2011. до 
31.03.2011.године број:01-14-1009/10, од 
23.12.2010.године и број:01-14-89/11, од 
09.02.2011.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на својој 2. 
редовној сједници, одржаној дана 03. 
03.2011.године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско – 
подрињског кантона Горажде на име 

суфинансирања манифестације 
Избора и проглашења спортисте  
и  спортске екипе Босанско–
подрињског кантона Горажде  

за 2010. годину 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 2.000,00 КМ Спортском са-
везу Босанско–подрињског кантона Го-
ражде на име суфинансирања мани-
фестације Избора и проглашења спор-
тисте и спортске екипе Босанско–под-
рињског кантона Горажде за 2010.год. 

 
II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, са економског кода 614 100 
(КАН 001) - Трансфер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде број: 
1990540006336521 отвореном код Спар-
кассе банке-филијала Горажде, ИД 
број: 4245007300007.  
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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 ут-
рошак.  
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
                          
Број:03-14-129/11                П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде»,  број: 
5/03), Закона о РТВ БПК Горажде («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број:7/02, 8/09), те 
на основу члана 4. Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањ-
има у Федерацији Босне и Херцегови-
не («Службене новине ФБиХ», број: 
12/03), Влада  Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 2. редовној 
сједници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 

о привременом именовању 
предсједника и чланова  

Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде 
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I 
 

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

 
1. Адмир Османспахић,  

                           предсједник,  
2. Алмина Хоџић,              члан, 
3. Вилдана Трбовић,         члан, 
4. Славко Живановић,      члан, 
5. Мунир Радача,               члан, 
6. Осман Субашић,           члан,  
7. Ален Селимовић,           члан. 

(i)  
II 

 
 Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња престаје да важи Рјешење број: 03-
05-2148/10 од 22.12.2010.године. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:03-05-147/11                 П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

140 
 

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 003) - 
Остали трансфери – Информисање 
број:10-14-119-2/10 од 27.01.2010.годи-
не, а у складу са Одлуком о привреме- 
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ном финансирању Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за период од 
01.01.2011. до 31.03.2011.године број:01-
14-1009/10, од 23.12.2010.године и број: 
01-14-89/11, од 09.02.2011.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 2. редовној сједници, одр-
жаној  дана 03.03.2011.г.,  д о н о с и:  
  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-

подрињског кантона  Горажде д.о.о.     
 за мјесец ФЕБРУАР  2011. године 

 
I 
 

 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 25.000,00 КМ Јавном пред-
узећу РТВ БПК  Горажде  д.о.о. на име 
редовне транше за мјесец фебруар 
2011. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 (КАН 
003) - Остали трансфери – Информи-
сање. 
 

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 ут-
рошак.  
 

 

14. март/ожујак 2011 
 

 
IV 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 

(b)       
 Број:03–14-128/11               П Р Е М И Ј Е Р 

03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 18. Уредбе  о канцеларијс-
ком пословању органа управе и служ-
би за управу у Федерацији БиХ («Слу-
жбене новине Федерације БиХ», број: 
20/98) и поглавља III тачке 5. Упутства 
о начину вршења канцеларијског пос-
ловања у органима управе и службама 
за управу у Федерацији Босне и Хер-
цеговине («Службене новине Федера-
ције БиХ», број:30/98), Влада Босанско 
–подрињског  кантона Горажде, на св-
ојој 2. редовној сједници, одржаној  да-
на 03.03.2011.године, д о н о с и:  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању ознака за органе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде за вођење основних  
и помоћних књига евиденције  

о предметима и актима  
у 2011. години 

 
I 

 
Овим Рјешењем утврђују се оз- 
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наке за органе Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: Ка-
нтон) и то: Скупштину Кантона, пре-
мијера Кантона, Владу Кантона, кан-
тонална министарства, кантоналне уп-
раве, кантоналне управне установе и 
агенције, као и начин утврђивања оз-
нака за органе и организацијске једи-
нице у саставу кантоналних органа 
управе.   

 
II 

 
 Ознаке из претходне тачке ут-
врђују се ради вођења основних и по-
моћних књига евиденција о предмети-
ма и актима, из надлежности органа 
Кантона, у 2011. години. 
 

III 
 

Ознаке за органе из тачке I овог 
Рјешења су: 
 
01 – Скупштина Кантона и радна  
        тијела Скупштине Кантона; 
02 – Премијер Босанско-подрињског  
        кантона Горажде; 
02/I – Канцеларија Премијера Босанс-   
            ко-подрињског кантона Горажде; 
03 – Влада Босанско-подрињског кан- 
        тона Горажде; 
03/I – Секретар Владе Босанско-под- 
           рињског кантона Горажде; 
04 – Министарство за привреду; 
04/I – Дирекција за цесте; 
04/II–Кантонална управа за шумарство; 
05 – Министарство за правосуђе, упра- 
       ву и радне односе; 
05/I– Кантонална управна инспекција; 
06 – Министарство за финансије; 
07 – Министарство  за унутрашње пос- 
       лове; 
07/I- Управа полиције;  
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08 – Министарство за социјалну поли- 
        тику, здравство, расељена лица и  
        избјеглице; 
09 – Министарство за урбанизам, про- 
        сторно уређење и заштиту околине; 
09/I – Кантонални стамбени фонд; 
10 – Министарство за образовање, нау- 
       ку, културу и спорт; 
10/I – Педагошки завод БПК Горажде; 
11 – Министарство за борачка питања; 
12 – Кантонална управа за инспекциј- 
        ске послове Босанско-подрињског  
        кантона Горажде; 
13 – Агенција за приватизацију у Боса- 
         нско-подрињском кантону Гора- 
         жде; 
14 – Дирекција робних резерви Боса- 
        нско-подрињског кантона Горажде; 
15 -  Служба за заједничке  послове ка- 
        нтоналних органа; 
16 – Архив Босанско-подрињског ка- 
        нтона Горажде; 
17– Кантонална управа цивилне заштите; 
17/I – Кантонални штаб цивилне за- 
           штите; 
18 – Канцеларија  интерне ревизије Бо- 
        санско-подрињског кантона Гора  
        жде;  
19 – Служба за односе са јавношћу. 
 

IV 
 
 Организацијске јединице кант-
оналних органа управе и самосталних 
кантоналних установа образоване акт-
ом о унутрашњој организацији, поред 
бројчане ознаке органа у чијем су са-
ставу имају и ознаке писане римским 
бројевима. 
 Руководилац кантоналних орг-
ана управе и самосталне кантоналне 
управе, рјешењем утврђује ознаке за 
организацијске јединице из претход-
ног става, у складу са овим Рјешењем. 
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V 
 

Ознаке за органе и организациј-
ске јединице из тачке III и IV овог Рје-
шења могу се у току  године мијењати, 
ако дође до измјена организационих 
јединица или радних мјеста којима се 
пошта доставља у рад.   

 
VI 

 
Овим Рјешењем ставља се ван 

снаге Рјешење Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:03-05-
3075/09, од 28.12.2009. године. 

 
VII 

 
Ово Рјешење ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03– 05-120/11              П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

142 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 9. Закона о министарск-
им, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине («Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине», број:34/03), Влада Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, на 
својој 2. редовној сједници, одржаној 
дана 03.03.2011.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

14. март/ожујак 2011 
 
 

номинирање кандидата за 
упражњену позицију члана 

Управног одбора Федералног завода 
за пензијско и инвалидско 

осигурање са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 
I 
 

 Именује се Комисија за номино-
вање кандидата за упражњену позици-
ју члана Управног одбора Федералног 
завода за пензијско и инвалидско оси-
гурање са подручја Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, у саставу: 
 
1. Емир Оковић, предсједник 
2. Миланка Беговић, члан 
3. Емина Башић, члан 
4. Ферид Мујезиновић, члан 
5. Нерма Омановић, члан 
 

II 
 

 Задатак Комисије из члана I 
овог Рјешења је да, након проведене 
процедуре и вредновања кандидата 
пријављених на упражњену позицију 
члана Управног одбора, у складу са 
Законом о министарским, владним и 
другим именовањима Федерације Бос-
не и Херцеговине, предложи Влади Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
листу најбољих кандидата. 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:03– 05-119/11              П Р Е М И Ј Е Р 
 03.03.2011. године           Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу  члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници,  одржаној дана 03.03.2011.год-
ине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о 

праву, висини и начину регулисања 
трошкова за упосленике Босанско–
подрињског кантона Горажде у вези 
са употребом службених телефона,  
средстава репрезентације и других 
трошкова који нису регулисани 

другим прописима 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука  о праву, висини и начину 
регулисања трошкова за упосленике 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де у вези са употребом службених тел-
ефона, средстава репрезентације и др-
угих трошкова који нису регулисани 
другим прописима, број:03-14-713/08 
од 09.04.2008.године и Одлука о измје-
ни и допуни Одлуке о праву, висини и 
начину регулисања трошкова за упос-
ленике Босанско–подрињског кантона 
Горажде у вези са употребом службен-
их телефона, средстава репрезентације 
и других трошкова који нису регулис-
ани другим прописима, број: 03-14-
1708/09 од 17.09.2009.године. 
 

Члан 2. 
 
  Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној оглсној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-125/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2.  редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању овлаштења Агенцији  

за приватизацију и Кантоналном 
правобранилаштву Босанско-
подрињског кантона Горажде 

за заступање у парничном поступку 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде овлашћује Агенцију за 
приватизацију Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Кантонално право-
бранилаштво за заступање у парнич-
ним поступцима пред судовима у Цр-
ној Гори и Србији, ради поврата имо-
вине коју је ГПД „Дрина“ д.д. Горажде 
пријавила у пасивном подбилансу, по 
Закону о почетном билансу стања пре-
дузећа и банака и Анекса Г  Споразума 
о питањима сукцесије.  

 
Члан 2. 

 
           Даје се сагласност  Агенцији за  
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приватизацију Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на захтјев Агенције 
за приватизацију који је поднесен Ос-
новном суду у Бару, да као треће лице 
ступи у својству умјешача у парницу, 
која се води код Основног суда у Бару  
П.бр. 568/10, на страни тужиоца Уни-
верзитета „Медитеран“ Подгорица, а 
против тужених ГПД „Дрина“ д.д. 
Горажде и Слободана Кнежевића из 
Никшића. Предмет спора је пониште-
ње Уговора о купопродаји закљученог 
09.10.2008.године између ГПД „Дрина“ 
д.д. Горажде, као продавца и Слобо-
дана Кнежевића, као купца имовине 
која се налази у Црној Гори.  

 
Члан 3. 

 
            Даје се сагласност представнику 
Агенције за приватизацију Босанско-
подрињског кантона Горажде и пред-
ставнику Кантоналног правобранила-
штва за службено путовање дана 13. и 
14. марта 2011. године у Подгорицу и 
Бар ради договора са адвокатом и 
представником Универзитета „Медит-
еран“ Подгорица о даљим активности-
ма на овом предмету, као и присуство 
припремном рочишту у Основном су-
ду у Бару, заказаном за 14. март 2011. 
године у 9,00 сати. По повратку, ће да 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставе извјештај и план даљ-
њих активности на разматрање и усва-
јање. 

 
Члан 4. 

 
             Налаже се Агенцији за привати-
зацију Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Кантоналном правобрани-
лаштву да редовно, а најмање једном у 
два мјесеца, извјештавају Владу Боса- 

14. март/ожујак 2011 
 
 
нско-подрињског кантона Горажде о 
предузетим активностима из члана 1. 
ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–19-123/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Уредбом о Кантон-
алном штабу цивилне заштите Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број:7/04),  Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 2. редовној сједници, одр-
жаној  дана 03.03.2011.год., д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комаданта, начелника 

и чланова Кантоналног штаба 
цивилне заштите Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 
I 

 
Именују  се комадант, начелник 

и чланови Кантоналног штаба цивил-
не заштите Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде по функцији, како сли-
једи: 
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1. Назиф Уручи, предсједавајући 

Скупштине БПК Горажде – кома-
дант, 

2. Рамо Живојевић, директор Канто-
налне управе цивилне заштите – 
начелник, 

3. Нусрет Сиповић, министар за уну-
трашње послове – члан, 

4. Мухидин Плех, министар за 
финансије – члан, 

5. Демир Имамовић, министар за 
привреду – члан, 

6. Делила Клово, министрица за 
социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице – члан,  

7. Божидар Семиз, министар за 
урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине – члан и  

8. Емир Сарајлић, секретар Црвеног 
крста БПК  Горажде – члан. 

 
II 
 

 Именовање се врши на период 
до када именовани буду обављали фу-
нкције у Скупштини Босанско–подри-
њског кантона Горажде, Кантоналној 
управи цивилне заштите, кантоналн-
им министарствима и Црвеном крсту 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

III 
 
 Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња, престаје да важи Рјешење о имено-
вању комаданта, начелника и чланова 
Кантоналног штаба цивилне заштите 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де број:03-05-424/09, од 13.03.2009.год. 
 

IV 
 

 Рјешење ступа на снагу даном  
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доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–05-124/11                П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са чланом 28. Статута 
ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. 
Горажде, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 2. редовној 
сједници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о недавању сагласности  
на Одлуку о именовању директора 
ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде не даје 
сагласност на Одлуку о именовању ди-
ректора ЈП «Босанско-подрињске шу-
ме» д.о.о. Горажде, број:7/2010, од 24. 
09.2010.године, коју је донио Надзорни 
одбор ЈП «Босанско-подрињске шуме» 
д.о.о. Горажде због неусвајања Извјеш-
таја о раду за 2009. годину од стране 
Скупштине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–05–117/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 2. редовној сј-
едници, одржаној дана 03.03.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Радне групе за израду 
Закона о располагању имовином 

у власништву Босанско–подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овим Рјешењем формира се Ра-
дна група за израду Закона о распола-
гању имовином у власништву Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, у са-
ставу: 
 
1. Емир Сијерчић, дипл.правник 
2. Алија Халиловић, дипл.правник 
3. Емир Оковић, дипл.правник 
4. Емир Ходовић, дипл.правник 
5. Асим Плакало, дипл.правник 
6. Елведина Муратспахић, технички 

секретар 
 

Члан 2. 
 

 Задатак Радне групе из члана 1.  

14. март/ожујак 2011 
 
 
овог Рјешења је да размотри могућно-
ст доношења Закона о уређивању пит-
ања располагања имовином у власни-
штву Босанско–подрињског кантона 
Горажде, припреми и изради текст За-
кона о располагању имовином у влас-
ништву Босанско–подрињског канто-
на Горажде, предвиђеног одредбама 
члана 59. Устава Босанско–подрињског 
кантона Горажде («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де», број:8/98, 10/00 и 5/03) и исти 
достави Влади Босанско–подрињског 
кантона Горажде на даљи поступак. 
 Рок за извршење задатка је 7 да-
на од дана доношења Рјешења. 
 

Члан 3. 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–05-165/11               П Р Е М И Ј Е Р 
03.03.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Споразума о динамици испуње-
ња одредаба Колективног уговора о 
правима и обавезама послодаваца и 
запосленика у области здравства на те-
риторији Федерације БиХ, број:03-37-
1123/07 (Закључак Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде број: 03-14-
2056/07), те Одлуке о привременом 
финансирању Завода здравственог ос-
игурања Босанско-подрињског канто-
на Горажде, број:14-4710-2/10 (Саглас- 
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ност Скупштине Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, број:01-14-1008/10), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 3. редовној сједни-
ци, одржаној дана 11.03.2011. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Заводу здравственог осигурања  

БПК Горажде по Споразуму, транша 
за јануар 2011. године 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се исплата новчаних 
средства у износу 108.625,00 КМ (сло-
вима: стотину осам хиљада шест стот-
ина двадесет пет конвертибилних ма-
рака) Заводу здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на име обавезе Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде за мјесец ја-
нуар 2011.године, по Споразуму о ди-
намици испуњења одредаба Колекти-
вног уговора о правима и обавезама 
послодаваца и запосленика у области 
здравства (Закључак Владе БПК Гора-
жде, број: 03-14-2056/07). 
 

Члан 2. 
 

 Исплату средстава из члана 1. 
Одлуке, извршити у корист Завода зд-
равственог осигурања Босанско-подр-
ињског кантона Горажде из средстава 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице за 2010. годину, економски 
код 614400 (ЈAО 001) – субвенције 
јавним предузећима (Кантонални за-
вод здравственог осигурања). 
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Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-174/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 3. редовној сједници, од-
ржаној дана 11.03.2011.год., д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 

о разрјешењу члана Школског 
одбора ЈУ ОШ. «Хусеин еф. Ђозо» 

Горажде 
 
I 
 

Разрјешава се дужности члана  
Школског одбора Јавне установе Осно- 
 



Број 4 – страна 240 
 
 
вна школа «Хусеин еф. Ђозо» Горажде 
на лични захтјев: 

 
1. Муневера Имамовић, члан из ре-

да наставника и стручних сарад-
ника. 

 
II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 

 
Број:03-38-178/11                 П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

150 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 87. Закона о основном од-
гоју и образовању («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де», број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 3. редовној сједници, одржаној дана 
11.03.2011.године, д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о именовању члана Школског 

одбора ЈУ ОШ. “Хусеин еф. Ђозо” 
Горажде 

 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Основна школа «Хусеин еф. Ђозо» 
Горажде  именује се: 

 
1. Халида Куртовић, члан из реда 

наставника и стручних сарадника 

14. март/ожујак 2011 
 
 

II 
 

Мандат члана траје до краја вр-
емена на које је именован Школски од-
бор. 

 
III 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 

 
Број:03–38-179/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу члана 109. Закона о 
средњој школи («Службене новине Бо-
санско–подрињског катона Горажде», 
број:5/04 и 6/09), Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 3. 
редовној сједници, одржаној дана 11. 
03.2011.године, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 

о разрјешењу чланова Школског 
одбора ЈУ ССШ “Џемал Биједић” 

Горажде 
 
I 
 

Разрјешавају се дужности члана 
Школског одбора Јавне установе ССШ 
«Џемал Биједић» Горажде на лични за-
хтјев: 

 
1. Aзиз Лепеница, члан из реда нас-

тавника и стручних сарадника, 



14. март/ожујак 2011 
 
 
2. Фахрудин Бездроб, члан из реда 

родитеља, односно старатеља. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 

 
Број:03–38 -180/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 109. Закона о средњој шк-
оли («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број 5/04 
и 6/09), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 3. редовној 
сједници, одржаној дана 11.03.2011.го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о именовању чланова Школског 
одбора ЈУ ССШ “Џемал Биједић” 

Горажде  
 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве ССШ «Џемал Биједић» Горажде им-
енују се: 

 
1. Џена Канлић, члан из реда настав-

ника и стручних сарадника, 
2. Сафета Габела, члан из реда роди-

теља, односно старатеља. 
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II 

 
Мандат члана траје до краја вр-

емена на које је именован Школски од-
бор. 

 
III 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 

 
Број:03–38-181/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде»,   број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 
упражњеног радног мјеста  

у Министарству за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-
подрињског кантона Горажде — 

Педагошки завод 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министрици за образовање, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши попуну 
упражњеног радног мјеста државног 
службеника у Министарству за обра- 
зовање, науку, културу и спорт БПК 
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Горажде - Педагошком заводу и то на 
сљедећу позицију: 
 
1. директор Педагошког завода 
 1 извршилац 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, а поступак 
попуне упражњеног радног мјеста из 
члана 1. ове Одлуке провести у складу 
са важећим законским прописима. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 

                            
Број:03–34-182/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона  Горажде», број: 
5/03), те на  основу члана 113. Закона о 
средњој школи («Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/04), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 3. Редов-
ној сједници, одржаној дана 11.03.2011. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на именовање 
директора ЈУ СТШ  «Хасиб Хаџовић»  

Горажде 

14. март/ожујак 2011 
 
 

I 
 

Даје се сагласност Школском 
одбору ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Го-
ражде за именовање Плех Мухамеда за 
директора ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» 
Горажде. 
 

II 
 

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

 
Број:03–05-183/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.го-
дине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за путовање 

 у иностранство (Република Србија - 
Пожаревац и Ваљево) и одобравање 

возача и моторног возила  
за путовање у иностранство  

(Република Србија – Пожаревац 
 и Ваљево) 

 
I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст за путовање три ученика, једног ко- 



14. март/ожујак 2011 
 
 
репетитора (Самир Aхметспахић) и је-
дног наставника (Aјла Балић) који чи-
не представнике ЈУ ОМШ «Aвдо Сма-
иловић» Горажде на Међународним 
такмичењима флаутиста, која се одрж-
авају у Републици Србији - Пожаревцу 
и Ваљеву, у мјесецу марту 2011.године.
    
 За путовање из члана I Ове Од-
луке одобрава се возач (Един Меркез) 
и службено возило Кантона.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Служба за заједничке послове 
кантоналних органа Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а путни трош-
кови падају на терет Буџета Кантона. 
 

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

 

Број:03–49-168/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности ЈУ ССШ 

«Џемал Биједић»  Горажде  
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за покретање процедуре пружања 
услуга оспособљавања ученика  
за возаче моторних возила „Б“ 
категорије и „Ц1“ поткатегорије  

 
I 

 
 Даје се сагласност ЈУ ССШ «Џе-
мал Биједић» Горажде за покретање 
процедуре пружања услуга оспособљ-
авања ученика за возаче моторних во-
зила „Б“ категорије и „Ц1“ поткатего-
рије.  
 

II 
 
 Процедуру и поступак одабира 
најповољнијег понуђача за пружања 
услуга оспособљавања ученика за во-
заче моторних возила „Б“ категорије и 
„Ц1“ поткатегорије извршити у складу 
са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ.  
      

III 
 

Средства за пружања услуга ос-
пособљавања ученика за возаче мото-
рних возила „Б“ категорије и „Ц1“ по-
ткатегорије обезбијеђена су у Буџету 
ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде, на 
економском коду 613 900 – Уговорене 
услуге и друге посебне услуге. 

 
IV 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–38-184/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној  дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о давању 

сагласности на плаћање трошкова 
превоза студенту Хедо Aлену  

(100% инвалид) 
 

I 
 
 У Одлуци о давању сагласности 
на плаћање трошкова превоза студен-
ту Хедо Aлену (100% инвалид) број:03-
14-1838/10 од 05.11.2010.године, врше 
се измјене у тачки III, тако што се текст 
„613 900 – Уговорене услуге“ замјењује 
текстом „614 200 – Текући трансфери 
појединцима. 

    
II 

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

Број:03–14-185/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско  

14. март/ожујак 2011 
 

 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 (КAН 001) – 
Трансфер за спорт број:10-14-118-4/10  
од 15.02.2010.године и број: 10-14-2119-
2/10 од 27.08.2010. године, а у складу 
са Одлуком о привременом финанси-
рању Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период од 01.01.2011. до 
31.03.2011 године број:01-14-1009/10 од 
23.12.2010.године и  број:01-14-89/11 од 
09.02.2011. године, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој 3. 
редовној сједници, одржаној дана 11. 
03.2011.године,  д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

Спортском савезу Босанско–
подрињског кантона  Горажде  

на име редовне транше за мјесец 
фебруар 2011. године 

 
I 
 

 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 20.750,00 КМ Спортском                   
савезу Босанско–подрињског кантона  
Горажде на име  редовне транше за мј-
есец  фебруар 2011. године. 

 
II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КAН 001) - Трансфер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Спортског савеза Босан-
ско–подрињског кантона Горажде  



14. март/ожујак 2011 
 
 
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 ут-
рошак.  

 
IV 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-188/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 
конкурса за попуну упражњеног 

радног мјеста 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст  ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде,  

Број 4 – страна 245 
 

 
за расписивање конкурса за попуну 
упражњеног радног мјеста, и то:  
 
1. Педагог школе (један извршилац) 

на одређено вријеме до 30.06.2011. 
године. 

 
II 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
                 
Број:03–34-189/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), а у складу са утрошком средста-
ва са економског кода 614200 «Гранто-
ви појединцима» - БОР 003, Влада Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 3. редовној сједници, одржан-
ој дана 11.03.2011.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име накнаде за партиципацију  

трошкова  за додијељено   
грађевинско земљиште  

и накнаде ренте 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од  1.800,00 
КМ   (словима: једна хиљада и осамсто 
КМ), на име партиципације трошкова   
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за додијељено  грађевинско земљиште 
и трошкова накнаде по основу приро-
дних погодности градског грађевинс-
ког земљишта-ренте Бајрица (Aлије) 
Узеира, демобилисаног борца и то:  

 
1. за додијељено грађевинско земљи-

ште површине до 40 м2 у износу од  
600,00 КМ (словима: шест стотина 
КМ) 

2. за погодности градског грађевин-
скг земљишта - ренте у површини 
100 м2 у износу од 1.200,00 КМ (сл-
овима: хиљаду двје стотине КМ)  

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства из тачке 1. 

претходног  члана ове Одлуке уплати-
ти у корист Министарства пољоприв-
реде, водопривреде и шумарства Ф 
БиХ на жиро-рачун број: 338900221152 
94-91, Уни кредит банка Сарајево; св-
рха прихода: накнада за државно шум-
ско земљиште, врсте прихода: 722458, 
буџетска организација: 2401001.  

Одобрена средства из тачке 2. 
члана 1. ове Одлуке уплатити у корист 
Буџета Општине Горажде за посебне 
намјене, на рачун број:10114000000438 
12, отворен код ПБС филијала Гораж-
де; сврха прихода:  накнада за погод-
ност грађевинског земљишта.     
 

Члан 3. 
 

За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за борачка питања БПК Го-
ражде, економски код 614200 – Грант-
ови појединцима.                                                                                                                                                           
 

14. март/ожујак 2011 
 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-186/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Одлуке  о привременом финан-
сирању Босанско–подрињског кантона 
Горажде, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 3.  редовној 
сједници одржаној дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
 за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација  
за мјесец фебруар 2011. године 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 3.200,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачке по-
пулације у 2010.години за мјесец феб-
руар. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка  



14. март/ожујак 2011 
 
 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Гран-
тови непрофитних организација. 
                                                                        

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Савезу  РВИ «Синови Дрине» Го-
ражде, на жиро-рачун број:199054000 
5249733, отворен код ШПAРКAСЕ ба-
нке Горажде. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука  ступа на снагу дан-

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

 
Број:03-14-190/11                 П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

162 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Одлуке о привременом финан-
сирању Босанско–подрињског кантона 
Горажде, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 3. редовној 
сједници, одржаној  дана 11.03.2011.го-
дине, д о н о с и:  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име помоћи за рад удружења 

борачких популација  
за мјесец фебруар 2011. године 

Број 4 – страна 247 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец  фебруар 2011.године, и 
то: 

 

- Савез РВИ БПК 
 “Синови Дрине” 
 Горажде                                   1.720,00 
- Организација ПШиПБ  
  БПК Горажде                    1.720,00 
- Савез добитника  
  највећих ратних  
  признања БПК Горажде              840,00 
- Удружења грађана  
  демобилисаних бораца  
  AРБиХ Горажде                       1.200,00 
-Удружење ”Свјетлост Дрине”     700,00 
- Удружење Ветерана рата, 
  ЗБ, ПЛ                                1.025,00 

 
Одобрана средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Гра-
нтови непрофитних организација. 

 
Члан 2. 

 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
БПК Горажде, а средства уплатити на 
жирорачуне организација: 

 

- СРВИ „СиновиДрине“ Горажде:   
                             1990540005249733 – AБС 
- Организација ПШиПБ БПК Горажде:    
                             1011400000324239 - ПБС 
- СавезДНРП«Златни Љиљани»:      
                             1990540005884792 - AБС      
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- Удружење грађана демобилисаних   
   бораца AБИХ:             610300004930021  
                                          - Раифаизен               
- Удружење «Свјетлост Дрине»    
                            1990540006546332  - AБС 
- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ     
                 1610300005410074 - Раифаизен  
 

Члан 3. 
 
  Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јавиу «Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03-14-192/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о расписивању  позива за одабир  
најповољнијих  понуђача за јавне 
набавке у Босанско-подрињском 

кантону Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст за расписивање позива за одабир 
најповољнијих понуђача за јавне наба-
вке у Босанско-подрињском кантону 
Горажде, како слиједи: 

14. март/ожујак 2011 
 

 
1. Пружање услуга осигурања мото-

рних возила 
2. Пружање услуга осигурања имов-

ине 
3. Пружање штампарских услуга – 

израда, лекторисање и штампање 
„Службених новина Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“ 

                        
Члан 2. 

 
 Утврђују се сљедећи критерији 
за одабир најповољнијих понуђача ка-
ко слиједи: 
 

1. Пружање услуга осигурања 
моторних возила 

        Критерији: 
- кумулативно најнижа  

понуђена премија осигурања....70% 
- рок исплате одштете од  

момента комплетирања 
 документације .............................20% 

- начин плаћања  
(одгодно плаћање)........................10% 

 
2. Пружање услуга осигурања 

имовине 
        Критерији: 

- укупно предвиђена премија......60% 
- бонуси и друге бенифиције.......20% 
- рок исплате штете.........................20% 

 
3. Пружање штампарских услуга 

      Критерији: 
- кумулативно најнижа цијена.....70% 
- начин плаћања  

(одгодно плаћање)........................20% 
- рок испоруке робе .......................10% 
 

Члан 3. 
 

Процедуру проведбе јавног на-
дметања и давање приједлога за избор 
најповољнијег понуђача повешће Ком- 



14. март/ожујак 2011 
 
 
исија за јавне набавке, коју је именова-
ла Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде Рјешењем број:03-14-2221/ 
10, од 22.12.2010.године. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–202/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
 о забрани употребе електричних 
гријалица, клима-уређаја и кухала 

 у згради  Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Због недовољног капацитета на-

пајања зграде електричном енергијом, 
као и у сврху рационалног кориштења 
електричне енергије, забрањује се упо-
треба електричних гријалица, клима-
уређаја и кухала у згради Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
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Члан 2. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
постојеће елекричне гријалице ће се 
повући из канцеларија и смјестити у 
магацински простор наведене зграде. 
 

Члан 3. 
 

 Надзор над провођењем ове Од-
луке у оквиру своје надлежности врше 
буџетски корисници смјештени у згра-
ди Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

 
Члан 4. 

  
У обављању надзора над прим-

јеном ове Одлуке буџетски корисници 
овлаштени су рјешењем наредити пре-
станак употребе уређаја чија се упот-
реба забрањује и њихово уклањање. 

 
Члан 5. 

 
 Запосленик који не поступи у 
складу с рјешењем из претходног чла-
на ове одлуке сноси дисциплинску од-
говорност. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 

 

Број:03– 49-198/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана члан 24. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског кан- 
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тона Горажде («Служне новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада осанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној  дана 11.03.2011. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за обављање 
службеног путовања у Црну Гору 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се Биједић Хусеину, 
директору Aгенције за приватизацију, 
Халиловић Aлији, замјенику кантонал-
ног правобраниоца и Херак Ешефу, во-
зачу, да обаве службено путовање у 
Црну Гору, Подгорицу и Бар, у дане 
13. и 14.марта 2011.године. 
 

Члан 2. 
 

 Задатак путовања је да директ-
ор Aгенције за приватизацију и замјен-
ик кантоналног правобраниоца Босан-
ско–подрињског кантона Горажде са 
адвокатом Игором Мартиновићем из 
Подгорице и представником Универ-
зитета «Медитеран» из Подгорице до-
говоре план даљњих активности у по-
ступку поништења Уговора о купопр-
одаји закљученог 09.10.2008.године из-
међу ГПД «Дрина» д.д. Горажде, као 
продавца, и Слободана Кнежевића из 
Никшића, као купца имовине која се 
налази у Црној Гори. Такођер ће при-
суствовати припремном рочишту у 
Основном суду у Бару, заказаном за 14. 
март 2011.године у 09,00 сати у пред-
мету који се код овог суда води под бр-
ојем П.бр. 568/10. 
 

14. март/ожујак 2011 
 
 

Члан 3. 
 

 Трошкови путовања падају на 
терет органа у којем су запослена лица 
из члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
 Путовање ће се обавити служб-
еним аутомобилом. 
 

Члан 5. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03– 49-197/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Служне новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви Босанско-
подрињског кантона Гораждеда 

изврши набавку лож-уља за потребе 
загријавања пословних просторија 
буџетских корисника, у количини 

 од 30.000 литара по цијени 1,92 КМ/л 
 у вриједности 57.600,00 КМ 

 
 



14. март/ожујак 2011 
 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско–подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку 
лож-уља за потребе загријавања посло-
вних просторија буџетских корисника 
од одабраног добављача «ЕНОЛ» д. 
о.о. Горажде у количини од 30.000 ли-
тара по цијени 1,92 КМ/л, у вриједнос-
ти 57.600,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирекц-
ије робних резерви Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, у складу са Од-
луком о привременом финансирању 
број:01-14-1009/10, од 23.12.2010.годи-
не, економски код 613200 - Издаци за 
енергију. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-194/11                П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско подрињског ка- 
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нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о узимању позајмице брашна 

 од Федералне дирекције  
робних резерви 

 
Члан 1. 

 
            Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде узима позајмицу бра-
шна ТИП 710 у количини од 30.000 кг, 
као прву траншу, упакованог у вреће 
од 25 кг, од Федералне дирекције роб-
них резерви (у складу са понудом број: 
03-29-6-248-9/11). 
 

Члан 2. 
 

            О наредним количинама браш-
на Влада Босанско–подрињског канто-
на Горажде ће накнадно донијети Од-
луку, након што се реализује прва тра-
нша.          
 

Члан 3. 
 
           Позајмљене количине брашна 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде ће да врати у складу са Одлу-
ком Федералне дирекције робних рез-
ерви о позајмици брашна. 
 

Члан 4. 
 

           Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде ће да потпише уговор 
са Федералном дирекцијом робних ре-
зерви о позајмици брашна којим ће се 
регулисати сви неопходни детаљи ов-
ог посла. 
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Члан 5. 
 

            Задужује се Дирекција робних 
резерви Босанско-подрињског кантона 
Горажде да изврши преузимање бра-
шна и поступи према Одлуци Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де о дистрибуцији, која ће се накнадно 
донијети. 
 

Члан 6. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
  
Број:03– 49-195/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. став 3. и чл-
ана 13. Закона о робним резервама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:5/00), на 
приједлог Дирекције робних резерви 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, Влада Босанско подрињског канто-
на Горажде, на својој 3. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.03.2011.годи-
не, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви Босанско – 
подрињског кантона Гораждеза 

интервенцију са брашном из робних 
резерви на подручју 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 

 

14. март/ожујак 2011 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Дирекцији робних резерви Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
изврши интервенцију са брашном из 
робних резерви на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде, због по-
ремећаја цијена и снабдјевености ста-
новништва. 
 

Члан 2. 
 

          Задужује се Дирекција робних 
резерви Босанско–подрињског канто-
на Горажде да изврши мљевење пше-
нице у количини од 43.000 кг, чиме би 
према стандардима мљевења добили 
цца 30.960 кг брашна тип 710. 

 
Члан 3. 

 
          Добивено брашно у количини од 
30.960 кг упаковати у вреће по 5 кг,  с 
тим што свако паковање мора бити оз-
начено наљепницом Дирекције робн-
их резерви. 

 
Члан 4. 

 
          Трошкови на име мљевења и пак-
овања, достављени у понуди од стране 
МПИ «Млин» Устиколина, су 135 КМ/т 
односно 5.805 КМ за 43 тоне пшенице. 
           Наведене трошкове МПИ «Мл-
ин» Устиколина ће фактурисати Дир-
екцији робних резерви. 
           Маркице Управе за индиректно 
опорезивање обезбједиће МПИ «Мл-
ин» Устиколина, а наљепнице са назн-
аком да је брашно из кантоналних ро-
бних резерви, Дирекција робних резе-
рви. 
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Члан 5. 
 
         Новчана средства за наведене ак-
тивности обезбједиће се у Буџету Дир-
екције робних резерви  за 2011.годину. 
 

Члан 6. 
 

Влада Кантона  ће накнадно до-
нијети Одлуку о мекињама добијеним 
мљевењем пшенице. 
 

Члан 7. 
 

Задужује се Дирекција робних 
резерви да брашно из члана 2. ове Од-
луке пласира на цијело подручје Боса-
нско-подрињског кантона Горажде пу-
тем правних лица регистрованих за 
промет прехрамбеним артиклима (у 
даљем тексту: купац). 
 

Члан 8. 
 

Брашно се ставља у промет и 
распоређује на основу Плана дистри-
буције, који је саставни дио ове Од-
луке. 
 

Члан 9. 
 

Цијена брашна је 0,564 КМ/кг, 
односно цијена једне вреће од 5 кг је  
2,82 КМ за трговца (купца) без ПДВ-а, 
док ће се у трговинским радњама про-
давати по малопродајној цијени од 
3,50 КМ за једну врећу од 5 кг. 

Купац је дужан обрачунати 
ПДВ. 
 

Члан 10. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Дирекција робних резерви Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде, 
која ће вршити дистрибуцију брашна, 
склапати Уговоре са купцима и прати-
ти наплату. 
    Рок плаћања је 30 дана од дана 
испоруке. 
 

Члан 11. 
 

Разлика између прихода оства-
рених продајом брашна и вриједности 
брашна добијеног мљевењем ићи ће 
на терет Буџета БПК Горажде. 
 

Члан 12. 
 
              Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
  

Број:03 -14–205/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 3. редовној сј-
едници, одржаној дана 11.03.2011.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 

помоћи Пејовић Шевћету   
из Горажда 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се је- 
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днократна новчана помоћ у износу од 
500,00 КМ Пејовић Шевћету из Гора-
жда, као помоћ за набавку специјалне 
хране. 
 Средства уплатити на име суп-
руге Пејовић Aдвије из Горажда, на 
рачун број:1610000000000011   093000 
67318 отворен код Раифаизен банке, 
филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбједити у Буџету Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614200 – Грантови 
појединцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
  
Број:03–14–204/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.03.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и дру-
гим тијелима кантоналне управе («Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број:05/03), на ос-
нову члана 17. Закона о средњој школи 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде», број: 05/04), на 
основу Правилника о поступку утврђ-
ивања услова и садржају и начину во-
ђења Регистра средњих школа («Сл- 

14. март/ожујак 2011 
 
 
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број: 06/05), те на 
основу Рјешења о упису средњих шко-
ла у Регистар средњих школа број: 10-
38-3579-1/10, Министар за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде,  д о н о с и:   
 
 

П О П И С  
верификованих средњих школа  
на подручју Босанско-подрињског 

кантона Горажде, уписаних  
у Регистар средњих школа, 
 који води Министарство  

за образовање, науку, културу  
и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, за школску  

2010/11. годину 
 
 Јавна установа Мјешовита сре-
дња школа «Енвер Поздеровић» Го-
ражде уписана је у Регистар средњих 
школа под редним бројем 1. на страни 
4.  
 Утврђује се да Јавна установа 
Мјешовита средња школа «Енвер Поз-
деровић» Горажде испуњава услове за 
образовање редовних и ванредних уч-
еника у складу са одговарајућим наст-
авним плановима и програмима и то:  
 
1. Гимназија 
2. Економска школа 

- стручно звање: економски те-
хничар – смијер финансијс-
корачуноводствени ЕУ ВЕТ 
програм 

 
3. Пољопривредна техничка школа 

- стручно звање: пољопривред-
ни техничар ЕУ ВЕТ програм 

 
Јавна установа Средња техни- 

чка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде  
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уписана је у Регистар средњих школа 
под редним бројем 2. на страни 5.  

Утврђује се да Јавна установа 
Средња техничка школа «Хасиб Хаџо-
вић» Горажде испуњава услове за обр-
азовање редовних и ванредних учени-
ка у складу са одговарајућим настав-
ним плановима и програмима и то:  

 
1. Хемијско-технолошка техничка 

школа 
a) стручно звање:   

- хемијски техничар биотех- 
   нолошког смијера 

     - хемијски техничар ЕУ ВЕТ  
        Програм 
     - хемијски техничар - мик- 
       ро-биолог 
 

2. Електротехничка школа 
a) стручно звање: - електротех-

ничар енергетике 
 

3.   Саобраћајна техничка школа          
a) стручно звање:  

- техничар друмског саобра- 
  ћаја 

                  - техничар ПТТ-саобраћаја 
 
4.  Медицинска школа 

a) стручно звање:  
- медицинска сестра-тех- 
  ничар 

 
5. Грађевинска техничка школа 
               а) стручно звање:  
                   - архитектонски техничар 

      - грађевински техничар 
 

6. Машинска техничка школа 
               а) стручно звање:  
                   - машински техничар 
                   - машински техничар за ко- 
                     мпјутерско управљање ма- 
                     шинама ЦНЦ-техничар 
 

Број 4 – страна 255 
 

 
Јавна установа Средња струч-

на школа «Џемал Биједић» Горажде 
уписана је  у Регистар средњих школа 
под редним бројем 3. на страни 6.  

Утврђује се да Средња стручна 
школа «Џемал Биједић» Горажде ис-
пуњава услове за образовање редовних 
и ванредних ученика у складу са од-
говарајућим наставним плановима и 
програмима и то:  

 
1. Машинска стручна школа 
           а) занимања:  
               - машинбравар, 
               - заваривач, 
               - аутомеханичар 
               - плински и водоинсталатер 
               - металостругар 
 
2. Текстилна стручна школа 

a) занимања:  
- кројач ЕУ ВЕТ програм 
 

3. Трговинска стручна школа  
a) занимања:   

- трговац ЕУ ВЕТ програм 
 

4. Стручна школа услужних 
 дјелатности 

а) занимање:  
    - фризер-власуљар 
 

5. Саобраћајна стручна школа 
а) занимања:   
    - руковалац грађевинских  
      и претоварних машина,  
    - возач моторних возила 
 

 6. Грађевинска стручна школа 
а) занимање: - зидар 

                            - керамичар 
 

6. Угоститељскотуристичка 
 стручна школа          

a) занимање: - конобар 
                        - кухар 
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Уписом у Регистар средњих 
школа, наведене средње школе стекле 
су право да издају свједочанства и дру-
ге јавне исправе о завршетку образова-
ња, односно о завршеним појединим 
разредима и облицима образовања у 
школској 2010/11. години.  

Овај Попис ће бити објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.   

 
Број:10-38-3579-2/10       М И Н И С Т А Р 
06.01.2011.године       Алма Делизаимовић,с.р.  
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број: 05/03), на ос-
нову члана 17. Закона о средњој школи 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде», број: 05/04), те 
на основу Правилника о поступку утв-
рђивања услова и садржају и начину 
вођења Регистра средњих школа («Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број:06/05), Минис-
тар за образовање, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињскго кантона 
Горажде,  д о н о с и:   
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о упису средњих школа 

 у Регистар средњих школа 
 
 

 У Регистар средњих школа за 
школску 2010/11. годину уписују се:  
 
 Јавна установа Мјешовита сре-
дња школа «Енвер Поздеровић» Гор- 
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ажде уписује се у Регистар средњих 
школа под редним бројем 1.  на страни 
4.  
 

1. Гимназија 
2. Економски техничар – смијер 

финансијскорачуноводствени 
ЕУ ВЕТ програм 

3. Пољопривредни техничар ЕУ 
ВЕТ програм 

 
Јавна установа Средња техни-

чка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде 
уписује се у Регистар средњих школа 
под редним бројем 2. на страни 5.  

 
1. Хемијски техничар биотехноло-

шког смијера 
2. Хемијски техничар ЕУ ВЕТ про-

грам 
3. Хемијски техничар - микроби-

олог 
4. Електротехничар 
5. Саобраћајни техничар 

- техничар друмског  
   саобраћаја 
- техничар ПТТ-саобраћаја 

     5. Медицинска сестра – техничар 
     6. Архитектонски техничар 
     7. Грађевински техничар 
     8. Машински техничар 
     9. Машински техничар за компјуте- 
         рско управљање машинама ЦНЦ- 
        техничар 
 

Јавна установа Средња струч-
на школа «Џемал Биједић» Горажде 
уписује се у Регистар средњих школа 
под редним бројем 3. на страни 6.  
 
1. Машинска струка - занимање 

- машинбравар 
- заваривач 
- аутомеханичар 
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- плински и водоинсталатер 
- металостругар 

2. Текстилна струка – занимање 
- кројач ЕУ ВЕТ програм 

3. Трговинска струка – занимање 
- трговац ЕУ ВЕТ програм 

4. Услужна дјелатност – занимање 
- фризер-власуљар 

5. Саобраћајна струка – занимање 
            -    руковалац грађевинских и  
                 претоварних машина 

- возач моторних возила 
6. Грађевинска струка – занимање  

- зидар 
- керамичар 

7.Угоститељскотуристичка струка 
            -   конобар 
            -   кухар 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“.  
 
Број:10-38-3579-1/10      М И Н И С Т А Р 
06.01.2011.године     Алма Делизаимовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА  „ОМЛАДИ-
НСКИ САВЕЗ“ УСТИКОЛИНА, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације  БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, под регистарским  
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бројем Р-I-9/2001 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ 
“ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ” УСТИ-
КОЛИНА . 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, промјена лица овлаштених 
за заступање и педстављање удру-
жења тако што: Алену Субашићу - 
предсједнику удружења, Јасмину 
Шкаму - подпредсједнику удру-
жења и Мерими Омербашић – се-
кретару  удружења,  престаје овла-
штење за заступање и представља-
ње удружења, а нова лица овлашт-
ена за заступање и представљање 
удружења су:  

 
Арнела Османспахић – предсједник 

                                                удружења 
Дамир Карахоџа –подпредсједник 

                                                удружења и 
Минела Каровић - секретар 

                                               удружења 
 
3. Уписује се у Регисар удружења, ко-

ји се води код Министарства за пр-
авосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Гора-
жде, именовање нових чланова Уп-
равног одбора удружења, Надзор-
ног одбора удружења и Дисципли-
нске комисије удружења.  

 
4. Уписује се у Регисар удружења, ко-

ји се води код Министарства за пр-
авосуђе,  праву и радне односе Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де, промјена Статута удружења, јер 
је на сједници Скупштине удруже-
ња донесен нови Статут са сљеде- 
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ћим програмским циљевима, дјела-
тностима и задацима: 

 
- Укључивање омладине у 

све токове обнове и развоја 
БиХ; 

- Превазилажење проблема, 
услова живљења и станова-
ња омладине у Устиколи-
ни; 

- Превазилажење проблема 
школства; 

- Заштита права и интереса 
омладине; 

- Упознавање надлежних 
органа са насталим пробле-
мима различитог каракте-
ра у циљу њиховог ефикас-
нијег рјешавања; 

- Сарадња и удруживање са 
заинтересованим 
појединцима, групама и 
удружењима у земљи и ин-
остранству; 

- Учешће чланова удружења 
у пројектима и симпозији-
ма везаним за културно-ис-
торијску баштину; 

- Путем пројеката, брошура 
и других активности укљу-
чивање омладинце у све 
сегменте пољопривреде, 
екологије и туризма;    

-  Потицање свијести наших 
омладинаца о важности и 
значају заштите животне 
средине; 

- Организовање предавања 
и трибина на тему горућих 
и глобалних друштвених 
проблема (људска права, 
демократија, толеранција, 
наркоманија, алкохолизам, 
АИДС); 
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- Организовање културних 

и спортских манифестаци-
ја; 

- Активности везане за одр-
жавање стручног кадра на 
подручју БиХ; 

- Покретање омладинских 
гласила; 

- Успостављање контакта са 
новинским и телевизијск-
им кућама ради презентац-
ије активности у удруже-
њу;   

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3, 4. дис-

позитива овог Рјешења извршен је                 
дана 11.02.2011.године. 
 

6. Удружење дјелује на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства, стиче својство правног 
лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ  „ОМЛАДИНСКИ 

САВЕЗ“ УСТИКОЛИНА  уписано је у 
Регистар удружења,  који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, под регистарским број-
ем Р-I-9/2001 у прву књигу Регистра. 

 
Захтјевом број: УП-1:05-05-5/11 

од 02.02.2011.године, обратило  се Уд-
ружење “Омладински савез” Устико-
лина  за упис у Регисар промјена лица 
овлаштених  за заступање и представ-
љање удружења, именовања нових чл-
анова Управног и Надзорног одбора 
удружења и Дисциплинске комисије 
удружења и промјене Статута Удруже-
ња.  
 



14. март/ожујак 2011 
 
 

Уз захтјев је приложена  Одлу-
ка, о промјени лица овлаштених за за-
ступање и представљање удружења, 
од  18.12.2010. године, Одлука о избору 
новог руководства удружења, од 18.12. 
2010.године, и Одлука о усвајању но-
вог Статута удружења, од 18.12.2005. 
године. 

 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у Регисар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене нов-
ине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у упр-
авном 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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 

 
 Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број: 17/04, 9/07 и 
14/08), и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1: 05-05-5/11    М И Н И С Т А Р 
11.02.2011.године.        Радмила Јанковић,с.р.            
      Г о р а ж д е  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, ријешавајући 
по захтјеву ОМЛАДИНСКОГ ВОЛО-
НТЕРСКОГ УДРУЖЕЊА „ПОТОМ-
ЦИ ПРВЕ ДРИНСКЕ“, на основу чла-
на 29. Закона о удружењима и фонда-
цијама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:                                                  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регисар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, 

  
ОМЛАДИНСКО ВОЛОНТЕРСКО 

УДРУЖЕЊЕ 
“ПОТОМЦИ ПРВЕ ДРИНСКЕ “ 

 
Скраћени назив удружења је: 

ОВУ ”ПОТОМЦИ ПРВЕ ДРИНСКЕ” 
 

 Сједиште удружења је у  Гораж-
ду, Садба б.б. 
 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-3/2011 у прву књигу 
Регистра, дана 11.01. 2011.године. 

 
3. ОМЛАДИНСКО ВОЛОНТЕРСКО 

УДРУЖЕЊЕ „ПОТОМЦИ ПРВЕ 
ДРИНСКЕ“ је добровољно, незави-
сно, ванстраначко удружење са сљ-
едећим  програмским циљевима  и  
задацима:  

 
- Очување историјског сјећања на 

Прву дринску бригаду од забора- 
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- ва у  њеном супротстављању  агр-
есији на простору БиХ и овом пр-
остору; 

- Прикупљање архивског блага  
Прве дринске бригаде и формир-
ање јединствене архиве Прве дри-
нске бригаде; 

- Промовисање и заштита људских 
права, мира и љубави; 

- Заштита околине; 
- Ширење солидарности, интерку-

лтуралности, цивилног друштва, 
потицање личног развоја и јача-
ње иницијатива младих кроз вол-
онтрски рад и промовисање ист-
ог; 

- Организовање волонерске помо-
ћи при организацији обиљажава-
ња битних историских датума Пр-
ве дринске бригаде; 

- Промоција волонтерства и волон-
терског рада путем медија, јавних 
презентација и конференција;   

- Промоција људских права и заје-
дничког живота те рад на уклањ-
ању свих баријера и предрасуда; 

- Едукација волонтера и грађана 
организовањем радионица, трен-
инга, семинара; 

- Информисање грађана о могућно-
сти волонтирања у БиХ и свијету; 

- Сарадња са другим локалним и 
међународним организацијама 
које промовишу сличне вриједн-
ости; 

- Стварање и ажурирање базе под-
атака волонтера; 

- Стварање и ажурирање базе под-
атака невладиних организација, 
институција, предузећа која под-
ржавају и стимулишу волонтерс-
ки рад; 

- Промицање и организовање ак-
тивности унутар европских прог-
рама који потичу мобилност и не- 
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формално образовање младих; 

- Промовисање спортских активно-
сти и умјетничког садржаја; 

- Организовање спортских дешава-
ња и евента везаних за битне ис-
торијске датуме Прве дринске бр-
игаде, везаних за умјетност и кул-
туру; 

- Едукација чланова удружења и 
грађанства о заштити и поступа-
њу у природним непогодама;   

- Учествовање у хуманитарним ак-
цијама и прикупљање новчаних 
и других средстава за лица којима 
су потребна; 

- Активности везане за заштиту ок-
олине, очување постојећих и ства-
рање нових зелених површина, 
одржавање едукационх часова о 
важности за очување човјекове 
животне средине и чистоће зеле-
них и урбаних површина са посе-
бним акцентом на сливове и при-
обална подручја ријеке Дрине и 
друге активности везане за унап-
ређење квалитета живота младих.   

 
4. ОМЛАДИНСКО ВОЛОНТЕРСКО 

УДРУЖЕЊЕ „ПОТОМЦИ ПРВЕ 
ДРИНСКЕ“ дјелује на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање ОМЛАДИНСКОГ ВО-
ЛОНТЕРСКОГ УДРУЖЕЊА „ПОТ-
ОМЦИ ПРВЕ ДРИНСКЕ“ су: 

 
Армин Халиловић – предсједник 

                                  удружења 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ОМЛАДИНСКО ВОЛОНТЕРС- 
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КО УДРУЖЕЊЕ „ПОТОМЦИ ПРВЕ 
ДРИНСКЕ“  поднијело је Министарст-
ву за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде захтјев за упис у Регистар удру-
жења, који се води код  овог министар-
ства. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02) и то: Одлука о оснивању удру-
жења (оснивачки акт), Статут Удруже-
ња (X2), списак чланова органа управ-
љања, Одлука о именовању лица овла-
штених за заступање и представљање 
удружења. 

 Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–под-
рињског кантона Горажде, оцијенило 
је да су испуњени услови за упис у Ре-
гисар ОМЛАДИНСКОГ ВОЛОНТЕР-
СКОГ УДРУЖЕЊА „ПОТОМЦИ ПР-
ВЕ ДРИНСКЕ“, стога је, сходно одгова-
рајућим одредбама Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене нов-
ине Федерације БиХ”, број:45/02), одл-
учено као у диспозитиву Рјешења. 
  
  Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
     
Број: УП-1: 05-05-6/11    М И Н И С Т А Р                                  
11.02.2011.године     Радмила Јанковић,с.р.                                 
     Г о р а ж д е   
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву КУЛТУРНОГ УДРУЖЕЊА 
МЛАДИХ БОСАНСКО–ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарс-

тва за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-2/2011 у прву књигу Ре-
гистра уписано је КУЛТУРНО УД-
РУЖЕЊЕ МЛАДИХ БОСАНСКО–
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОР-
АЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена сједишта удруже-
ња, тако што се сједиште удружења 
у улици ДУБ 8/5/25, мијења и но-
во сједиште удружења је у улици 
43. ДУБ 12/5/21. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. Диспози-

тива овог Рјешења извршен је  дана   
28.02.2011.године. 
 

4. Удружење дјелује на подручју Бос-
анско–подрињског кантона Гораж-
де, и даном уписа, код овог Минис-
тарства, стиче својство правног ли-
ца. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ МЛА-
ДИХ БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ, уписано  је у 
регистар Удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, дана 25.01.2010.године, 
под регистарским бројем Р- I -2/2010  у 
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-05-7/11 
од 25.01.2011.године, обратило се Ку-
лтурно удружење младих Босанско–
подрињског кантона Горажде, за упис 
у Регистар промјене сједишта Удруже-
ња. 

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:06/11, од 23.02.2011.године, о про-
мјени сједишта Удружења.    
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у регистар промјена, стога је 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фонадацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном 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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или пре-
пису. 
 
Број:УП-1:05-05-7/11    М И Н И С Т А Р 
28.02.2011.године.        Радмила Јанковић,с.р.     
      Г о р а ж д е    
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА КОШАРКА-
ШКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“, на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Регистар удружења Министар-
ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-10/2010, у прву књигу Рег-
истра уписано је УДРУЖЕЊЕ  КО-
ШАРКАШКИ КЛУБ “РАДНИЧ-
КИ”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења: УД-
РУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ КЛУБ 
“РАДНИЧКИ” мијења и нови наз-
ив удружења је: УДРУЖЕЊЕ КО-
ШАРКАШКИ КЛУБ “РАДНИЧ-
КИ” ГОРАЖДЕ. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени 
назив удружења КК “РАДНИЧ-
КИ” мијења и нови скраћени назив 
удружења је: КК “РАДНИЧКИ” 
ГОРАЖДЕ.  



14. март/ожујак 2011 
 
 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води у Министарству за пр-
авосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Гора-
жде, промјена чланова 1, 2, 3. и 4. 
Статута удружења КОШАРКАШ-
КИ  КЛУБ “РАДНИЧКИ”, тако 
што се уз поменути назив Удруже-
ња додаје ријеч Горажде.    

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4. 

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана  14.02.2011.године. 

               
6. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–подрињског кантона Гора-
жде и   даном уписа код овог Мин-
и-старства стиче својство правног 
лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ 

КЛУБ „РАДНИЧКИ“ уписано је у Ре-
гистар удружења, који се води код Ми-
нистарства за правосуђе, управу и ра-
дне односе, дана 14.10.2010.године, под 
регистарским бројем Р-I-10/2010 у пр-
ву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-05-49/10, 
од 10.11.2010.године, обратило  се Уд-
ружење Кошаркашки клуб “Раднич-
ки” за упис у Регисар промјене назива 
удружења, промјене скраћеног назива 
удружења, промјене чланова Статута 
удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:01/10, од 091.11.2010.године, о пр-
омјени назива удружења и скраћеног 
назива удружења, Одлука 02/10, од 
09.11.2010. године, о измјенама чланова 
Статута удружења, и Сагласност наче-
лника Општине Горажде број:02-14-
5257/2010, од 11.11.2010. године, којом  
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је одобрено да се у назив поменутог 
удружења може унијети назив Општи-
не Горажде.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у Регисар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фондацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном 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 Рјеше-
ња.Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
 Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број: 17/04, 9/07 и 
14/08), и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1: 05-05-49/10   М И Н И С Т А Р 
14.02.2011.године         Радмила Јанковић,с.р.                                     
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, упр-
аву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву AУТО–МОТО КЛУБA БОСA-
НСКО–ПОДРИЊСКОГ КAНТОНA 
ГОРAЖДЕ, на основу члана 33. Закона 
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о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-4/2003, у прву књигу Ре-
гистра уписан је AУТО–МОТО 
КЛУБ БОСAНСКО- ПОДРИЊСК-
ОГ КAНТОНA ГОРAЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштеног за 
заступање и представљање Удруж-
ења, тако што Гушо Мурату, пред-
сједнику Скупштине и Управног 
одбора AМК БПК Горажде прест-
аје овлаштење за заступање и пред-
стављање удружења, а ново лице 
овлаштено за заступње и представ-
љање удружења је: Шиљак Есад, 
предсједник Скупштине и Управ-
ног одбора AМК БПК Горажде. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је  дана   
10.03.2011.године. 

 
4. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минист-
арства стиче својство правног лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
AУТО–МОТО КЛУБ ГОРAЖДЕ  

БОСAНСКО–ПОДРИЊСКОГ КAНТО- 
НA ГОРAЖДЕ уписано  је у Регистар 
удружења, који се води код Министар- 
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ства за правосуђе, управу и радне одн-
осе Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, дана 26.06.2003.године, под ре-
гистарским бројем Р-I-4/2003 у прву 
књигу Регистра. 

Дана 28.07.2003.године изврше-
на је промјена назива удружења.  

Захтјевом број: УП-1:05-05-8/11 
обратио се AУТО – МОТО КЛУБ БПК 
ГОРAЖДЕ за упис у Регистар промје-
не лица овлаштених за заступање и 
представљање Удружења. 

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број:29/11, од 23.02.2011.године, о раз-
рјешењу предсједника Управног одбо-
ра и Скупштине AМК БПК ГОРAЖ-
ДЕ,  Одлука број: 29/11 од 23.02.2011. 
године о именовању предсједника Ск-
упштине и Управног одбора AМК БПК 
ГОРAЖДЕ и Записник са сједнице Ск-
упштине AМК БПК ГОРAЖДЕ. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у Регистар промјена, стога је 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фонадацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном 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 Рјеше-
ња.Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 
Број:УП-1:05-05-8/11  М И Н И С Т A Р 
10.03.2011.године         Радмила Јанковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE 

I ZAŠTITU OKOLINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i 
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za 
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde”,  br. 4/10 i 8/10), Ministarstvo za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu 
okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i z d a j e:  
 
 
 

L I C E N C U 
za obavljanje djelatnosti građenja  građevina i/ili izvođenja 
pojedinih radova na građevini i drugih zahvata u prostoru  

 
 
 
“INTER-EXT” d.o.o. Banovići, Alije Izetbegovića br. 100 Banovići, ispunjava uvjete za 
obavljanje djelatnosti građenja građevina koje nemaju više od podruma, prizemlja i 
dvije nadzemne etaže i čija ukupna površina ne prelazi 400 m² i izvođenja pojedinih 
dijelova građevina i drugih zahvata u prostoru na području Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde.                                        
 
 
 
Broj: UP-1:09-23-2/11                                                         Licenca se izdaje za period:             
Goražde, 03.03.2011. godine                        03.03.2011. – 03.03.2016 
 
 
                                                                                                                   M I N I S T A R 
                                                                                                        Božidar Semiz,dipl.ing.arh 
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 На основу члана 145. Закона о 
здравственој заштити („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број:46/10), чл-
ана 70. Закона о организацији органа 
управе у Федерацији БиХ („Службене  
новине Федерације БиХ“, број:35/05), 
те чланова 13, 15, 17. и 20. Правилника 
о приправничком стажу и стручном 
испиту здравствених радника („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
06/11), Кантонални министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Испитне комисије  
за полагање стручног испита  

здравствених радника са завршеном 
средњом стручном спремом 

 
I 

 
Именује се Испитна комисија за 

полагање стручног испита здравствен-
их радника са завршеном средњом ст-
ручном спремом у саставу: 
 
1. Др. Олга Хасанбеговић,  

спец. мед. рада - предсједник 
2. Прим. др. Хусеин Прашо,  

спец. Епидемиолог - члан 
3. Др. Алдијана Беговић,  

спец. интерне медицине- члан 
4. Фахрудин Форто,  

дипл.правник - члан 
5. Повремени члан 
  

За секретара Испитне коми-
сије именује се Аднела Хаџић. 
 
 Повремени члан Испитне ком-
исије именоваће се посебним рјешењ- 
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ем, овисно о стручном звању за које је 
кандидат пријавио стручни испит. 
 Испитна комисија именује се за 
период од 2 (двије) године. 
 

II 
 
 Комисија ће полагање стручног  
испита здравствених радника провес-
ти у складу са Правилником о припра-
вничком стажу и стручном испиту зд-
равствених радника („Службене нови-
не Ф БиХ“, број:06/11). 
 

III 
 
 Стручни испит се састоји од оп-
штег и стручног дијела, који се полажу 
усмено. 
 

IV 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 

V 
 
 Даном ступања на снагу овог 
Рјешења престаје да важи Рјешење о 
именовању Испитне комисије за пола-
гање стручног испита здравствених 
радника број:08-37-3151/08, од 28.10. 
2008.године. 
 
Број:08-37-323/11             М И Н И С Т Р А Р 
10.03.2011.године             Делила Клово,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 12. став 1, тач-
ка 1. Закона о туристичким заједница-
ма и промицању туризма у Федераци-
ји БиХ („Службене новине Федерације  
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БиХ“, број: 19/96 и 28/03),  члана 17. 
став 1, тачка 1. и члана 64. Статута Ту-
ристичке заједнице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, Скупштина Ту-
ристичке заједнице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде је на својој сјед-
ници од 04.03.2011.године, а на пријед-
лог Туристичког вијећа донијела: 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БПК ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
Члан 14. мијења се и гласи: 
 

„Члан 14. 
 

Скупштина броји 13 чланова. 
Полазећи од значаја појединих општи-
на за развој туризма у Кантону, распо-
ложивих туристичких ресурса и поте-
нцијалне туристичке понуде, а посеб-
но од висине удјела у укупном прихо-
ду Заједнице, који се остварује с под-
ручја појединих општина и подручја, а 
у смислу члана 34. Закона о туристич-
ким заједницама и промицању туриз-
ма у Федерацији Босне и Херцеговине, 
Скупштина туристичке заједнице, ту-
ристички представници општина у 
Скупштину заједнице кантона делеги-
рају своје представнике и то: 
 
1. Општина Горажде               7 чланова, 
2. Општина Фоча 
   -Устиколина                        3 члана, 
3. Општина Пале-Прача      3 члана.“ 
 

Члан 2. 
 
Члан 24. мијења се и гласи: 
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„Члан 24. 
 

Туристичко вијеће се састоји од 5 чла-
нова, и то: 
 

1. предсједника 
2. замјеника предсједника и 
3. три члана.“ 
 

Члан 3. 
 
Члан 26. мијења се и гласи: 

 
„Члан 26. 

 
При избору чланова Туристичког вије-
ћа, Скупштина туристичке заједнице 
ће се руководити бројем представника 
из општина, односно остваривањем 
прихода са тог подручја у укупним пр-
иходима Заједнице и значаја тог под-
ручја за укупни развој туризма.“ 
 

Члан 4. 
 
Глава V – КАНТОНАЛНИ УРЕД  
и члан 40. Статута се мијења и гласи: 
 

„V- ТУРИСТИЧКИ УРЕД 
Члан 40. 

 

Туристички уред је стручна служба За-
једнице. 
Сједиште Туристичког уреда је у Гора-
жду.“ 
 

Члан 5. 
 
У свим члановима Статута у којима је 
наведена ријеч „Кантонални уред“ зам-
јењује се ријечима „Туристички уред“. 
 

Члан 6. 
 
У члану 45.став 6, тачка 3. мијења се и  
гласи да има најмање 3 године радног 
искуства на руководећим пословима у 
туризму. 
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Члан 7. 
 
У члану 63. ставови 5. и 6. се мијењају 
и гласе: „Статут и измјене и допуне 
Статута ступају на снагу 8 дана од да-
на усвајања на Скупштини и обавезно 
се имају објавити у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
Други општи акти ступају на снагу 
даном усвајања и имају се истаћи на 
огласној табли сједишта Туристичке 
заједнице Боснско-подрињског канто-
на Горажде.“ 
 

Члан 8. 
 
Члан 67. мијења се и гласи: 
Овај Статут, као и његове измјене и до-
пуне ступају на снагу 8. дана од дана 
усвајања на Скупштини Туристичке 
заједнице Босанско-подрињског кант-
она Горажде и имају се објавити у „Сл-
ужбеним новинама  Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
Одредбе које се односе на број и стру-
ктуру чланова Скупштине и Туристи-
чког вијећа ће се примијењивати нак-
он истека мандата ових органа у сада-
шњем сазиву, тј. након редовног избо-
ра у новом сазиву. 
 

Члан 9. 
 
Задужује се Туристички уред Заједни-
це да у року од мјесец дана од дана ст-
упања на снагу овог Статута сачини 
његов пречишћени текст, који ће се об-
јавити у „Службеним новинама  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-22-54/11             Предсједавајући 
04.03.2011.године       Скупштине ТЗ БПК 
    Г о р а ж д е                 Есад Ченгић,с.р. 
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На основу члана  17. став 7, тач-
ка 2. Статута Туристичке заједнице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Скупштина Туристичке заједнице Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на својој сједници, одржаној дана 04.03. 
2011.године, донијела је: 
                                          
                        

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЈЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ ЗА 2010.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се Финансијски извјештај  

Туристичке заједнице Босанско-подр-
ињског кантона Горажде за период од 
01.01. до 31.12.2010.године. 
 

Члан 2. 
 

Наведени Финансијски извјеш-
тај Туристичке заједнице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2010. го-
дину из тачке I ове Одлуке је саставни 
дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања и биће објављена у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:03-22-53/11              Предсједавајући 
04.03.2011.гоине           Скупштине ТЗ БПК 
    Г о р а ж д е                   Есад Ченгић,с.р. 
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На основу члана  39. став 1, тач-
ка 1. Статута Туристичке заједнице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Скупштина Туристичке заједнице Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на својој сједници, одржаној дана 04.03. 
2011.године, а на приједлог Туристич-
ког вијећа, донијела је: 
                                                                 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  
ЗА ПРИМЈЕНУ КРИТЕРИЈА  

ЗА ИЗБОР ТИЈЕЛА И БИРАЊЕ 
ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ 

ТУРИСТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
  

Овом Одлуком именује се коми-
сија за примјену критерија за избор 
органа и бирање представника у Ску-
пштину Туристичке заједнице Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: комисија), одређују надле-
жности, састав комисије, начин рада, 
финансирање, као и друга питања од 
значаја за рад комисије. 
 

Члан 2. 
 

Комисија је надлежна за орга-
низовање оснивачке Скупштине Тури-
стичке заједнице Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
  

Члан 3. 
 

Комисија ће у року од мјесец  
дана од дана ступања на снагу ове Од- 
луке утврдити датуме састанака, нач- 
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ин рада и друга питања од значаја за 
рад комисије. 
 

Члан 4. 
 

У комисију се именују: 
 
a) Мунир Радача, члан Скупштине и 

ТВ  ТЗ Босанско-подрињског канто-
на Горажде, предсједавајући комис-
ије,  

б)  Захид Боровина, члан Скупштине    
      и ТВ ТЗ Босанско-подрињског кан- 
      тона Горажде, замјеник предсједа- 
      вајућег,   
ц)  Сувад Башић, члан Скупштине и  
      ТВ ТЗ Босанско-подрињског канто- 
      на Горажде, члан, 
д)  Един Куновац, директор Туристи- 
      чког уреда, члан. 
 

Члан 5. 
 

За рад у Комисији именовани 
чланови комисије могу остварити пр-
аво на новчану накнаду у складу са 
Одлуком Туристичког вијећа о начину 
формирања стручних комисија и дру-
гих радних тијела и утврђивању крит-
ерија за новчане накнаде лицима анга-
жованим у комисијама и другим радн-
им тијелима из надлежности Туристи-
чког вијећа. 
 

Члан 6. 
 

Комисија може ангажовати и 
друга стручна лица уколико се за то 
укаже потреба. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања и биће објављена у „Слу- 
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жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 
Број: 03-22-55/11             Предсједавајући 
04.03.2011.године        Скупштине ТЗ БПК 
     Г о р а ж д е                 Есад Ченгић,с.р. 
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На основу члана 17. став 8, тач-
ка 1. Статута Туристичке заједнице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Скупштина Туристичке заједнице Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на својој сједници, одржаној дана 04.03. 
2011. године, донијела је: 
 
                                                                 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  

О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се Извјештај о раду  Ту-

ристичке заједнице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за период од 01. 
01. до 31.12.2010.године 
 

Члан 2. 
 

Наведени Извјештај о раду Ту-
ристичке заједнице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2010. годину 
из тачке I ове Одлуке је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања и битће објављена у „Слу- 
жбеним новинама Босанско-подрињс- 
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ког кантона Горажде“. 
 
Број:03-22-52/11               Предсједавајући 
04.03.2011.године        Скупштине ТЗ БПК 
     Г о р а ж д е                  Есад Ченгић,с.р. 
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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД 
ОД 01.01. ДО 31.12.2010.ГОД ИНЕ 

 
Увод 
 
      Туристичка је заједница Босанско-
подрињског кантона Горажде у извје-
штајном периоду дјеловала у тежим 
приликама у односу на исти период 
прошле године. Главни разлог таквог 
стања је економска криза која је захва-
тила нашу земљу и неразвијено подру-
чје, што за посљедицу има недовољно 
убирање изворних прихода из којих се 
финансира рад Туристичке заједнице. 
Додатни проблем који је утицао на по-
горшање услова за рад  у Туристичкој 
заједници Босанско-подрињског кан-
тона Горажде је непоштивање уредбе 
коју је донијела Влада Федерације БиХ, 
а истом су прописане обавезе и начин 
плаћања чланарине и боравишне так-
се за правна лица која се баве угостите-
љско-трговинском дјелатношћу. У так-
вом амбијенту нисмо били у могућно-
сти направити значајније помаке у ра-
ду Туристичке заједнице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, тако да је  
цјелокупан рад био фокусиран да се 
задржи досад постигнути имиџ нашег 
кантона. 
 

У извјештајном периоду, поред 
постојећих културних, спортских и др- 
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угих манифестација које се одржавају 
на нашем кантону, нисмо  били у мог-
ућности значајније подржати нити по-
кренути било какву активност на про-
ширењу своје дјелатности. На тај нач-
ин умањени су значајнији ефекти и оз-
биљно угрожене могућности на презе-
нтацији туристичке понуде и туристи-
чких потенцијала, а самим тим и мог-
ућност њихове валоризације. 
  
      Активности предвиђене Законом о 
туристичким заједницама и промица-
њу туризма у Федерацији Босне и Хер-
цеговине, Статутом, Програмом рада 
и Календаром значајних манифеста-
ција за 2010.годину, које смо подузима-
ли, реализоване су захваљујући прије 
свега Федералном министарству окол-
ине и туризма, Федералном министар-
ству културе и спорта, Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и општ-
инама у саставу Босанско-подрињског 
кантона Горажде, који су дали несеби-
чан допринос за реализацију подузет-
их активности и дјеловања Туристичке 
заједнице Босанско-подрињског кант-
она у 2010.години. 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА  
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Реализација програмских акти-
вности била је у потпуности условље-
на стањем у којем се налази Туристич-
ка заједница Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Опредјељење  Туристичке зајед-
нице у извјештајном периоду било је 
фокусирано на реализацију активнос-
ти које се могу разврстати по сљедећ-
ем: 
 
• Активности на унапређењу турис- 
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тичког имиџа Кантона;  
• Организација и учешће на презен-

тацији туристичке понуде путем 
медија, сајмова и других видова пр-
езентације; 

• Активности на подизању еколошке 
свијести и заштити околине у Кан-
тону; 

• Истраживање и унапређење турис-
тичке понуде Кантона; 

• Промоција и пропаганда туристи-
чке понуде; 

• Подршка и организација туристи-
чких и других манифестација на 
Кантону; 

• Сарадња са Туристичким заједни-
цама и другим субјектима у ФБиХ; 

• Сарадња са Владом Босанско-под-
рињског кантона; 

• Сарадња са Федералним министа-
рством околине и туризма; 

• Показатељи о оствареним приход-
има, броју ноћења на простору Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, улагању у развој и унапређење 
туризма на простору Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и улаг-
ања за очување и конзервисање ку-
лтурно-историјског и природног 
наслијеђа.  

 
I  АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ  
    ПРОМОЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ  
    ИМИЏА БОСАНСКО-ПОДРИЊС- 
    КОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
       
     Туристички имиџ Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, из познат-
их разлога, у извјештајном периоду 
оцјењујемо као задовољавајући у одно-
су на прошлу годину. Мјере које су по-
дузели чланови Туристичког вијећа и 
упослени у Туристичком уреду имале 
су значајан утицај, обзиром на погор- 
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шање економске ситуације  у земљи и 
свијету, да се задржи тренд који је по-
стигнут  ранијих година.   

С тим у вези, чланови Туристи-
чког вијећа, представници Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ка-
нтонални медији и други субјекти који 
су у непосредној вези са туристичком 
привредом, кроз реализацију својих 
програмских активности, испољили су 
позитиван утицај на туристичка крет-
ања  и задржавање досада постигнутог 
нивоа туристичког имиџа Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

Адекватан приступ медијима, 
информисање јавности и туристичких 
субјеката о актуелној понуди, презент-
ација потенцијала и презентација ман-
ифестација, као и презентација аплиц-
ираних пројеката, стварали су позити-
внији приступ за долазак и боравак на 
подручју нашег кантона, због чега оп-
равдано сматрамо да су ове активнос-
ти генерално утицале да не дође до 
негативнијих утицаја на постигнути 
туристички имиџ  нашег кантона. 
 
 
а) Промотивно-пропагандни 
    материјал 
 

Веома значајан фактор у раду 
Туристичке заједнице Босанско-подр-
ињског кантона Горажде је креирање 
и штампање промотиво-пропагандног 
материјала. У извјештајном периоду, у 
сарадњи са Владом Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и Федералним 
министарством околине и туризма из-
радили смо пропагандни материјал у 
којем су представљени природни и ку-
лтурно-историјски потенцијали те цје-
локупна туристичка понуда нашег ка-
нтона. Континуираним радом настоји- 

14. март/ожујак 2011 
 
 
мо креирати што квалитетнију брошу-
ру, чији ће садржај у најбољем свјетлу 
презентовати туристичу понуди и ту-
ристичке потенцијале Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. У овој годи-
ни, у складу са својим могућностима, 
штампали смо:  

 
- Брошуре, (презентована је тур-

истичка понуда и туристички             
потенцијали Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде); 

- Информатор Босанско-подри-
њског кантона Горажде; 

- Туристичке разгледнице Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде; 

- Банери (Бијеле воде и значајне 
манифестације на простору Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде). 

 
II  ОРГАНИЗАЦИЈА И УЧЕШЋЕ  
     НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ  
     ПУТЕМ МЕДИЈА  
 

У извјештајном периоду орган-
изован је низ прес-конференција за ел-
ектронске и писане медије, приликом 
чега су наглашене могућности валори-
зације туристичких потенцијала, пре-
дстављена актуелна туристичка пону-
да, манифестације и други садржаји 
који су у функцији туристичке пону-
де.   

Упослени у ТЗ Босанско-подри-
њског кантона Горажде су подузели 
одређене активности, тако да су напр-
вљене репортаже готово у свим писан-
им и електронском медијима у БиХ о 
туристичким потенцијалима Босанско 
-подрињског кантона Горажде. Поме-
нућемо неке од медијских кућа са кој-
има смо имали изузетну сарадњу у из- 
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вјештајном периоду: БХТ 1, Федерална 
телевизија, ОБН ТВ, ПИНК БХ, БХ 
РАДИО 1, РАДИО ФЕДЕРАЦИЈЕ и 
РСГ.  

У извјештајном периоду значај-
но мјесто у свим медијима Федерације 
имао је наш кантон као потенцијално 
значајна туристичка дестинација. Кан-
тонални медији и дописници других 
медија са нашег кантона у континуи-
тету су пратили активности у туристи-
чкој дјелатности и дали значајан доп-
ринос у информисању јавности о акт-
ивностима Туристичке заједнице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 
а) Промоција туристичке понуде 
     у електронским медијима 
 

У оквиру реализације програм-
ских активности све значајније дога-
ђаје пропратили су принтани и елек-
тронски медији, који су кроз путопис-
не прилоге, репортаже и интервјуе пр-
омовисали туристичку понуду и тури-
стичке потенцијале Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде. Евидентно је да 
у посљедњх неколико година Босанс-
ко-подрињски кантон Горажде постаје 
све значајнија туристичка дестинација 
у Босни и Хецеговини. Овом прилик-
ом, између осталих, поменућемо најзн-
ачајније  радио и телевизијске емисије 
у којима смо представљени као значај-
на туристичка дестинација: 
 

- БХТ 1, Дајана Шахинпашић: Ју-
тарњи програм, Посебности ту-
ристичке понуде и туристичк-
их потенцијала Босанско-подр-
ињског кантона Горажде у Бо-
сни и Херцеговини као турист-
ичкој дестинацији; 
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- Федерална ТВ, Федерација дан-
ас, прилог у оквиру поменуте 
емисије;   

- ПИНК БХ,  Представљено је сп-
лаварење као јединствен турис-
тички производ у Босни и Хер-
цеговини; 

- ОБН ТВ, Сплаварење, јединств-
ен туристички производ у Евр-
опи и свијету прилог, ТВ ИН-
ФО; ОБН ТВ, Адријана Курти-
шај: Недјељно поподне, прилог 
о сплаварењу, 

 
- Радио Федерације БиХ, Алма 

Џиновић: Викенд магистрала  у 
више наврата јављање у прогр-
ам и репортаже о активностима 
у ТЗ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде; У сусрет маниф-
естацији Дрина & Прача – тур-
истичке дестинације у БиХ, Јас-
мина Дучић-Нухоџић; 

 
- Радио Федерације БиХ, Јасмина 

Дучић Нухоџић, У оквиру рад-
ио емисије која је била посвеће-
на данима јабуке Туристичка 
заједница је презентовала тури-
стичке производе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде те 
природне и културно-историјс-
ке потенцијале. 

- Радио Федрације БиХ, Алма 
Џиновић: Активности у Турис-
тичкој заједници Босанско-под-
рињског кантона Горажде и мо-
гућности у оквиру зимског тур-
изма; 

- Радио БХ 1, Најава догађаја у 
оквиру манифестације Дрина 
& Прача - турисичке дестина-
ције у БиХ 2010.године; 

- Радио Стари Град, Активности  



Број 4 – страна 274 
 
 

у ТЗ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и најава манифе-
стације Дрина & Прача – турис-
тичке дестинације у БиХ 2010. 
године. 

                                                              
б)  Веб-страница      
 

Веб-страницу Туристичке зајед-
нице  у континуитету смо прилагођав-
али актуелној ситуацији и пружали  
информације о збивањима на просто-
ру Босанско-подрињског кантона Го-
ражде из области туристичке привре-
де. www.turizam-bpk.com својим посје-
тиоцима представља свеобухватност 
информација  о туристичкој понуди и 
потенцијалима Босанско-подрињског 
кантона Горажде. У оквиру интернет-
странице посебну смо пажњу посвети-
ли представљању угоститељско-хотел-
ијерских садржаја са свим информаци-
јама о смјештајним капацитетима на 
подручју кантона  укључујући и фото-
графије сваког објекта. Сви садржаји 
који представљају туристичку понуду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (сплаварење, лов и риболов, култур-
но-историјске знаменитости и остали 
садржаји) посјетиоцима странице ом-
огућава квалитетно претраживање по 
садржајима који су предмет њиховог 
интересовања. На страници се могу 
наћи и линкови наших партнера са 
којима  смо у досадашњем периоду ус-
ко сарађивали. Такођер је остављена 
могућност да посјетиоци наше стран-
ице могу видјети актуелна збивања и 
све активности које смо подузимали у 
току године. Посебно значајна је пост-
авка Туристичке разгледнице Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде – Фи-
лм, са које  посјетиоци могу боље упоз-
нати наш кантон као туристичку дес-
тинацију.   

         14. март/ожујак 2011                                 
 
 
III    АКТИВНОСТИ НА ПОДИЗАЊУ  
        ЕКОЛОШКЕ СВИЈЕСТИ  
        И ЗАШТИТИ    ОКОЛИНЕ  
        У КАНТОНУ 
 

Основна претпоставка за развој 
туризма представљају еколошки прис-
туп и еколошка ситуација на подручју 
које преферира развој туризма. У при-
преми манифестација које су биле но-
сиоци туристичке промоције на наш-
ем кантону претходиле су еколошке 
активности које су имале за циљ уређ-
ење корита ријеке Дрине и њеног дов-
ођења у прихватљив еколошки амбије-
нт.  
 
а) Уређење корита ријеке  
     Дрине између градских мостова 
 

У складу са својим могућности-
ма, Туристички уред у неколико навр-
ата ангажовао је радну снагу на уређе-
њу корита ријеке Дрине у ужем дијелу 
града. Иницијативе Туристичке зајед-
нице и Туристичког уреда односиле су 
се на позитиван утицај еколошке сви-
јести  који је резултирао иницијативом 
за покретање јавних радова како би 
приобаље ријеке Дрине довели на зав-
идан ниво, а самим тим и боље оствар-
или услове за развој туризма. 

 
- ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 22.04.2010.  
   године  
 

Под слоганом „Уљепшајмо наш 
дом, општину Горажде“ у сардњи са 
Општином Горажде, Министарством 
за образовање, науку, културу и спорт 
у Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Средњом техничком школ-
ом, Средњом мјешовитом и Средњом 
стручном школом у поводу обиљежа- 
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вања Дана планете Земље по први пут 
ове године организовали смо акцију 
чишћења нашег града. С обзиром на 
све околности око саме организације, 
можемо бити задовољни постигнутим 
у овој акцији. Циљ ове акције је да пр-
ивучемо пажњу што већег броја учесн-
ика и пошаљемо поруку нашим сугра-
ђанима да сви заједно морамо дати св-
ој допринос у очувању и заштити око-
лине, чиме ће се смањити негативан 
утицај људске заједнице, а самим ћемо 
тим утицати на стварање бољег амби-
јента за развој и унапређење туризма у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де. 
 

У оквиру манифестације „Дри-
на & Прача - туристичке дестинације у 
БиХ“, ангажована су два радника који 
су уредили пристаниште за сплавове и 
лијеву и десну обалу ријеке Дрине из-
међу градских мостова.  
 
IV  ИСТРАЖИВАЊЕ  
       И УНАПРЕЂЕЊЕ  
       ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

Обједињавање Туристичке пон-
уде и истраживања која се односе на 
унапређење у извјештајном периоду 
усмјерена су у неколико праваца: 

 
• Одређивање микролокација ко-

је задовољавају претпоставке за 
покретање туристичких произ-
вода који су у извјештајном пер-
иоду промовисани акцијама ко-
је су имале афирмативан прис-
туп тим просторима; 

• Акција анкетирања заинтересо-
ваних за развој сеоског туризма; 

• Снимање културно-историјског 
и природног наслијеђа као по- 
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тенцијалних ресурса за развој 
туризма; 

• Евидентирање смјештајних 
капацитета, посебно приватног 
смјештаја; 

• У оквиру јавног позива, који су 
расписали Федрално министар-
ство околине и туризма и Влада 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде, аплицирали смо са 
више пројеката у циљу  поправ-
љања инфраструктуре на прос-
тору нашег кантона. 

 
На основу горе наведеног, ство-

рене су полазне основе које могу деф-
инисати правце развоја туризма, а чи-
ји је крајњи циљ унапређење и промо-
ција туристичке понуде Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
V  ПРОМОЦИЈА И ПРОПАГАНДА  
     ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 
  

Пропаганда и промоција тури-
стичке понуде може се оцијенити као 
повољна, с обзиром на финансијске 
могућности са којима смо располагали 
у 2010. години. Уз помоћ електронских 
помагала Roll Up Ceiling и Roll Screen 
Simple, новог пропагандног  материја-
ла те континуираног актуелизирања 
веб-странице у многоме смо употпун-
или презентацију туристичке понуде 
и туристичких потенцијала  Босанско-
пдрињског кантона Горажде.  
   

Туристичка понуда Босанско-
подрињског кантона Горажде имала је 
значајну промоцију на сајмовима на 
којима смо узимали учешће самостал-
но и то: Дани трешње, Лукавац, Међу-
народни сајам туризма Лист-Лукавац, 
Сарајева и Гастро еко фест, а на свим  
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осталим сајмовима у земљи и иностра-
нству присуство пропагандног матер-
ијала ТЗ Босанско-подрињског канто-
на Горажде могао се наћи на штанду 
ТЗ Федерације БиХ.  
 

Сходно својим финансијским 
могућностима, Туристичка се заједни-
ца Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде у 2010.години појављивала на са-
јмовима на простору Босанско-подри-
њског кантона Горажде и неким сајмо-
ва у Федрацији Босне и Херцеговине.  
 
а)  Сајмови и маифестације  
     у Босанско-подрињском кантону 
     Горажде 
 

Туристичка заједница Босанско 
-подрињског кантона Горажде у 2010. 
години је узела учешће на сајмовима и 
манифстацијама које су се одржале на 
простору Босанско-подрињског канто-
на. Циљ учешћа на овим сајмовима је 
презентација туристичке понуде, при-
родних и културно-историјских поте-
нцијала Босанско-подрињског кантона 
Горажде те активније учешће нашег 
кантона на тржишту туристичке прив-
реде. Поменућемо најзначајније: 
           
  “Дрина & Прача – туристичке 
дестинације у БиХ 2010. године” 
 

Ове године у данима од 25.06. 
до 27.06.2010.године одржали смо  сед-
ми пут, сада већ традиционалну, ман-
ифестацију “Дрина&Прача – туристи-
чке дестинације у БиХ 2010. године”. 
Централни догађај ове манифестације 
је сплаварење ријеком Дрином. Мани-
фестацији се одазвало око 100 гостију, 
а ове године акценат је дат медијима, 
туристичким агенцијама,  истакнутим  
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јавним личностима из политичког и 
привредног живота као и личностима 
из свијета културе и спорта. Присутни 
су били готово сви значајнији медији, 
како принтани тако и електронски, а 
неколико Туристичких агенција оства-
рило је контакт са овдашњим агенци-
јама и хотелијерима о будућој сарад-
њи. Медији су начинили прилоге о са-
мој манифестацији и туристичким по-
тенцијалима Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, што је резултирало бо-
љом информисаношћу о туристичкој 
понуди и туристичким потенцијалима 
са којима располаже наш кантон. 
 
           “XIII Интернационални фести-
вал пројатељства Горажде 2010.”  
 

Интернационални Фестивал 
пријатељства ове се године одржао тр-
инаести пут по реду. Традиционално 
се Фестивал пријатељства одржава ис-
пред спортске дворане Мирсад Хурић, 
а ове године је учешће узело тридесет-
ак земаља из Европе и свијета. Обавезе 
преузете од организатора за овај фес-
тивал Туристичка заједница Босанско-
подринњског кантона Горажде у пот-
пуности је испунила. Те обавезе одно-
силе су се на обезбјеђење смјештајних 
капацитета за учеснике XIII Интерна-
ционалног фестивала пријатељства. 
Од организатора Фестивала Туристич-
кој је заједници Босанско-подрињског 
кантона Горажде додијељена захвалн-
ица за посебан допринос у организац-
ији поменутог фестивала. Поред тога, 
Туристичка заједница је имала и своје 
госте и велики број медијских кућа ко-
ји су у том периоду боравили у нашем 
у граду.   
 
           “Дани јабуке Горажде 2010.” 
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 У периоду од 14.10.2010. до 16. 
10.2010. године у нашем граду одржан 
је сајам “Дани јабуке”. У горе помену-
том периоду, поред Туристичке зајед-
нице Босанско-подрињског кантона 
Горажде, учешће су узеле и ТЗ ХНК, 
ТЗ УСК, ТЗ  ЗЕ-ДО, САРАЈЕВСКОГ, 
СРЕДЊОБОСАНСКОГ И ТУРИСТИЧ-
КA ЗАЈЕДНИЦA ФЕДЕРАЦИЈЕ. Уче-
шће у организацији сајма Дани јабуке 
припало је ТЗ Босанско-подрињског 
кантона Горажде, чији рад је оцијењен 
као веома успјешан.  Представили смо 
туристичку понуду и туристичке по-
тенцијале Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а наступили смо заједно 
са удружењем Мотив. 
 

- Изложбене површине:  
900м² затвореног, 400м² отворе-
ног изложбеног простора; 

- Број излагача у 2010. години: 60;  
- Број посјетилаца у 2010.години: 

15.000; 
- Мјесто одржавања: Горажде; 
- Организатор: Удружење прив-

редно-културна манифестација 
Дани јабуке. 

 
  “Дани меда и љковитог биља 
Горажде 2010.” 
 
 Узели смо учешће у организа-
цији  на сајму Дани меда и љековитог 
биља, коју организује  “Удружење мед-
оносног и ароматичног биља Фацели-
ја”. На поменутом сајму представили 
смо туристичку понуду те природну и 
културно-историјску баштину  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. На 
сајму је промовисан Информатор Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
Сајам se одржао 22. и 23. октобра 2010. 
године. 
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- Изложбене површине: 400м² за-

твореног 100м² отвореног изло-
жбеног простора; 

- Број излагача у 2010. години: 30;  
- Број посјетилаца у 2010.години: 

7.000; 
- Мјесто одржавања: Горажде; 
- Организатор: Удружење медон-

осног и ароматичног биља Фа-
целија. 

 
б) Сајмови у Федерацији  
     Босне и Херцеговине 
 

У извјештајном периоду, сход-
но финансијским могућностима на 
простору Федерације Босне и Херцего-
вине, били смо присутни на сљедећим 
сајмовима: 
 
      Сарајево (април 2010.) "Гастро еко 
фест 2010." 
 

- Изложбене површине: плато 
испред Економског факултета; 

- Број излагача у 2010. години: 50; 
- Број посјетилаца у 2010.години -; 
- Мјесто одржавања: Сарајево; 
- Организатор: Промо култ. 

 
У сарадњи са Општином Гора-

жде, узели смо учешће на сајму „Гаст-
ро еко фест“, који се одржао у Сараје-
ву од 22.04. до 25.04.2010.године. Поред 
Туристичке заједнице и Општине Го-
ражде, наш кантон су представљали  
Удружење Мотив и породица Хасан-
спахић  са својим производима. Велика 
посјећеност нашем штанду пружила 
нам је могућност да наш кантон пред-
ставимо као погодно подручје за про-
изводњу здраве хране и одмора на се-
лу. 

Лукавац (мај 2010.) VIII Међу- 
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народни  лукавачки сајам туризма, 
лова и риболова и трговине 
 

- Изложбене површине: 400м² за-
твореног простора; 

- Број излагача у 2010. години: 80 
(из БиХ, Србије, Хрватске, Црне 
Горе, Словеније и Њемачке); 

- Број посјетилаца у 2010.години: 
10.000; 

- Мјесто одржавања: Лукавац; 
- Организатор: Нухановић д.о.о. 

филијала „Лукавачки сајам“ 
Лукавац. 

 
На VIII Међународном сајму 

туризма, лова и риболова и трговине 
представили смо цјелокупну туристи-
чку понуду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са посебним акцентом 
на ловни и риболовни туризам као зн-
ачајне садржаје у туристичкој понуди 
нашег кантона. На поменутом сајму 
искористили смо присуство медија па 
смо у току сајма у више наврата имали 
јавне наступе на Федералној  радио-
телевизији, као и локалним медијима. 
У оквиру сајамског излагања, дистри-
буиран је и подијељен значајан број 
туристичко-пропагандног материјала. 
  
Мостар - Потоци (мај 2010.) VIII Ме-
ђународни херцеговачки сајам прив-
реде, пољопривреде, прехране и ту-
ризма под називом "Дани Трешње 
2010." 
  

- Изложбене површине: 3.000м² 
затвореног и 3.000м² отвореног 
изложбеног  простора; 

- Број излагача у 2010. години: 
110; 

- Број посјетилаца у 2010.години: 
9.000; 
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- Мјесто одржавања: спортски те-
рени ОШ Бијело Поље, Мостар; 

- Организатор: Туристичко удру-
жење Сјевер–Потоци–Мостар. 

 
На VIII Међународном херцего-

вачком сајаму привреде, пољопривре-
де, прехране и туризма под називом 
„Дани Трешње 2010.“ учествовало је 
110 излагача. Туристичка заједница 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на овом сајму презентовала је тури-
стичку понуду и потенцијале нашег 
кантона. 
 
VI   ПОДРШКА, ОРГАНИЗАЦИЈА  
        ТУРИСТИЧКИХ И ДРУГИХ  
         МАНИФЕСТАЦИЈА НА  
         ПРОСТОРУ БОСАНСКО- 
         ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  
         ГОРАЖДЕ 
 

Поучени искуством других тур-
истичких заједница, које су кроз тури-
стичке манифестације агресивно про-
мовирале понуду својих туристичких 
подручја, наступи на сајмовима иниц-
ирали су Туристичку заједницу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да у 
складу са својим могућностима покре-
не идентичне иницијативе, које су им-
але позитивне ефекте на организацију 
манифестација у функцији промоције 
туризма. 

Активности Туристичке заједн-
ице око реализације идеја и подршка 
манифестацијама у организацији дру-
гих субјеката у вези са туристичким, 
културно-забавним, спортским и дру-
гим манифестацијама  могу се окарак-
терисати као манифестације у функ-
цији подршке развоју туризма у наш-
ем кантону. 
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У складу са својим финансијс-

ким могућностима, Туристичка заједн-
ица Босанско-подрињског кантона Го-
ражде узела је учешће и дала подршку 
сљедећим манифестацијама: 
 

- ЈУ Центар за културу XIII Инте-
рнационални Фестивал пријат-
ељства 2010.године; 

 
- Удружење медоносног арома-

тичног и љековитог биља Фаце-
лија „Дани меда и љековитог 
биља 2010. године; 

 
- Кајакашки клуб Бук Горажде; 

 
- Културно-умјетничко друштво 

Полет Устиколина; 
 
VII   САРАДЊА СА ТУРИСТИЧКИМ 
         ЗАЈЕДНИЦАМА И ДРУГИМ  
          СУБЈЕКТИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ  
         БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
           До потпуне афирмације Турис-
тичке заједнице Босанско-подрињског 
кантона Горажде могуће је доћи ус-
постављањем  здраве кореспонденције 
са другим Туристичким  заједницама 
које међусобним повезивањем и раз-
мјеном  искустава  могу бити од корис-
ти за развој туризма на нашем канто-
ну. 

Позитивна сарадња са Туристи-
чким удружењем при привредној ко-
мори је резултат афирмације Туристи-
чке заједнице нашег кантона. Овакви 
односи довели су до подизања рејти-
нга Туристичкој заједници Босанско-
подрињског кантона Горажде и ства-
рању услова за озбиљнију афирмацију 
и реализацију циљева прописаних За-
коном о туристичким заједницама и 
унапређењу туризма у Федерацији Бо- 
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сне и Херцеговине.  

У извјештајном периоду ТЗ Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је успоставила позитивну сарадњу са  
Федралним министарством околине и 
туризма, Владом Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, Општинама у са-
ставу Боанско-подрињског кантона Го-
ражде, Туристичком заједницом Феде-
рације БиХ, Туристичком заједницом 
Унско-Санског кантона, Туристичком 
заједницом Зеничко-Добојскг кантона, 
Туристичком заједницом Посавског 
кантона и Туристичком заједницом 
СБК.  
 

a) Федерално министарство 
околине и туризма 

 
Позитиван помак у развоју тур-

изма у ФБиХ је подршка Федералног 
министарства  околине и туризма, што 
се одразило и на нашу туристичку за-
једницу. У овој години од Федералног 
министарства околине и туризма им-
плементирали смо значајна финансиј-
ска средства кроз пројекте “Урбана ту-
ристичка сигнализација“,  „Дрина & 
Прача - туристичке дестинације у БиХ 
2010.године“ и „Израда пропагандног 
материјала“. Одобрена су средства за 
пројекат „Туристички сувенир“ чија 
реализација је у току, „Рибарска коли-
ба“ и „Туристичка сигнализација и па-
нои“. У реализацију ових пројеката кр-
енут ћемо у наредној години.   
 
б)  Влада Босанско-подрињског 
      кантона Горажде 
 

Очекивана пордшка од Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и у овој години није изостала. У 
2010. години смо аплицирали са више  
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пројеката. Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде у извјештајном је пе-
риоду одобрила четири пројеката и 
то: „Урбана туристичка сигнализација 
и панои“,  „Дрина & Прача - туристи-
чке дестинације 2010.године“, „Израда 
пропагандног материјала“ и „Турис-
тички водичи“.  Пројекти „Дрина & 
Прача - туристичке дестинације у БиХ 
2010. године“, „Израда пропагандног 
материјала“ и „Туристички водичи“, у 
потпуности су имплементирани. Про-
јекат „Урбана туристичка сигнализа-
ција и панои“ у припремној је фази за 
реализацију. Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде није уплатила 
средства за манифестацију „Дрина & 
Прача – туристичке дестинације 2010. 
године“  у износу 5.000КМ.  
 
ц)  Туристичка заједница  
      Федерације Босне и Херцеговине 
 

У досадашњем раду Туристич-
ка заједница Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде имала је значајну под-
ршку од Туристичке заједнице Феде-
рације БиХ. Међутим, у 2010. години 
због финансијских проблема са којима 
се суочава, изостала  је значајнија под-
ршка Туристичке заједнице Федерац-
ије БиХ. 
 
д)  Општине у саставу Босанско- 
     подрињског кантона Горажде 
 
Општина Горажде у 2010. години у 
односу на раније године значајније је 
подржала рад Туристичке заједнице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. У 2010. години Општина Горажде 
суфинансирала је  пројекте („Уљепша-
јмо наш дом, општину Горажде“ и 
„Дрина & Прача – туристичке дести- 
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нације у БиХ 2010.године“) Туристи-
чке заједнице Босанско-подрињског 
кантона Горажде у износу од 5.000 КМ. 
 
Општина Фоча-Устиколина у конти-
нуитету, а у складу а својом могућнос-
тима, подржава рад Туристичке зајед-
нице Босанско-подрињског кантона 
Горажде. У 2010.години суфинансира-
ла је пројекте („Урбана сигнализација 
и панои“ и „Дрина & Прача – турис-
тичке дестинације у БиХ 2010. Годи-
не“) у износу 2.650 КМ. 
 
Општина Пале-Прача такођер у ко-
нтинуитету, а у складу а својом могућ-
ностима, подржава рад Туристичке за-
једнице Босанско-подрињског кантона 
Горажде. У 2010.години суфинансира-
ла је пројекат (Дрина & Прача – ту-
ристичке дестинације у БиХ 2010. Го-
дине) у износу 2.000 КМ. 
 
VIII  РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  
          И ПРОЈЕКТИ ТУРИСТИЧКЕ  
          ЗАЈЕДНИЦЕ БОСАНСКО 
          -ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  
          ГОРАЖДЕ У 2010. ГОДИНИ 
 

Рад Туристичке заједнице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде на-
јбоље се може сагледати кроз анализу 
рада Скупштине, Туристичког вијећа, 
предсједника, Надзорног одбора и Ту-
ристичког уреда. 
 

Скупштина Туристичке зајед-
нице Босанско-подрињског кантона 
Горажде у 2010.години одржала је јед-
ну редовну сједницу. 
 

На једанаестој редовној сједни-
ци Скупштине, одржаној дана 26.02. 
2010.године, предсједник ТЗ Босанско- 
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подрињског кантона, господин Есад 
Ченгић, упознао је присутне са радом 
Туристичке заједнице Босанско-подр-
ињског кантона у 2009.години. Том пр-
иликом нагласио је да су се активно-
сти Туристичке заједнице Босанско-
подрињског кантона одвијале према 
усвојеном Програму рада и у оквиру 
расположивих средстава. На сједници 
се расправљало о раду и о проблемима 
у раду са којима се сусретала Турис-
тичка заједница Босанско-подрињског 
кантона Горажде. Усвојени су Извјеш-
тај о раду Туристичке заједнице Боса-
нско-подрињског кантона за 2009.год-
ину и завршни финансијски извјештај 
за 2009.годину. Донесен је закључак да 
се формира посебно тијело које ће об-
авити разговор са представницима на-
длежних институција општинског, ка-
нтоналног и федералног нивоа власти 
из области туризма о могућој помоћи 
у даљем раду Туристичке заједнице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. Реализација закључка: ново фор-
мирано тијело обавило је разговоре са 
начелницима општина у саставу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
премијером и министром за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, министром околине и туризма и 
министром културе и спорта у Влади 
Федерације БиХ. Разговори са предста-
вницима поменутих институција има-
ли су за резултат повећање прихода од 
ових институција у односу на ранији 
период. Од министра околине и тури-
зма добили смо обећање да ће се зала-
гати да у буџету свог министарства а у 
оквиру јавног позива резервише средс-
тва за слабије развијене туристичке за-
једнице. Министар културе и спорта 
се обавезао да ће се залагати за смање-
ње процентуалне вриједности за очув- 
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ање и конзервирање културно-истори-
јског и природног наслијеђа (тренутно 
износи 25%, смањење би требало бити 
на 10%).  
 

На дванаестој редовној сједни-
ци Скупштине, одржаној дана 09.12. 
2010.године, предсједник ТЗ Босанско-
подрињског кантона Горажде, госпо-
дин Есад Ченгић, упознао је присутне 
са радом Туристичке заједнице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у 
2010.години. Том је приликом наглас-
ио да су се активности Туристичке зај-
еднице Босанско-подрињског кантона 
Горажде одвијале према усвојеном Пр-
ограму рада и у оквиру расположивих 
средстава. На сједници се расправљало 
о раду и о проблемима у раду са кој-
има се сусретала Туристичка заједни-
ца Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и том су приликом понуђена 
конкретна рјешења. Усвојене су одлу-
ке о одрицању накнада за 2010. годину 
свих органа Туристичке заједнице Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, о 
измјенама и допунама Плана прихода 
и расхода Туристичке заједнице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2010.годину, о усвајању Програма рада 
са смјерницама и Календаром значај-
них манифестација, о усвајању Плана 
прихода и расхода за 2011.годину, о 
избору представника Туристичке заје-
днице Босанско-подрињског кантона 
Горажде у Скупштини Туристичке за-
једнице ФБиХ (и то Есад Ченгић и 
Енвер Крајишник).  
  

Туристичко вијеће је одржало 
шест сједница, на којима су углавном 
били присутни сви чланови Вијећа. 
 

На сједницама су разматрана  
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многобројна питања, односно, догова-
рало се о реализацији планираних ак-
тивности и донесене су многобројне 
одлуке и закључци, од којих ћемо на-
бројати само најважније: 
 

• Одлука о усвајању Извјештаја о 
раду ТЗ Босанско-подрињског 
кантона Горажде за период од 
01.01.до 31.12.2009. године 

• Одлука о усвајању Финансијск-
ог извјештаја о раду ТЗ Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де за период од 01.01.до 31.12. 
2009. године 

• Одлука о давању сагласности 
на израђени приручник за еду-
кацију и полагање испита тури-
стичког водича из посебног ди-
јела за подручје Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 

• Закључак о формирању посеб-
ног органа које ће обавити раз-
говор са представницима надл-
ежним институцијама општин-
ског, кантоналног и федералн-
ог нивоа власти из области тур-
изма о могућој помоћи у даљњ-
ем раду Туристичке заједнице 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

• Закључак о информисању о ап-
лицираним пројектима према 
свим нивоима власти у БиХ. 

• Закључак о формирању делега-
ције која ће присуствовати на 
састанку са Федералним минис-
тром околине и туризма 

• Закључак о тражењу интервен-
тних средстава за помоћ у раду 
Туристичког уреда од Владе Бо-
санско-подрињског кантона и 
ресорног министарства привре-
де. 
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• Заклучак о измјенама и допуна-
ма Уредбе о чланаринама и бо-
равишним таксма у туристич-
ким заједницама. 

• Закључак о премјештању једног 
упосленика на послове у Босан-
ско-подрињски кантон Горажде 
или Општину Горажде 

• Закључак о мјесечној транши за 
рад ТЗ Босанско-подрињског 
кантона Горажде од Владе Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде 

• Одлука о формирању органи-
зационог одбора за манифеста-
цију Дрина & Прача – туристи-
чке дестинације у БиХ 2010.го-
дине 

• Одлука о усвајању Извјештаја о 
одржаној  манифестацији Дри-
на & Прача – туристичке дести-
нације у БиХ 2010.године 

• Одлука о расписивању наград-
ног конкурса/натјечаја за изра-
ду сувенира који треба бити од-
раз традиције, цултуре, истори-
је и природне баштине општи-
на у саставу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 

• Одлука о формирању комисије 
за одабир најуспјешнијег сувен-
ира који треба бити одраз трад-
иције културе, историје и прир-
одне баштине општина у саста-
ву Босанско-подрињског канто-
на Горажде 

• Закључак о усвајању Извјештаја 
комисије о одабиру сувенира 
који треба бити одраз традици-
је културе, историје и природне 
баштине општина у саставу Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде уз одређене корекције и 
опширније елаборате 
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• Одлука о усвајању приједлога 
Измјена и допуна плана прихо-
да и расхода Туристичке зајед-
нице Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2010. годину. 

• Одлука о усвајању Програма 
рада, Смјерница за дјеловање и 
Календар значајних манифест-
ација Туристичке заједнице Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде за 2011. годину. 

• Одлука  усвајању Плана прихо-
да и расхода Туристичке заједн-
ице Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2011. годину. 

• Одлука да представници ТЗ Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде у Скупштини ТЗ ФБиХ 
буду Есад Ченгић и Енвер Крај-
ишник. 

 
Надзорни одбор 
 

У оквиру статутарних овлаш-
тења и обавеза, Надзорни одбор Тури-
стичке заједнице Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у 2010.години није 
вршио надзор о вођењу послова, мате-
ријалном и финансијском пословању 
и располагању средствима, те изврше-
њу и провођењу програма и финанси-
јског плана Туристичке заједнице. 
 
Рад Туристичког уреда 
 

Туристички уред Туристичке 
заједнице Босанско-подрињског кант-
она Горажде обављао је стручне и ад-
министративне послове у складу са За-
коном о туристичким заједницама и 
промоцији  туризма у Федерацији Бос-
не и Херцеговине, Статутом и другим 
подзаконским актима Туристичке заје- 
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днице Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

У Туристичком уреду Туристи-
чке заједнице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, поред директора, за-
послена су јеш два лица, и то једно ли-
це као самостални стручни сарадник 
за израду и промоцију пројеката и др-
уго лице као референт за администра-
тивне и друге техничке послове. Тури-
стички уред обавља све послове за Ту-
ристичку заједницу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и њена тијела, 
припрема материјале и организује сј-
еднице органа Туристичке заједнице у 
сарадњи са предсједником и подпред-
сједником, проводи активности пред-
виђене Програмом рада, у оквиру свој-
их овлаштења, права и обавеза утврђе-
них Законом о туристичким заједниц-
ама и промоцији туризма у ФБиХ, Ста-
тутом и другим подзаконским актима, 
израђује извјештаје о раду, извјештаје 
о оствареним приходима и расходима, 
програм рада и план прихода и рас-
хода за наредну годину, врши израду 
свих уговора са правним и физичким 
лицима, врши послове платног проме-
та, благајне, обрачуна плата и накнада 
запосленика као и накнада члановима 
органа Туристичке заједнице Босанско 
-подрињског кантона Горажде, подно-
си мјесечне извјештаје Туристичкој за-
једници Ф БиХ о висини прикупљених 
изворних прихода, води евиденцију 
броја посјета туриста као и остварени 
број ноћења у смјештакним објектима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. Такођер, Туристички уред одржава 
сталну сарадњу са општинским орга-
низацијама и удружењима чија је дје-
латност у непосредној вези са туризм-
ом и даје стручно мишљење по потре-
би. 
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IX  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА 
 

Туристичка заједница Босанско 
-подрињског кантона Горажде реали-
зовала је пројекте у складу са Програ-
мом рада и финансијским планом за 
2010.годину, који су усвојени на Скуп-
штини Туристичке заједнице Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 

У 2010. години своје активности 
базирали смо на инфраструктурним 
пројектима, изради пропагандног мат-
еријала, едукацији туристичких води-
ча и организацији традиционалне ма-
нифестације “Дрина & Прача – турис-
тичке дестинације у БиХ” 2010. године. 
 
Изградња урбане туристичке сигна-
лизације и паноа на простору Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
 

На сједници Скупштине Турис-
тичке заједнице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, одржаној 23.12.2009. 
године, усвојени су Програм рада и 
Финансијски план прихода и расхода, 
којим је предвиђена реализација про-
јекта Урбана туристичка сигнализаци-
ја и панои на простору Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  

Расписан је конкурентски зах-
тјев за реализацију пројекта урбане ту-
ристичке сигнализације и паноа, нак-
он чега је почела реализација овог про-
јекта. Пројекат је започет прво на прос-
тору општине Горажде, а затим општ-
ине Фоча-Устиколина и Пале-Прача.  

На простору општине Горажде 
измијењени су двострани свијетлећи 
панои, 3 комада. 

На простору општине Фоча-Ус-
тиколина постављене су урбанотурис-
тичке табле,  3 комада и урбане табле 
добродошлице, 2 комада. 
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На простору  Општина Пале-

Прача постављене су урбанотуристич-
ке табле на постојеће носаче, 9 комада 
и урбанотуристички путоказ, 4 кома-
да.  

Вриједност пројекта урбана ту-
ристичка сигнализација и панои на 
простору општине Горажде износила 
је 1.074,00 КМ. 

Вриједност пројекта Урбана ту-
ристичка сигнализација и панои на 
простору општине Фоча-Устиколина 
износила је 1.989,50 КМ 

Вриједност пројекта Урбана ту-
ристичка сигнализација и панои у оп-
штини Пале-Прача износила је 2.314,10 
КМ. 

Идејно рјешење и припрема за 
штампу паноа општине Горажде и Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
износ 200,00 КМ. 

Пројекат израде и уградње ур-
бане туристичке сигнализације додије-
љен је фирми Werbelich adria д.о.о. 

Укупна вриједност овог пројек-
та износила је 6.491,91 КМ. 

Средства за овај пројекат обезб-
ијеђена су од Федералног министарс-
тва околине и туризма - 4.000,00 КМ, 
Владе Босанско-подрињског кантона - 
1.792,00 КМ, Општина Фоча-Устиколи-
на - 650,00 КМ и Туристичка заједница 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де – 50 КМ. 
 
Манифестација „Дрина & Прача – 
туристичке дестинације у БиХ 2010. 
године“ 
 

“Дрина & Прача - туристичке 
дестинација 2010.” је манифестација 
традиционалног карактера која се од-
ржава у поводу отварања љетне турис-
тичке сезоне на подручју Босанско-по- 
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дрињског кантона Горажде. Ову мани-
фестацију организује Туристичка заје-
дница Босанско-подрињског кантона 
Горажде са циљем промоције туристи-
чких дестинација и угоститељске дјел-
атности у земљи и изван земље; побо-
љшања туристичке понуде; подизања 
општег утиска о кантону, општини и 
регији као туристичкој средини; пове-
ћања туристичког промета и потрош-
ње; провођења активности на промо-
цији средине за иностране и домаће 
госте; стварања тематских обједињен-
их и организованих туристичких ат-
ракција кроз цијелу годину повезива-
њм природних, културно-историјских 
и других знаменитости кантона.   

Манифестација „Дрина & Пра-
ча- туристичке дестинације у БиХ“  од-
ржана је седми пут по реду у периоду 
од 25. до 27.06.2010.године и у потпу-
ности је испунила очекивања свих пр-
исутних гостију. На манифестацији су 
били присутни представници федера-
лног, кантоналног и општинског нив-
оа власти, представници медија: Феде-
рална телевизија, Пинк БиХ, РТВ Боса-
нско-подрињског кантона, Радио Фед-
ерације, Радио Стари Град, принтаних 
медија Дневни аваз, Глобал магазин, 
представници Федералног министар-
ства околине и туризма, Федералног 
министарства културе и спорта, ОД-
РАЗ, представници Туристичких зајед-
ница у Федерацији БиХ и Туристичке 
организације које дјелују на простору 
РС-а, Представници привредног и ку-
лтурног живота у Федерацији Босне и 
Херцеговине и други гости. Укупан 
број учесника ове манифестације кре-
тао се од 100 до 150.  

Укупна вриједност овог пројек-
та износила је 28.029 КМ. 
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Средства за овај пројекат обезб-

ијеђена су од Федералног министарст-
ва околине и туризма - 5.000,00КМ, 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона - 3.150,00 КМ, Оп-
штине Горажде - 3.000,00 КМ, Општи-
не Фоча-Устиколина - 2.000,00 КМ, Оп-
штине Пале-Прача - 2.000,00 КМ. По 
Одлуци Владе Ф БиХ о преусмјерава-
њу средстава у износу 18.489,69КМ за 
регату сплаварење на Дрини манифе-
стација „Дрина & Прача – туристичке 
дестинације у БиХ“, Туристичка зајед-
ница Босанско-подрињског кантона 
Горажде преусмјерила је поменута ср-
едства првобитно намијењена за очув-
ање, конзервисање и обнављање кул-
турно-историјског и природног насли-
јеђа за манифестацију “Дрина & Пра-
ча – туристичке дестинације у БиХ 
2010. године”. 
 
Туристички водичи 
 

У сарадњи са Федералним мин-
истарством околине и туризма, Канто-
налним министарством привреде, Ту-
ристичка заједница Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде организовала је 
обуку и испит за туристичке водиче за 
простор Босанско-подрињског канто-
на Горажде. Том приликом, у складу 
са правилником о полагању за турис-
тичке водиче, Туристичка заједница 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Министарство за привдеду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ур-
адили су приручник (посебни дио) за 
полагање испита за туристичке водиче 
за простор Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. Испит за туристичке во-
диче од пријављених 11 (једанаест) ус-
пјешно је положило 9 (девет) кандида-
та из нашег Кантона. 
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Уколико се покаже интересова-
ње и пријаве нови кандидати, Турист-
ичка ће заједница Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, у сарадњи са 
Федералним министарством околине 
и туризма, организовати обуку и исп-
ит за цертифицираје туристичких вод-
ича за простор Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

У обуку и испит за туристичке 
водиче, који су реализовани у сарадњи 
са Министарством за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и Фе-
дералним министарством околине и 
туризма, уложено је 4.785,46 КМ. 

Средства за овај пројекат обезб-
ијеђена су од  Министарства за привр-
еду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде - 4.300,00КМ и Туристичке за-
једнице Босанско-подрињског кантона 
Горажде - 485,46КМ. 
 
Израда пропагандног материјала 
 

Туристичка заједница Босанско 
-подрињског кантона Горажде реали-
зовала је пројекат „Израда пропаган-
дног материјала“ у 2010. години. У са-
радњи са стручним особљем припре-
мили смо, дизајнирали и штампали 
пропагандни материјал у којем су 
сажете све значајне информације када 
је у питању туристичка понуда, турис-
тички производи те природно и кул-
турно-историјско наслијеђе Босанско-
подрињског кантона Горажде. Реали-
зацијом овог пројекта, омогућено нам 
је да се активније укључимо у промоц-
ију туристичке понуде и туристичких 
садржаја са простора нашег кантона. 
Очекујемо да ћемо квалитетном проп-
агандом привући пажњу већег броја 
потенцијалних гостију а самим тим ве-
ћи долазак гостију у Босанско-подри- 
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њски кантон Горажде. Штампано је 
1.000 примјерака Привредно-туристи-
чког водича и 2.000 примјерака Инфо-
рматора. 

Укупна вриједност овог пројек-
та износила је 13.418,50 КМ. 

Средства за овај пројекат обез-
бијеђена су од Федералног министар-
ства околине и туризма - 4.000,00 КМ и 
Владе Босанско-подрињског кантона - 
9.418,50 КМ. 
 
X  ПОКАЗАТЕЉИ О ОСТВАРЕНИМ  
     ПРИХОДИМА, БРОЈУ НОЋЕЊА  
     НА ПРОСТОРУ БПК ГОРАЖДЕ,  
     УЛАГАЊУ У РАЗВОЈ И  
     УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА НА  
     ПРОСТОРУ БПК ГОРАЖДЕ  
     И УЛАГАЊА ТУРИСТИЧКЕ  
     ЗАЈЕДНИЦЕ БПК ГОРАЖДЕ ЗА  
     ОЧУВАЊЕ, КОНЗЕРВИРАЊЕ  
     КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ  
     И ПРИРОДНОГ НАСЛИЈЕЂА 
 
 

Према подацима са којима рас-
полаже Туристички уред Туристичке 
заједнице Босанско-подрињског кант-
она Горажде у посљедњих пет година 
остварени су изворни приходи од чл-
анарине и боравишне траксе  како сл-
иједи у табели: 
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Босна и Херцеговина 
Федерација Босне и Херцеговине 

Босанско-подрињски кантон Горажде 
Министарство за образовање, науку, културу и спорт 

Босанско-подрињског кантона Горажде 
 
 
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова-

њима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број:12/03), те 
на основу члана 43. Закона о Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 7/02 и 
8/09), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, о б ј а в љ у ј е: 
 
 

ПОНОВНИ ОГЛAС 
за избор и именовање кандидата на позицију предсједника и чланова 

Скупштине ЈП РТВ Босанско–подрињског кантона Горажде 
 

Објављује се Оглас за избор и именовање предсједника и чланова Скуп-
штине ЈП РТВ Босанско–подрињског кантона Горажде, од којих су: 

 

- 4 (четири) представника из реда оснивача,   
- 1 (један) представник из реда запосленика и  
- 2 (два) представника из реда локалних заједница са подручја Босанско –  

подрињског кантона Горажде. 
 

Опис позиције: 
 

Скупштина обавља послове од значаја за дјелатности којима се бави Јавно 
предузеће ЈП РТВ Босанско–подрињског кантона Горажде и доноси одлуке о 
сљедећем:  

 

- Статуту, уз предходну сагласност оснивача, 
- Пословнику или пословницима, на приједлог Надзорног одбора, 
- Етичком кодексу, на приједлог Надзорног одбора, 
- Плану пословања, односно ревидираном плану пословања сукладно 

Закону о јавним предузећима. 
- Надлежностима утврђеним Законом о привредним друштвима. 

 
Избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ Босанско–

подрињског кантона Горажде врши се за мандатни период од 4 (четири) године. 
Кандидат за избор и именовање мора да испуњава сљедеће опште услове: 
 

- да је држављанин БиХ (доказ: увјерење о држављанству), 
- да је старији од 18 година, а млађи од 70 година на дан именовања 

(доказ: извод из матичне књиге рођених), 
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- да није отпуштен из државне службе као разултат дисциплинске мјере 
на било ком нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или 
ентитета) у периоду најмање 3 (три) године прије објављивања 
упражњене позиције (доказ: изјава кандидата потписана и овјерена од 
стране општинског надлежног органа), 

- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ (доказ: изјава 
кандидата потписана овјерена од стране општинског надлежног 
органа), 

- да није осуђиван за кривично дјело или привредни преступ, нити се 
против њега води кривични поступак (доказ: увјерење Општинског и 
Кантоналног суда), 

- да му правоснажном пресудом суда није забрањено обављање 
активности за позицију за коју аплицира (Доказ: Увјерење надлежног 
суда) 

- да није изабрани званичник, носилац судске или извршне функције или 
савјетник званичницима и носиоцима извршних функција (доказ: изјава 
потписана и овјерена од стране општинског надлежног органа), 

- да није у функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима (доказ: потписана 
изјава кандидата и овјерена од стране општинског надлежног органа), 

- да није директор, члан Управе, предсједник или члан Надзорног одбора 
или Одбора за ревизију у другом привредном друштву (доказ: изјава 
потписана и овјерена од стране општинског надлежног органа), 

- да није у сукобу интереса у личном и професионалном односу са 
друштвом у ком аплицира на позицију предсједника, односно члана 
Скупштине. 
 

Документи којима се доказује испуњавање општих услова не могу бити 
старији од 6 (шест) мјесеци. Поред наведених општих услова, кандидат који се 
пријављује на оглас мора испуњавати и сљедеће посебне услове: 

 

- VII или V степен сложености занимања, ВСС или ВШС, завршен 
факултет друштвеног или техничког смјера, 

- најмање три године радног стажа у струци. 
 

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

- стручне, искуствене, комуникационе и организационе способности за 
вршење послова финансијског надзора, 

- способност тумачења примјене закона и других прописа, а нарочито из 
дјелатности Предузећа, 

- прилагодљивост тимском раду и способност за савјесно и одговорно 
обављање позиције за коју се кандидира, 

- способност одлучног и непристрасног доношења одлука и 
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- резултати рада остварени током претходног радног ангажмана и 
препорука послодавца. 

 
У вези с посебним условима, кандидати требају приложити: 
 

- доказ о стручној спреми (универзитетска диплома, овјерена копија) 
- доказ о радном искуству (потврда послодавца код којег је запослен 

кандидат или испис AМ образац из ПИО/МИО. 
 

Кандидат је уз пријаву на Оглас, која садржи краћу биографију, адресу и 
контакт-телефон, дужан приложити оригиналне документе или овјерене копије 
докумената који су доказ за испуњавање општих и посебних услова тражених 
Огласом, у року од 30 (тридесет) дана од дана посљедњег објављивања. 

 
Оглас ће бити објављен у «Службеним новинама Босанско–подрињског 

кантона Горажде», „Службеним новинама ФБиХ“, дневном листу «Дневни аваз», 
огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, огласној табли ЈП РТВ БПК 
Горажде, те на веб-страници Босанско–подрињског кантона Горажде. 
 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛAГОВРЕМЕНЕ ПРИЈAВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У 
РAЗМAТРAЊЕ. 
 

Пријаве на Оглас достављају се на адресу: БОСAНСКО–ПОДРИЊСКИ 
КAНТОН ГОРAЖДЕ, ВЛAДA БОСAНСКО–ПОДРИЊСКОГ КAНТОНA 
ГОРAЖДЕ, Комисији за избор и именовање, са назнаком «Оглас за избор и 
именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде», са назнаком 
НЕ ОТВAРAЈ. 

 
За кандидатеи које након интервјуа предложи Комисија за избор, сматраће 

се да су најуспјешније прошли отворену конкуренцију. 
 
Коначно именовање предсједника и чланова Скупштине Јавног предузећа 

Радио–телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, извршиће Влада 
Босанско–подрињског кантона Горажде. 
  

Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 

кантона Горажде, 
     
Број:10- 05-4250-50/09                                                                                     М И Н И С Т A Р                                            
09. март .2011.године                                                                      мр.сци.Aлма Делизаимовић,с.р. 
        Г о р а ж д е 
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