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ГОРАЖДЕ

Аконтација за II квартал 2011. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

280
На основу Поглавља IV члана
23. Устава Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 8/98, 10/00 и 5/03), члана 15. Закона о имовини Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5 /11) и члана 106. Пословника о раду Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 10/08), Скупштина
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 5. редовној сједници, одржаној дана 20.05.2011.год., д о н о с и:

санско – подрињског кантона Горажде
утврђује јавни интерес за располагање
имовином путем специјалне погодбе и
то за некретнине означене као к.ч.
3900/37, по нарави зграда (управна) у
површини од 833 м2, некретнина означена као к.ч. 3900/37, по нарави економско двориште, у површини од 4.283
м2, и некретнина означена као к.ч.
3903, по нарави земљиште у кругу управне зграде, у површини од 6.243 м2,
КО Горажде I, ради привредног развоја Босанско-подрињског кантона Горажде и стварања услова за инвестициона улагања на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.

О Д Л У К У
о утврђивању јавног интереса
за располагање имовином
путем специјалне погодбе
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина Бо-

Располагање путем специјалне
погодбе врши се у корист привредног
друштва “ПРЕВЕНТ ГОРАЖДЕ” д.о.о.
Горажде, а односи се на имовину, односно некретнине означане као к.ч.
3900/37, по нарави зграда (управна) у
површини од 833 м2, некретнину озна-

Број 7 – страна 542

чену као к.ч. 3900/37, по нарави економско двориште, у површини од 4.283
м2, и некретнину означену као к.ч.
3903, по нарави земљиште у кругу управне зграде, у површини од 6.243 м2,
КО Горажде I, дефинисане у ЛОТ-у 5
из Плана располагања непокретном и
покретном имовином која се не користи, за 2011. годину.
Члан 3.
Укупна вриједност некретнина
из члана 1. ове Одлуке, процијењена
путем вјештака грађевинске струке,
износи укупно 698.127,00 КМ.
Привредно друштво из члана 2.
ове Одлуке плаћа купопродајну цијену
за некретнину из члана 2. ове Одлуке
у износу од 1,00 КМ и исто се обавезује
да прими у радни однос 600 (шест стотина) радника те да изврши инвестициона улагања у износу од 6.000.000,00
КМ.
Динамика пријема у радни однос 600 (шест стотина) нових радника
ће се извршити на сљедећи начин:
-

-

-

до 12 (дванаест) мјесеци након потписивања уговора о располагању
имовином, 10% радника од укупног броја;
до 24 (двадесет четири) мјесеца након потписивања уговора о располагању имовином, 70% радника од
укупног броја и
до 36 (тридесет шест) мјесеци након потписивања уговора о располагању имовином, 100% радника
од укупног броја радника.
Члан 4.
Узимајући у обзир процијење-
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ну вриједност некретнина из члана 1.
ове Одлуке, која износи 698.127,00 КМ,
купопродајну цијену која се плаћа у
износу од 1,00 КМ, те 600 новопримљених радника у периоду од 3 године,
очекивано увећање јавних прихода по
основу пореза на плату, доприноса за
обавезно здравствено осигурање и доприноса за осигурање од незапослености ће бити у износу од 1.253.491,00
КМ, што представља еквивалент умањења процјењене тржишне вриједности
предметних некретнина, у односу на
цијену.
Обавезује се привредно друштво “ПРЕВЕНТ ГОРАЖДЕ” д.о.о. Горажде да уступљену некретнину стави у
финкцију привредног објекта – погона, односно да изгради производну халу за производњу у области аутоиндустрије, а све то у року од најдуже 18
(осамнаест) мјесеци.
Члан 5.
Корисник некретнине из члана
2. ове Одлуке, не може наведену некретнину користити као предмет заложног права, исту стављати под хипотеку
нити је продати, дати у закуп трећем
лицу, нити исту оптерећивати било
каквим теретима у корист трећих лица, све у периоду од три године, односно док не испуни услове из ове Одлуке.
Члан 6.
Као средство обезбјеђења доброг извршења посла, односно испујења
наведених услова, корисник је дужан
обезбиједити потписану властиту бјанко мјеницу или банковну гаранцију на
износ исти или већи од процијењене
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тржишне вриједности наведене некретнине, на период који не може бити
мањи од 3 године.
Члан 7.
Корисник је дужан извјештавати Владу кантона о динамици испуњења обавеза и то најмање једном у три
мјесеца, уз достављање доказа о извршењу поједине обавезе и исти је дужан
омогућити Влади кантона да путем комисије изврши увид у реализацију обавеза на лицу мјеста.
Члан 8.
Корисник некретнине може се
уписати као власник у земљишне књиге тек након што испуни горе наведене обавезе и то након три године, искључиво уз сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 9.
Уколико дође до доношења законских прописа који регулишу област реституције, обавезе по овим прописима иду на терет корисника некретнине.
Члан 10.
Посљедице неиспуњења обавеза као и обавеза враћања некретнина у
посјед Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, у случају да корисник
некретнине исте не испуни, детаљније
ће се регулисати уговором о располагању, односно купопродаји.
Члан 11.
Са корисником некретнине Вл-
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ада Босанско-подрињског кантона Горажде ће да закључи уговор о располагању некретнином, којим ће се детаљније регулисати сва права и обавезе уговорних страна по питању кориштења
и располагања наведеном некретнином.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да,
по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде, закључи уговор
о располагању имовином из члана 2.
ове Одлуке са привредним друштвом
“ПРЕВЕНТ ГОРАЖДЕ” д.о.о. Горажде.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:01-23-408/11
20.05.2011.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

281
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а на приједлог Министарства за
привреду, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2011.
године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о усвајању Плана располагања
непокретном и покретном
имовином која се не користи
за 2011.годину
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Члан 1.
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде усваја План располагања непокретном и покретном имовином која се не користи за 2011. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План располагања непокретном и покретном имовином која се не користи за
2011.годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–23-424/11
ПРЕМИЈЕР
18.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------------

281а)
На основу члана 8. Закона о имовини Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/11) и члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 8. редовној сједници,
одржаној дана 18.04.2011.г., д о н о с и:
ПЛАН РАСПОЛАГАЊА
НЕПОКРЕТНОМ И ПОКРЕТНОМ
ИМОВИНОМ КОЈА СЕ НЕ
КОРИСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ

20. мај/свибањ 2011
Члан 1:
(Предмет)
План располага непокретном и
покретном имовином се односи на
имовину кантона која се не користи у
складу са чланом 8. став 5. Закона о
имовини Босанско-подрињског кантона Горажде.
Под располагањем имовином
подразумјева се располагање дефинисано одредбама члана 3.тачка ц) Закона о имовини Босанско - подрињског
кантона Горажде.
Члан 2:
(Врста имовинских добара)
Овим планом одређује се врста
имовинских добара којима се располаже у току 2011. године, који укључује
вриједност имовине, начин и услове
располагања, те поступак и критерије
за њено располагање.
Имовинска добра кантона која
су предмет плана располагања, разврстана по катастарској евиденцији у
2011. години су:
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РБР
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ВРСТА ИМОВИНЕ
Објекат “107”
Двориште објекта
107 са привредном
зградом
Објекат “108”
Фабрички круг економско двориште објекта 108
Објекат “118”
Економско двориште објекта 118
Цементара – хала
клинкера
Управна зграда
Азота
Економско-двориште Управне зграде
Земљиште у кругу
управне зграде
Колска вага
Камион „СКАНИА“
год.производње1999.
број шасије:
XЛЕР4X200004403364
БРОЈ МОТОРА:
5747532
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АДРЕСА

К.Ч.

Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи

3900/6
КО Горажде I
3900/17
КО Горажде I

Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи

3900/42
КО Горажде I
3900/42
КО Горажде I

Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Горажде
Вишеградска 2а

3900/5
КО Горажде I
3900/5
КО Горажде I
3900/3
КО Горажде I
3900/37
КО Горажде I
3900/37
КО Горажде I
3903
КО Горажде I
3900/43
КО Горажде I

Члан 3:
(Основне одредбе о начину
располагања)
Располагање имовином из члана 2. Обавиће се путем редовног располагања и путем специјалне погодбе.
Располагање имовином из члана 2. Не
може се уступати за хуманитарне сврхе.

ЗЕМЉИШТЕ
М2

ОБЈЕКТИ
М2

УКУ
-ПНО
М2

0

1.715

1.715

4.848

91

4.939

0

1.734

1.734

2.826

0

2.826

0

3.426

3.426

1.141

0

1.141

7.484

3.074

10.558

0

833

833

4.283

0

4.283

6.243

0

6.243

65

0

65

0

0

0

Редовно располагање врши се
јавним надметањем у складу са критеријима утврђеним овим планом. Поступак редовоног располагања проводи
Влада кантона у складу са Планом.
Располагање путем специјалне
погодбе проводи се на начин прописан законом у случају да се располагањем остварује јавни интерес у складу са законом.
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Влада ће одлучити да ли иницијатива поднесена од физичког или
правног лица представља активност
која је у добробити свих становника
кантона, односно да активност доприноси повећању укупног благостања у
кантону, посебно кроз активности које
доприносе економском развоју и новом запошљавању на простору кантона.
Прихватањем иницијативе поднесене од стране заинтересованог физичког или правног лица за специјалнРБР
1.
2.

ЛОТ
ЛОТ 1
ЛОТ 2

3.

ЛОТ 3

4.

ЛОТ 4

5.

ЛОТ 5

6.

ЛОТ 6

ом погодбом, располагање имовином
путем редовног раполагања се суспендира до окончања преговора.
Члан 4:
(Подјела на ЛОТ-ове)
У циљу ефикаснијег кориштења имовине кантона располагање имовином, располагање имовином из члана 2. Се разврстава на слиједеће лотове:

ОПИС ИМОВИНЕ У ЛОТУ
Објекат “107” са двориштем
Објекат “108” са фабричким кругом
и економским двориштем
Објекат “118” са економским
двориштем и вагом
Цементара – хала клинкера
Управна зграда са економским
двориштем
Камион “СКАНИА”

Заинтересована лица могу се
пријавити за располагање имовином
за сву имовину у оквиру једног ЛОТ-а,
или за више ЛОТ-ова.
Члан 5:
(Поступак)
Поступак располагања имовином из члана 4. овог плана је РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ и СПЕЦИЈАЛНА
ПОГОДБА.
Влада Босанско-подрињског кантона именује комисију за провођење
поступка редовног располагања.
Јавни позив за редовно располагање објављује се 45 дана након доно-

ЗЕМЉИ
ШТЕ
М2
4.848

ОБЈЕКТ
И
М2
1.806

2.826

1.734

4.560

1.206

3.426

4632

7.484

3.074

10.558

10.526

833

11.359

УКУПНО
М2
6.654

шења плана располагања и не касније
од истека рока од 60 дана од дана доношења плана од стране Владе Босанско-подрњског кантона. Јавни позив се
расписује на основу одлуке Владе у складу са критеријима из чланова 6. и 7.
овог плана.
Поступак специјалне погодбе
проводи се у складу са чланом 9. овог
плана.
Члан 6:
(Општи критерији за располагање)
Критерији за редовно располагање имовином из члана 4. за све ЛОТове су:
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1. Тржишна цијена, односно цијена
некретнина утврђена у овом плану
на основу назала судског вјештака;
2. Вриједност инвестиционог улагања;
3. Планирани број радних мјеста која
се отварају инвестиционим улагањем;
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3. Вријеме планираног инвестиционог улагања и динамика отварања
нових радних мјеста;
4. Значај инвестиционог улагања за
економски развој Босанско-порињског кантона;
5. Цијена односно висина накнаде за
уступљену имовину.

Критерији за располагање имовин-ом из члана 4. путем специјалне
погодбе су:
1. Планирани број радних мјеста који
се отварају инвестиционим улагањем;
2. Вриједност инвестиционог улагања;

Члан 7:
(Специфични критерији
за сваки ЛОТ)
Критерији за располагање имовином за сваки појединачни ЛОТ дефинисани су како слиједи:

ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
РБР
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног
инвестиционог улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста
До 12 мјесеци након потписивања уговора
До 24 мјесеца након потписивања уговора
До 36 мјесеци након потписивања уговора
Значај за економски развој кантона
Нова индустрија или нове технологије
Повезаност са локалном привредом
Користи за локалну заједницу
Почетна цијена (КМ)
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)

ЛОТ БР.1.
Објекат “107” са двориштем
4.848
1.806
РЕДОВНО
СПЕЦИЈАЛНА
РАСПОЛАГАЊЕ
ПОГОДБА
63
126
1.114.200
1.782.720

6 мјесеци
24 мјесеца

3 мјесеца
18 мјесеци

10%
50%
100%

10%
70%
100%

Предност
Предност
Предност
363.575

Предност
Предност
Предност
(-)
ЛОТ БР.2.
Објекат “108” са фабрич. кр.
2.826
1.734
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Р.БР.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног
инвестиционог улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста
До 12 мјесеци након потписивања уговора
До 24 мјесеца након потписивања уговора
До 36 мјесеци након потписивања уговора
Значај за економски развој кантона
Нова индустрија или нове технологије
Повезаност са локалном привредом
Користи за локалну заједницу
Почетна цијена
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)

РБР
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног
инвестиционог улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста
До 12 мјесеци након потписивања уговора
До 24 мјесеца након потписивања уговора
До 36 мјесеци након потписивања уговора
Значај за економски развој кантона
Нова индустрија или нове технологије
Повезаност са локалном привредом
Користи за локалну заједницу
Почетна цијена
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
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РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ
45
795.471

СПЕЦИЈАЛНА
ПОГОДБА
90
1.272.754

6 мјесеци
24 мјесеца

3 мјесеца
18 мјесеци

10%
50%
100%

10%
70%
100%

Предност
Предност
Предност
278.730

Предност
Предност
Предност
(-)

ЛОТ БР.3.
Објекат “118” са економским
двориштем и вагом
1.206
3.426
РЕДОВНО
СПЕЦИЈАЛНА
РАСПОЛАГАЊЕ
ПОГОДБА
49
116
915.043
1.464.069

6 мјесеци
24 мјесеца

3 мјесеца
18 мјесеци

10%
50%
100%

10%
70%
100%

Предност
Предност
Предност
285.475

Предност
Предност
Предност
(-)

ЛОТ БР.4.
Цементара – хала клинкера
7.484
3.074
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Р.БР.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме
планираног
инвестиционог
улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста
До 12 мјесеци након потписивања уговора
До 24 мјесеца након потписивања уговора
До 36 мјесеци након потписивања уговора
Значај за економски развој кантона
Нова индустрија или нове технологије
Повезаност са локалном привредом
Користи за локалну заједницу
Почетна цијена
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)

РБР
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме
планираног
инвестиционог
улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста
До 12 мјесеци након потписивања уговора
До 24 мјесеца након потписивања уговора
До 36 мјесеци након потписивања уговора
Значај за економски развој кантона
Нова индустрија или нове технологије
Повезаност са локалном привредом
Користи за локалну заједницу
Почетна цијена
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
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РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ
90
1.781.314

СПЕЦИЈАЛНА
ПОГОДБА
180
2.850.103

6 мјесеци
24 мјесеца

3 мјесеца
18 мјесеци

10%
50%
100%

10%
70%
100%

Предност
Предност
Предност
232.276

Предност
Предност
Предност
(-)

ЛОТ БР.5.
Управна зграда са
економским двориштем
10526
833
РЕДОВНО
СПЕЦИЈАЛНА
РАСПОЛАГАЊЕ
ПОГОДБА
106
213
1.757.400
2.811.840

6 мјесеци
24 мјесеца

3 мјесеца
18 мјесеци

10%
50%
100%

10%
70%
100%

Предност
Предност
Предност
698.127

Предност
Предност
Предност
(-)

ЛОТ БР.6.
Камион “СЦАНИА”
0
0
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РБР
1.
2.
3.
4.
4.1.
5.
6.
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ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
улагања
Динамика отварања нових радних мјеста
До 12 мјесеци након потписивања уговора
Значај за економски развој кантона
Почетна цијена

Члан 8:
(Поступак за провођење редовног
располагања)
Комисија за провођење поступка редовног располагања проводи јавни позив у временском периоду предвиђеном за редовно располагање.
Јавни позив за редовно располагање траје минимално 30 дана.
Јавни позив обавезно садржи
опште критерије из члана 6. и специфичне критерије из члана 7. овог плана и рок трајања јавног позива.
Одлуку о продаји имовине из
јавног позива доноси Скупштина Кантона на приједлог Владе Босанско-подрињског кантона.
Влада Босанско-подрињског кантона у сваком моменту може поништити јавни позив и обуставити поступак редовног располагања имовином у
случају да се располагањем не остварују привредни интереси Босанскоподрињског кантона Горажде.
Одлуку из предходног става Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси на основу мишљења односно става Министарства за привреду, које процјењује да ли се располагањем имовином остварују привредни
интереси Босанско-подрињског кантона.

РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ
1
-

СПЕЦИЈАЛНА
ПОГОДБА

100%
49.549,75

Уколико Влада прихвати иницијативу за вођење преговора за закључивање специјалне погодбе за одређени ЛОТ, тај ЛОТ се изоставља из редовног располагања.
Члан 9:
(Поступак преговарања за
закључивање специјалне погодбе)
У периоду од дана објављивања
Плана располагања до дана објављивања јавног позива за редовно располагање могу се пријављивати само лица заинтересована за специјалну погодбу.
Лица заинтересована за специјалну погодбу могу своје иницијативе
доставити на адресу:
Министарство привреде
Маршала Тита бр. 13
73 000 Горажде
Предмет: Иницијатива за специјалну
погодбу
Иницијатива за специјалну погодбу обавезно мора да садржи информације о критеријима за располагање
путем специјалне погодбе.
Министарство за привреду процјењује да ли иницијатива за специјалну погодбу испуњава минималне кри-
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терије и у року од три дана информише Владу кантона да је поднесена адекватна иницијатива за покретање механизма специјалне погодбе са приједлогом закључка о покретању преговора о склапању специјалне погодбе.
Влада кантона разматра информацију министарства за привреду и
доноси закључак да се покрену преговори о склапању специјалне погодбе.
У закључку Владе дефинише се преговарачки тим, вријеме трајања преговора и посебне инструкције за вођење
преговора. Истим закључком Влада
привремено суспендира редовно располагање имовином за вријеме трајања преговарачког поступка.
Преговарачки тим се састоји од
минимално једног министра Владе,
једног стручног савјетника из области
права и једног стручног савјетника из
области економије. Преговарачки тим
може бројати до пет лица.
Влада преговарачком тиму може наложити посебне инструкције за
преговарање у којој се могу поставити
преговарачки циљеви већи од минималних критерија који су постављени
у Плану располагања.
Након завршетка преговарачког поступка, преговарачки тим доставља Влади извјештај са резултатима преговарачког поступка. Након разматрања извјештаја Влада доноси закључак у којем се утврђује приједлог одлуке
о проглашавању јавног интереса и нацрт уговора о располагању, који се подноси Скупштини Кантона на изјашњавање.
Уколико Министарство за привреду процијени да поднесена иницијатива није адекватна критеријима из
овог плана, Влада на приједлог Министарства за привреду доноси закључак
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о којим се одбацује приједлог о покретању специјалне погодбе.
Члан 10:
(Подобност понуђача)
Понуде за редовно располагање
имовином из члана 4. за ЛОТ-ове од 1.
до 5. могу доставити правна и физичка лица која кумулативно испуњавају
сљедеће услове:
1. На дан 31.12.2010. године расополаже капиталом који је 3 пута већи
од вриједности имовине у оквиру
ЛОТ-а који је предмет располагања;
2. У току 2010. године остварен укупан приход који је минимално 5 пута већи од вриједности имовине у
оквиру ЛОТ-а који је предмет располагања;
3. На дан 31.12.2010. године имају пријављени број радника у Босни и
Херцеговини који минимално износи 50 % од броја радника чије запошљавање је планирано у критеријима за редовно располагање за
сваки ЛОТ предвиђен планом;
4. Могу доставити доказ о расположивости средстава за планирану инвестицију за ЛОТ који је предмет
понуде.
Понуде за редовно располагање
имовином из члана 4. за ЛОТ 6 могу
доставити правна и физичка лица без
ограничења по питању подобности.
Понуде за раполагање путем
специјалне погодбе имовином из члана 4. могу доставити правна и физичка лица која:
1. На дан 31.12.2010. године расопо-
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лажу капиталом који је 5 пута већи од вриједности имовине у оквиру ЛОТ-а
који је предмет располага-ња;
2. У току 2010. године остварен укуп-ан приход који је минимално 7 пу-та већи од
вриједности имовине у оквиру ЛОТ-а који је предмет рас-полагања;
3. На дан 31.12.2010. године имају пр-ијављени број радника у Босни и
Херцеговини који минимално изн-оси 50 % од броја радника чије запошљавање је планирано у крите-ријима за редовно располагање за сваки ЛОТ
предвиђен Планом;
4. Могу доставити доказ о располо-живости средстава за планирану инвестицију
за ЛОТ који је предмет понуде.
Члан 11:
(Оцјењивање понуда у оквиру редовног располагања)
Приликом оцјењивања понуда оцјењују се финансијски еквиваленти свих
критерија из члана 6.
Понуђач који је доставио фина-нсијски највећу понуду је понуђач који ће
бити одабран од стране комисије као најподобнији за закључивање уго-вора.
Параметри за оцјењивање пон-уде су сљедећи:

ПАРАМЕТАР
Цијена
Вриједност инвестиционог улагања

Планирани број запослених

ОПИС
Износ накнаде за ЛОТ који је предмет располагања
0,05 КМ за сваку КМ изнад вриједности минимално планираног улагања а максимално 5%
од износа минимално планираног улагања
10.000 КМ за свако додатно радно мјесто преко
минимално планираног броја радних мјеста

Члан 12:
(Оцјењивање понуда у оквиру специјалне погодбе)
Приликом оцјењивања понуда оцјењују се финансијски еквиваленти свих
критерија из члана 6.
Оцјењивање понуда у оквиру специјалне погодбе проводи се колико се
више понуђача заинтересовано за покретање преговора за закључивање
специјалне погодбе за исти ЛОТ.
Цијена накнаде за имовину која је предмет располагања специјалном
погодбом није критериј за оцјењивање понуде.
Преговарачки тим у случају пр-еговора са више понуђача процјењује који је
понуђач најподобнији за закљу-чивање специјалне погодбе у складу са слиједећим
критеријима:
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ПАРАМЕТАР
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ОПИС

Планирани број запослених

15.000 КМ за свако додатно радно мјесто
преко минимално планираног броја радних мјеста у оквиру специјалног располагања
Вриједност инвестиционог улагања
0,05 КМ за сваку КМ изнад вриједности
минимално планираног улагања, а максимално 10% од износа минимално планираног улагања
Значај инвестиционог улагања за еконо- a) Нове индустирије
- Вриједност улагања x 20 %
мски развој Босанско-подрињског канb) Улагање у објекте
тона
- Вриједност улагања у објекте и
грађевине x 25 %
c) Повезаност са локалном економијом
- Број радних мјеста која ће се индиректно отворити x 10.000 КМ
d) Не-економске користи за локалну заједницу (донације од опште користи
за локалну заједницу)
- Вриједност користи изражене у
новцу

Уколико се ради о новим гранама индустрије које на простору Босанско-подрињског кантона не запошљавају више радника од минималног
броја радника за склапање специјалне
погодбе за предметни ЛОТ, преговарачки тим ће оцјенити да се ради о новој
индустријској грани, што ће се финансијски вредновати као 20% минимално
предвиђене вриједности финансијских улагања.
Износ улагања у објекте и грађевине ће се финансијски вредновати
као 25% од укупног износа планираних улагања у нове објекте и грађевине.

Члан 13:
(Посебни услови за закључивање
специјалне погодбе)
У акту о специјалном располагању дефинишу се услови располагања
у оквиру специјалне погодбе и они укључују:
1. Цијену односно висину накнаде
која се добива за уступање
Цијена односно висина накнаде
која је договорена у преговарачком
поступку не може бити мања од износа јавних прихода по основу рада који се уплаћују у Буџет Канто-
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на и кантоналне ванбуџетске фондове (Кантонални завод здравственог осигурања и Кантонална служба за запошљавање) у периоду од 3
године од момента закључивања
уговора.
2. Услове које стицатељ мора испунити
Стицатељ мора испунити све услове који су дефинисани за ЛОТ за
који је одабран као најповољнији
понуђач у роковима који су предвиђени овим планом.
Сви услови морају бити испуњени
у периоду од 3 године од дана закључивања уговора.
3. Ограничења (ограничења располагања или оптерећивања)
У периоду остављеном за испуњавање услова, стицатељ не може некретнину користити као предмет
заложног права, исту стављати под
хипотеку нити је дати у закуп
трећем лицу, те исту не може оптерећивати било каквим теретима у
корист трећих лица. Стицатељ некретнину односно објекат не може
продати у року од 5 година од дана
закључења уговора о располагању
имовином.
Стицатељ може испунити услове и
прије рока од три године, чиме престају да важе ограничења располагања или оптерећивања.
4. Средства осигурања испуњавања
обавеза
Као средство обезбјеђења доброг
извршења посла, односно испуњења наведених услова, стицатељ је
дужан обезбиједити банковну гаранцију на износ исти или већи од
процијењене тржишне вриједнос-

ти некретнине која је предмет располагања, на период од најмање 3
године, или да обезбиједи потписану властиту бјанко мјеницу као средство обезбјеђења доброг извршења посла. Стицатељ некретнине може се уписати у земљишне књиге
као власник тек након 3 године, односно након испуњења наведених
услова, и то искључиво уз сагласност Владе кантона.
5. Начин праћења испуњавања обавеза од стране стицатеља
Стицатељ ће достављати кварталне
извјештаје о:
-

Напретку реализације инвестиционог улагања,
Напретку реализације плана запошљавања.

Министарство за привреду води засебан досије за сваку специјалну
погодбу и прати ток реализације
уговора.
6. Обавезе које могу произаћи из
прописа који уређују област реституције
Уколико дође до доношења законских прописа који регулишу област реституције, обавезе по овим прописима падају на терет стицатеља
некретнине.
7. Посљедице неиспуњавања обавеза
Уколико стицатељ не испуни планиране годишње обавезе у обиму
већем од 75 %, Министарство привреде обавјештава Владу кантона о
неиспуњавању обавеза од стране
стицатеља. Министарство привреде ће предложити Влади раскид
Уговора и искориштавање средстава осигурања испуњавања обавеза.
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Влада кантона може донијети одлуку о продужењу рока за испуњавање обавеза максимално за шест
мјесеци уколико је кашњење у обавезама проузроковано објективним
разлозима или уколико стицатељ
достави доказе да ће до краја наредне године убрзано испунити обавезе које су предвиђене за тај временски период. Сва остала права
и обавезе по питању посљедица
неиспуњавања обавеза дефинисаће
се уговором о располагању, у складу са позитивним законским и
подзаконским прописима који регулишу ову област.
8. Обавезе враћања имовинског добра у случају неиспуњавања обавеза
Уколико Влада кантона у складу са
одредбама уговора донесе одлуку о
раскидању уговора са стицатељем,
стицатељ је дужан вратити сву имовину која је предмет располагања.
Члан 14.
План ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-23–424-1/11
26.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

282
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. ре-

довне сједнице, одржаном дана 20.04.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за провођење
процедуре израде пројектне
документације за изградњу
стамбено-пословног објекта
у Горажду
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се Министарству за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине - Кантоналном стамбеном фонду Босанско-подрињског кантона Горажде, да у сврху
изградње стамбено-пословног објекта
у Горажду, а у складу са важећом просторнопланском документацијом проведе поступак израде пројектне документације који подразумјева:
1. Прибављање урбанистичке сагласности,
2. Извођење геомеханичког испитивања тла,
3. Израду тендерске документације,
4. Расписивање јавног позива за прикупљање понуда,
5. Избор најповољнијег понуђача за
израду пројектне документације,
6. Израду, овјеру и ревизију пројектне документације и
7. Прибављање одобрења за грађење.
Члан 2.
Средства за реализацију послова из члана 1. ове Одлуке, а чија предрачунска вриједност износи 37.735 КМ,
обезбједиће се из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са ек-
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ономског кода 821200 - Набавка грађевина.

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство

Члан 3.
Задужује се Министарство за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине да активности из члана 1. ове Одлуке које подразуњевању
пружање одређених услуга од стране
овлаштених правних субјеката, проведе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама у БиХ.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-449/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

283
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2011. године, д о н о с и:

I
Овом се Одлуком Алми Делизаимовић, министрици за образовање,
науку, културу и спорт Босанско – подрињског кантона Горажде, одобрава
службено путовање у Републику Турску, ради судјеловања на Интернационалном дружењу дјеце, које организује
Општина Гунгорен Истанбул/Р Турска, у периоду од 20 до 25.04.2011. године.
II
Трошкове путовања и организације студијске посјете Републици Турској сноси организатор Пројекта а дневнице исплатити у складу са позитивним законским прописима са економског кода 613 100 – Путни трошкови.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-436/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

284
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
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– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2011. године, д о н о с и:

Новчана средства уплатити на
жирорачун привредног друштва «ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о. Горажде број:
1011400000027128, отворен код ПБС
филијала Горажде, ИД: 4245027910006.
IV

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ «Прача» Прача
за плаћање рачуна број: 147/10
од 28.12.2010 године привредном
друштву «ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о.
Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ «Прача» Прача у износу од
5.216,40 КМ за плаћање рачуна број:
147/10 од 28.12.2010. године привредном друштву «ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о.
Горажде, а који се односи на извођење
радова на реконструкцији подова у
објекту ЈУ ОШ «Прача» Прача.
II
Новчана средства у износу од
5.000,00 КМ, исплатити са подрачуна
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подринјског
кантона Горажде број: 1325002006975
495, а остатак новчаних средстава у износу од 216,40 КМ исплатити са трансакционог рачуна Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 1327310410
293057.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној плочи Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-439/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

285
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде
за плаћање рачуна број: 143/10
од 28.12.2010 године привредном
друштву «ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о.
Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде у
износу од 8.557,50 КМ за плаћање рачуна број: 143/10 од 28.12.2010. године
привредном друштву «ГОРАЖДЕСТ-
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АН» д.о.о. Горажде, а која се односи на
извођење радова санације мокрих чворова у објекту ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде по основу Уговора број:
1-04-912-1/10 од 27.12.2010 године.
II
Новчана средства у износу од
6.000,00 КМ, исплатити са подрачуна
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подринјског
кантона Горажде број: 1325002006975
495, а остатак новчаних средстава у
износу од 2.557,50 КМ исплатити са
трансакционог рачуна Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 1327310
410293057.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун привредног друштва «ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о. Горажде број:
1011400000027128, отворен код ПБС
филијала Горажде, ИД: 4245027910006.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној плочи Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-438/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

286
На основу члана 24. Закона о

Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ «Устиколина» Устиколина
за плаћање рачуна број: 142/10
од 28.12.2010 године привредном
друштву «ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о.
Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ ОШ «Усиколина» Устиколина у износу од 5.953,05 КМ за плаћање рачуна
број: 142/10 од 28.12.2010. године, привредном друштву «ГОРАЖДЕСТАН»
д.о.о. Горажде, а који се односи на извођење радова на реконструкцији подова у објекту ЈУ ОШ «Устиколина» Устиколина.
II
Новчана средства у износу од
5.953,05 КМ, исплатити са подрачуна
Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1325002006975495.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
ОШ «Устиколина» Устиколина са економског кода 821 600 – Реконструкци-

Број 7 – страна 559

20. мај/свибањ 2011
ја и инвестиционо одржавање.
Новчана средства уплатити на
жирорачун привредног друштва „ГОРАЖДЕСТАН“ д.о.о. Горажде број:
1011400000027128 отворен код ПБС филијала Горажде, ИД: 4245027910006.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној плочи Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-437/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

287
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 8. Редовне
сједнице, одржаном дана 20.04.2011. године, д о н о с и:

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку,
културу и спорт на Програм утрошка
финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт, економски код 614 100
(КАН 003) – Остали трансфери – Информисање.
I
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за образовање,
науку, културу и спорт и Министарство за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-441/11
ПРЕМИЈЕР
20.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
------------------------

287а)
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм утрошка финансијских
средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу
и спорт за 2011. Годину
са економског кода 614 100 (КАН 003)
– Остали текући трансфери –
Информисање.

На основу члана 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 5/11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
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ПРОГРАМ
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Остали текући
трансфери - Информисање
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 003) – Остали трансфери – Информисање.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Чланом 11. Закона о кантоналним, министарским и другим тијелима
кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:05/03, 6/10), између осталог, утврђено је да Министарство за образовање, науку, културу и спорт прати „развој и функционисање система
информисања у Кантону, организовање и функционисање јавних предузећа у области информисања чији је оснивач Кантон, регистрацију и евиденцију свих гласила која излазе или емитују програм у Кантону“.
Чланом 54. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона Горажде дефинисано је да се финансијска средства потребна за рад ЈП
РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде осигуравају, између осталог, и
из Буџета Кантона у висини финансијских средстава потребних за исплату
плата и доприноса за највише 20 (двадесет) запосленика, с тим да на систематизацију радних мјеста и задатака те

висину коефицијената сагласност даје
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Период реализације Програма:
01.01.2011.-31.12.2011. године
Буџетска линија: остали текући трансфери-информисање
Економски код:

614 100

Аналитички код:

КАН 003

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
400 000,00 КМ
Одговорно лице: Алма Делизаимовић
Позиција одговорног лица:
Министар
Контакт-лице за Програм: Елмедин
Ваљевчић, виши стручни сарадник за
спорт
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 214

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на наставку 8. редовне
сједнице, одржаном 20.04.2011.године,
Одлуком број:03-14-442/11 дала је сагласност на Програм утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 003) – Остали текући трансфери - Информисање, а
што је у складу са чланом 42. Закона о
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извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр. 5/11).
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма

Сврха Програма је да се у складу са чланом 54. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона
Горажде обезбиједе финасијска средства потребна за рад ЈП РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде из Буџета Кантона у висини финансијских средстава потребних за исплату плата и
доприноса за највише 20 (двадесет) запосленика, с тим да на систематизацију радних мјеста и задатака те висину
коефицијената сагласност даје Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма је такођер да
се због изузетно комплексне проблематике у наведеној области обезбиједи
и дио недостајућих финансијских средстава путем суфинансирања Пројеката кандидованих од стране овог и других информативних кућа те да Министарство преко овог Програма активно учествује са планираним буџетским
средствима на побољшању цјелокупне
активности квалитета информисања.
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ко подрињског кантона Горажде за
2011.годину дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и посебни
циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства
за имплементацију појединих компоненти Програма кориснике средстава
из Програма, број радника који ће бити ангажовани на његовој имплементацији, процјену резултата који ће се
остварити Програмом, те процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
Општи циљ Програма
Циљ програма је да се планирана буџетска средства са економског кода 614 100 (КАН 003) – Остали текући
трансфери - Информисање у укупном
износу од 400.000,00 КМ у 2011. години
плански и транспарентно утроше у складу са чланом 54. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона Горажде те у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину.
Посебни циљ Програма
Специфични циљ овог Програма је побољшање цјелокупне активности квалитета информисања на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.

Опис Програма
Програм утрошка средстава, са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информисање, Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанс-

3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско подрињског кантона Горажде за 2011. годину са економ-
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ског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери - Информисање у укупном износу од 400.000,00 КМ, распоређиваће се на основу сљедећих критерија:
3.1. Процедуре евалуације
селекције захтјева за средствима
3.1.1. Корисници средстава
Корисници средстава овог Програма су ЈП РТВ Босанско-подрињског
кантона Горажде у складу са чланом
54. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона Горажде у
износу од 300.000,00 КМ, (транше за 12
мјесеци 2011. године), као и реализација суфинансираних пројеката предложених од стране установа и предузећа чија је основна дјелатност информисање, у износу од 100.000, 00 КМ.
3.1.2.

Начин аплицирања

Корисник средстава овог Програма доставља захтјев за средствима за
сваки мјесец на који се захтјев односи.
Приликом достављања захтјева за средствима, корисник је дужан навести
минимално сљедеће:
-

-

-

-

Опис потреба због којих корисник
путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава,
Опис усклађености захтјева за средствима са општим циљем Програма,
Преглед укупних трошкова крајњих корисника средстава у складу са
уговорима о раду,
Извјештај о утрошку одобрених средстава за претходни мјесец.

Уколико је корисник средстава
аплицирао за суфинансирање пројеката којима би се побољшао квалитет информисања становништва на простору Кантона, дужан је минимално навести сљедеће:
-

-

-

Опис потреба због којих корисник
путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава,
Опис усклађености захтјева за средствима са општим циљем Програма,
Износ недостајућих средстава за
реализацију пројекта,
Преглед укупних трошкова крајњих корисника средстава.

3.1.3.

Процедуре одобравања

Примљене апликације које испуњавају услове прописане Програмом
утрошка средстава, Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде ће у форми приједлога одлуке доставити Влади Босанско - подрињског
кантона Горажде на одобравање.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање, укупно износе
400.000,00 КМ.
Укупна средства која су Програмом предвиђена ће се исплаћивати
у дванаест једнаких транши од по
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25.000,00 КМ што укупно износи
300.000,00 КМ (редовне транше у складу са чланом 54. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ бр.7/02
и 8/09), док ће се остатак од 100.000,00
КМ одобравати по основу прихваћених аплицираних пројеката из области
информисања (у другом кварталу
2011. године 40.000,00КМ, у трећем кварталу 40.000,00 КМ и у четвртом кварталу 20.000,00 КМ).

кантона у свим сегментима живота
(култура, образовање, спорт и сл.)
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство за образовање, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде, у складу са динамиком реализације Програма. У циљу осигурања
процјене резултата Програма, корисници Програма се обавезују да ће:
-

5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде као кориснике
средстава са економског кода 614 100
(КАН 003) Остали текући трансфери –
Информисање, дефинисало је ЈП РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде, КИЦ Прача, и КГ 1 д.о.о. Горажде.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запосленици Министарства за
образоваје, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде и
Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом провођењу.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом овог програма оч-екује
се обезбјеђење директне подрш-ке за
финансирање плата за 20 запосленика ЈП РТВ Босанско-подрињског
кантона Горажде, као и побољшање
информисања грађана на простору

-

прије одобравања средстава Министарству за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде доставити захтјев за додјелу средстава у складу са
дефинисаним критеријима;
након одобравања средстава у складу са овим програмом доставити
извјештај о утрошку средстава овом министарству у року од 15 дана
од дана одобравања средстава. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава биће прилагођени намјени утрошка средстава и из њих
ће се моћи процијенити резултати
постигнути добивеним средствима
из Програма.

8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте евентуално недовољно
пуњење Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде због недовољног прилива средстава у Буџет.
9. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника об-
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авља Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину, те Министарство за образовање, науку, културу и спорт у складу са чланом 53. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/11).
Број:10-14-1573-3/11
20.04.2011.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
АлмаДелизаимовић,с.р.

288
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2011. годину
са економског кода 614 200 (КАМ 002)
– Текући трансфер појединцима –
остало.
I
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст Министарству за образовање, науку,
културу и спорт на Програм утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт,
економски код 614 200 (КАМ 002) –
Текући трансфер појединцима – остало.
II
Програм из члана 1. Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за образовање,
науку, културу и спорт и Министарство за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-442/11
ПРЕМИЈЕР
20.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
---------------------------

288а)
На основу члана 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр. 5 /11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
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ПРОГРАМ
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 002) – текући
трансфери појединцима – остало
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 200 (КАМ 002) – Текући трансфери појединцима – остало.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
У оквиру своје надлежности
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, између осталог, «врши управне и друге стручне послове
који се односе на предлагање и провођење образовне политике» те у том
смислу овим програмом Министарство настоји подићи ниво образовања у
свим областима, те додатно мотивисати ученике и наставнике за активно
учествовање у одгојно-образовном процесу те постизању што бољих резултата.
Период реализације Програма:
01.01.2011.- 31.12.2011. године
Буџетска линија:
Грантови појединцима - остало
Економски код:
Аналитички код:
Буџетски раздјел:

614 200
КАМ 002
20

Укупна вриједност Програма:
80.000,00 КМ
Одговорно лице:Алма Делизаимовић
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт-лице за Програм:
Емира Драковац, стручни савјетник за
средње и високо образовање
Контакт-телефон:038 224 259 локал 231
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на наставку 8. редовне
сједнице, одржаном 20.04.2011.године,
Одлуком број: 03-14-442/11, дала је сагласност на Програм, што је у складу
са чланом 42. Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.5 /11).
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
У оквиру своје надлежности, Министарство за образовање, науку, културу и спорт «врши управне и друге
стручне послове који се односе на предлагање и провођење образовне политике». Овим програмом Министарство
настоји подићи ниво образовања у свим областима те додатно мотивисати
ученике и наставнике за активно учествовање у одгојно-образовном процесу
кроз организовање кантоналних и учествовање на федералним такмичењима.
Чланом 12. став 2. Закона о основном одгоју и образовању предвиђе-
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но је и обезбјеђење бесплатних уџбеника и приручника за ученике. Због ограничених буџетских средстава, Министарство ће кроз овај Програм обезбиједити бесплатне уџбенике за ученике предметне и разредне наставе основних школа у складу са Правилником
о основама, мјерилима, критеријима и
поступцима осигурања школских уџбеника за ученике основних школа са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде. Кроз овај Програм ће се
финансирати трошкови превоза студената дислоциране наставе у Горажду
Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву. Такођер ће се
обезбиједити подршка реализацији
програма обавезног предшколског одгоја и образовања у складу са Законом
о предшколском одгоју и образовању
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Опис Програма
Програм утрошка средстава, са
економског кода 614 200 (КАМ 002) –
Текући трансфери појединцима – Остало, Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанскоподрињског кантона Горажде за 2011.
годину дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и специфични
циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за
имплементацију појединих компоненти Програма, кориснике средстава из
Програма, број радника који ће бити
ангажовани на његовој имплементацији, процјену резултата који ће се остварити Програмом те процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру
Програма.
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Општи циљ Програма
Циљ програма је да се планирана буџетска средства у 2011. години са
економског кода 614 200 (КАМ 002) –
текући трансфери појединцима – Остало, у укупном износу од 80.000,00 КМ,
плански и транспарентно утроше у складу са Законом о предшколском одгоју и образовању („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде“ бр. 15/09, Законом о основном
одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.5/04,6/09), Законом о средњој школи („Службене новине Босанско
-подрињског кантона“ бр. 5/04), Правилником о такмичењу ученика основних и средњих школа (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр.5/11), Правилником о избору ученика генерације (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр.7/06) те у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр.5/11).
Специфични циљ Програма
Специфични циљ овог Програма је побољшање цјелокупне активности и квалитете образовног процеса на
простору Босанско-подрињског кантона Горажде и то:
1. Подстицање и промовисање такмичарског духа те унапређење квалитете образовања у основним и
средњим школама
Мјера: Финансијска подршка ученицима основних и средњих школа за
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учешће на федералним и државним
такмичењима додјељивањем новчаних
награда.
Мјера: Финансијска подршка ученицима и наставницима основних школа
за кантонално такмичење, такмичење
поводом државних празника и других
манифестација додјељивањем новчаних награда;
Мјера: Финансијска подршка ученицима и наставницима средњих школа
за кантонално такмичење, такмичење
поводом државних празника и других
манифестација додјељивањем новчаних награда;
Мјера: Финансијска подршка ученицима генерације основних и средњих
школа додјељивањем новчаних награда.
2. Обезбјеђење бесплатних уџбеника и приручника за ученике, а у
складу са чланом 12. став 2. Закона о основном одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона
Горажде
Мјера: Набавка дијела уџбеника за
ученике основних школа и то за
предметну и разрадну наставу.
3. Побољшање стандарда студената
који студирају на простору Босанско-подрињског кантона Горажде те подстицање младих да остану, живе и раде у свом граду
Мјера: Финансијска подршка у смислу
суфинансирања превоза студената дислоциране наставе у Горажду Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву, у складу са одлуком
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде
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4. Стварање услова за што квалитетније провођење обавеза утврђених Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде, а до потпуног обухвата дјеце обавезним
предшколским програмом
Мјера: Финансијска подршка ЈУ “Сунце“ и СОС дјечији вртић Горажде у
виду финансирања реализације програма обавезног предшколског одгоја и
образовања;
Мјера: Обезбијеђење школских просторија за реализацију програма обавезног предшколског одгоја и образовања у матичним и подручним школама
и општинама у којима нема регистрована предшколска установа.
Мјера: Финансијска подршка ЈУ “Сунце“ за набавку дијела опреме и дидактичког материјала неопходног за реализацију програма обавезног предшколског одгоја и образовања.
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско подрињског кантона Горажде за 2011. годину са економског кода 614 200 (КАМ 002) текући
трансфери појединцима – Остало у
укупном износу од 80.000,00 КМ, распоређиваће се на основу сљедећих критерија:
3.1. Процедуре евалуације
и селекције захтјева
за средствима
3.1.1. Корисници средстава
Корисници средстава овог Програма су ученици и наставници и ос-
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новних и средњих школа са простора
Босанско-подрињског кантона Горажде, студенти дислоциране наставе у
Горажду Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву, ЈУ за
предшколски одгој и образовање Горажде - вртић „Сунце“, СОС дјечији вртић Горажде.
3.1.2. Начин аплицирања
Корисник средстава, ЈУ за предшколски одгој и образовање Горажде вртић „Сунце“, СОС дјечији вртић Горажде достављају захтјев за средствима
на која се захтјев односи. Приликом
достављања захтјева за средствима,
корисник је дужан навести минимално сљедеће:
-

-

-

Опис потреба због којих корисник
путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава;
Опис усклађености захтјева за средствима са специфичним циљем
Програма;
Преглед укупних трошкова крајњих корисника средстава;
Извјештај о утрошку одобрених средстава у року од 15 дана од дана
одобравања средстава.

3.1.3. Процедуре одобравања
Примљене апликације које испуњавају услове прописане Програмом
утрошка средстава, Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде ће у форми приједлога одлуке доставити Влади Босанско - подрињског
кантона Горажде на одобравање.

-

“Субвенционирање превоза
студената“

Субвенционирање превоза студената ће да се врши на начин да Министарство врши плаћање појединачних мјесечних фактура испостављених
од стране овлаштеног превозника, а за
студенте који студирају дислоцирану
наставу у Горажду Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву у складу са Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:
03-14-1576/10 од 24.09.2010.године.
-

„Наградни конкурси за државне
празнике (1. март и 25. новембар)
и такмичења за ученике основних и средњих школа”

Наградни конкурси (за државне празнике 1. март и 25. новембар) и
такмичења за ученике основних и средњих школа са подручја кантона, а
чији је организатор Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде. Средства за награде ученика и наставника се додјељују одлуком министра за образовање, наукеу, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде у складу са Критеријима наградног конкурса и Правилника о такмичењу ученика основних и средњих
школа (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”бр.5/11)
те Календара такмичења за школску
2010/11. годину, а на основу поднесеног захтјева Министарству за финансије. Средства се додјељују на свечаном
пријему.
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-

„Подршка талентованим ученицима”

Подршка талентованим ученицима завршних разреда основних и
средњих школа врши се у складу са
Правилником о избору ученика генерације који су стекли статус „ученика
генерације“. Средства за награде ученика и наставника се додјељују на основу поднесеног захтјева Министарству за финансије, а додјељују се на свечаном пријему.
-

„Обезбијеђење бесплатних уџбеника и приручника“

Обезбјеђење бесплатних уџбеника и приручника за ученике се врши
у складу са чланом 12. став 2. Закона о
основном одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде, а по
процедурама прописаним Законом о
јавним набавкама. Завршени поступак
одабира најповољнијих издавача одобрених уџбеника који испуњавају услове прописане Програмом утрошка средстава, Министарство за образовање,
науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде ће у форми приједлога одлуке доставити Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде на одобравање.
-

„Подршка ученицима основних и
средњих школа за учешће на федералним и државним такмичењима“

Подршка ученицима основних
и средњих школа за учешће на федералним и државним такмичењима обезбјеђују се у складу са Правилником о
такмичењу ученика основних и средњих школа (“Службене новине Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде” бр.
5/11) и Календара такмичења за школску 2010/11. годину. Средства за учешће ученика на федералним и државним такмичењима се додјељују одлуком министрице образовања, науке, културе и спорта Босанско-подрињског
кантона Горажде, а на основу поднесеног захтјева Министарству за финансије.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода кода
614 200 (КАМ 002) – Текући трансфери
појединцима – Остало су обезбијеђена
у износу од 80.000 КМ.
5. ПЛАН И ДИНАМИКА
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Укупна средства која су Програмом предвиђена ће се исплаћивати:
1. Ученицима основних
и средњих школа
за учешће на федералним и државним
такмичењима
3.000,00 КМ
(динамика: април – јуни)
2. Награде ученицима
основних школа
за кантонално такмичење, такмичење
поводом државних
празника и других
манифестација
3.500,00 КМ
(динамика: март – јуни)
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3. Награде ученицима
средњих школа
за кантонално такмичење, такмичење
поводом државних
празника и других
манифестација.
3.500,00 КМ
(динамика: март – јуни)
4. Награде најбољим
наставницима
(динамика: јуни
– септембар)
5. Награде ученицима
генерације.
(динамика: јуни)

5.000,00 КМ

2.000,00 КМ

6. Уџбеници за ученике
основних школа
13.000,00 КМ
(динамика: јули
– септембар)
7. Превоз студената
дислоциране наставе
у Горажду Економског
и Правног факултета
Универзитета у Сарајеву 20.000,00 КМ

(динамика:током свих
10 мјесеци 2011.године)
8. Финансијска подршка
ЈУ “Сунце“ и СОС дјечији
вртић Горажде у виду
финансирања реализације програма обавезног
предшколског одгоја
и образовања
30 000,00 КМ
УКУПНО =

80.000,00 КМ

6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су над-

лежни запосленици Министарства за
образоваје, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде и
Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом провођењу.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се потицање надарених ученика, мотивисање успјешних наставника, подршка младима који студирају на простору кантона, промоција знања као и
укључивање што већег броја дјеце предшколског узраста у обавезни програм
за дјецу у години пред полазак у школу, а као основа за даљи напредак, односно очување достигнутог нивоа квалитете образовања на подручју кантона.
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство, у складу са динамиком реализације
Програма.
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте недовољно ангажовање
наставника и ученика на припреми за
предвиђена кантонална и федерална
такмичења, као и недовољно пуњење
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде, због недовољног прилива средстава у Буџет.
9. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обављају Министарство за финансије Бо-
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санско-подрињског кантона Горажде
те Министарство за образовање, науку, културу и спорт у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/11).
Број:10-14-1575-2/11 М И Н И С Т Р И Ц А
20.04.2011.године АлмаДелизаимовић,с.р.

Горажде

289
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 8. редовне
сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године, д о н о с и:

Трансфер за спорт.
II
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
III
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за образовање,
науку, културу и спорт и Министарство за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-443/11
ПРЕМИЈЕР
20.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------------

289а)
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2011. годину
са економског кода 614 100 (КАН 001)
– Текући трансфер за спорт
I
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку,
културу и спорт на Програм утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт,
економски код 614 100 (КАН 001) –

На основу члана 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5 /11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРОГРАМ
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2011. годину
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА

Позиција одговорног лица:Министар

Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за за 2011.годину

Контакт-лице за Програм:
Елмедин Ваљевчић, виши стручни сарадник за спорт

2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

4. СВРХА ПРОГРАМА

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на наставку своје 8. Редовне сједнице, одржаном 20.04.2011. године, својом Одлуком број: 03-14-443/11
од 20.04.2011. године, дала је сагласност на Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт (у даљем тексту: Програм), што је у складу са чланом 42. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 5/11).

Сврха Програма је да се због изузетно комплексне проблематике у области спорта и тјелесног одгоја, а који
је законом утврђена дјелатност, обезбиједи дио недостајућих финансијских средстава за рад путем суфинансирања спортских клубова и савеза ради
стварања широке квалитативне основе
за развој спорта те услове даљњег напретка, односно очувања достигнутог
нивоа квалитета спорта на подручју
Босанско – подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон). Такођер,
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт (у даљем тексту:
Министарство) преко овог Програма
активно учествује са планираним буџетским средствима на побољшању цјелокупног квалитета спорта и тјелесног одгоја на подручју Кантона.

3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма :
01.01.2011.- 31.12.2011. године
Буџетска линија:
Текући трансфер за спорт
Економски код:
614 100
Аналитички код:

КАН 001

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
320.000,00 КМ
Одговорно лице: Алма Делизаимовић

Контакт-телефон:038 224 259 локал 214

5. ОПИС ПРОГРАМА
Овим Програмом дефинишу се
појединачне подстицајне мјере у области спорта и тјелесног одгоја на подручју Кантона, утврђују потребна финансијска средства, сврха Програма те
начин праћења реализације сваке од
предвиђених подстицајних мјера, начин и динамика додјеле средстава, извјештавање, корисници Програма те
друга питања од значаја за провођење
Програма.

20. мај/свибањ 2011
5.1.

Општи циљ програма

Општи циљ овог Програма у
складу са надлежностима Министарства утврђеним чланом 11. Закона о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 05/03, 6/10) је
оставарити јавни интерес Кантона у
спорту сходно члану 36. Закона о спорту Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
05/04) и то:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5.2.

изградња, обнова и одржавање спортских објеката од инереса за Кантон,
врхунски спортски резултат,
усавршавање стручног кадра,
развојно–истраживачка и промотивна дјелатност,
међукантонална, међуентитетска
и међународна сарадња,
координација укупних спортских
активности,
евиденција,
додјела признања и награда заслужним дјелатницима,
развојни спорт,
организација спортских манифестација масовног карактера,
спортски одгој и образовање у основним и средњим школама на подручју Кантона.
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-

b. Повећање квалитета живота
лица са инвалидитетом укључивањем у спортске активности
-

Мјера: финансијска подршка Савезу са спорт и рекреацију инвалида
Кантона у виду суфинансирања
организације и учешћа на државним и куп такмичењима лица са
инвалидитетом.
c. Подршка спортистима и спортским екипама за постигнуте
изузетне успјехе у 2010. Години

-

Мјера: финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања организације манифестације избора и проглашења
спортисте и испортске екипе Кантона за 2010. годину.
d. Помоћ спортистима и спортским екипама да испоштују законску обавезу која се односи
на љекарске прегледе опште и
посебне здравствене способности спортиста

Посебни циљеви Програма
Посебни циљеви Програма су:
a. Подстицање и промовисање
спорта и тјелесног одгоја у основним и средњим школама

Мјера: финансијска подршка Активу наставника тјелесног и здравственог одгоја Кантона у виду суфинансирања организације и учешћа
на кантоналним и федералним такмичењима ученика основних и
средњих школа са подручаја Кантона, сходно утврђеном календару
такмичења.

-

Мјера: финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања љекарских прегледа
опште и посебне здравствене спос-
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обности спортиста и спортских клубова.
e. Подршка опстанку и развоју
спорта на подручју Кантона те
унапријеђења квалитета спорта и услова рада спортиста, спортских клубова и савеза
-

Мјера: финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања рада спортских клубова и савеза.
f. Посебна брига за спортске клубове који постижу изузетне
успјехе у спорту

-

Мјера: финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања спортских клубова у
екипном дијелу такмичења у оквиру Премијер-лиге Босне и Херцеговине и Прве лиге Федерације Босне
и Херцеговине.

6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма износе 320 000,00 КМ.
Укупна средства предвиђена
Програмом ће се исплаћивати по утврђеним мјерама у оквиру посебних циљева сљедећом динамиком и то:
a) финансијска подршка Активу
наставника тјелесног и здравственог одгоја Кантона у виду суфинансирања организације и
учешћа на кантоналним и федералним такмичењима ученика основних и средњих школа
са подручаја кантона сходно ут-
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врђеном календару такмичења
– 3.000,00 КМ (динамика: јануар – јуни 2011. године)
b) финансијска подршка Савезу са
спорт и рекреацију инвалида
Кантона у виду суфинансирања организације и учешћа на
државним и куп-такмичењима
Босне и Херцеговине лица са
инвалидитетом - 4 000,00 КМ
(динамика: јануар – јуни 2011.
године)
c) финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања организације манифестације избора и проглашења спортисте и спортске екипе
Босанско – подрињског кантона
Горажде за 2010. годину
2.000,00 КМ (динамика: јануар
– март 2011. године)
d) финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања љекарских прегледа
опште и посебне здравствене
способности спортиста 9.500,00
КМ (динамика: јануар – јуни
2011. године – I дио и јули –
децембар – II дио)
e) финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања рада спортских клубова и савеза 261.500,00 КМ, од
тога клубовима и савезима
191.500,00 КМ, ЈУ СПКЦ „Мирсад Хурић“ Горажде 60.000,00
КМ, трошкови пословања Спортског
савеза
Кантона
10.000,00 КМ (динамика: 2
транше од 20.750,00 КМ те 10
транши од 22.000,00 КМ)
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f) финансијска подршка Спортском савезу Кантона у виду суфинансирања спортских клубова у
екипном дијелу такмичења у
оквиру Премијер-лиге Босне и
Херцеговине и Прве лиге Федерације Босне и Херцеговине
40.000,00 КМ (динамика: јануар – март 2011. године)

-

-

7. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА
Корисници Програма су: Спортски савез Кантона, односно спотртисти и спортски клубови, Савез за спорт
и рекреацију инвалида Кантона, односно лица са инвалидитетом и Актив
наставника тјелесног и здравственог
одгоја Кантона, односно ученици основних и средњих школа.

Поред претходно наведеног,
Спортски савез Кантона обавезује се
да ће:
-

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се подстицање укључивања у спорт и
тјелесни одгој што већег броја дјеце,
младих и лица са инвалидитетом, улагање у развој спортиста и спортских
клубова ради стварања широке квалитативне основе као услова даљњега напретка, односно очувања достигнутог
нивоа квалитете спорта на подручју
Кантона.
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство, у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, корисници Програма се обавезују да ће:
-

прије одобравања средстава
Министарству доставити захтјев за додјелу средстава у складу
са дефинисаним критеријима.

Након одобравања средстава у
складу са овим Програмом Министарству доставити извјештај
о утрошку средстава у року од
15 дана од дана одобравања средстава.
Форма и садржај извјештаја о
утрошку средстава биће прилагођени намјени утрошка средстава и из њих ће се моћи процијенити резултати постигнути добивеним средствима из Програма.

-

-

донијети одговарајуће акте о
начину расподјела средстава за
2011 годину, у складу са овим
Програмом, Правилником Спортског савеза Кантона о критеријима за расподјелу финансијских средстава из Кантона, те
Програма рада и Финансијског
плана Спортског савеза Кантона за 2011. годину;
уговором регулисати кориштење спортских објеката за клубове и савезе;
вршити расподјелу транше према захтјеву за исту, те уколико
се укаже приоритетна неопходност за усмјеравање средстава
према другим клубовима и савезима као корисницима средстава потребно је доставити одговарајуће акте у складу са Правилником Спортског савеза Кантона о критеријима за расподјелу финансијских средстава из
Кантона, те Програма рада и
Финансијског плана Спортског
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-
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савеза Кантона за 2011. годину.
извјештаје од клубова и савеза
који користе средства достављати Министарству;
клубовима и савезима корисницима средстава који не достављају извјештаје или чији се извјештај не усвоји обуставити даље
финансирање.

9. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте евентуално недовољно
пуњење буџета Кантона, због недовољног прилива средстава у Буџет.
10. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА И
ТРОШКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
За провођење овог Програма ће
бити ангажовани упосленици Министарства у току радног времена без посебних надокнада.
11. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника
обавља Министарство за финансије
Кантона те Министарство за образовање, науку, културу и спорт у складу са
Законом о извршењу Буџета Кантона
за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5 /11).
Број:10-14-1574-3/11
20.04.2011.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
АлмаДелизаимовић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању студентских кредита
редовним студентима додипломског
студија, студентима I и II циклуса
за студијску 2010/2011 годину.
I
Одобравају се студентски кредити за 287 студената са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за
студијску 2010/2011. годину, који испуњавају услове Конкурса за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија, студентима I и II циклуса студија за студијску
2010/2011. годину, и то:
a) студентима посебне катего-рије
студентски кредит за 87. студената,
b) осталим студентима 200 кр-едита:
-

студентима I године студентски
кредит за 50 студената,
студентима II године студентски
кредит за 50 студената
студентима III године студентски
кредит за 44 студента
студентима IV године студентски
кредит за 32 студента
студентима I и II године другог
циклуса студентски кредит за 24
студента.
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II

I

Задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт да
закључи појединачне уговоре о кредитирању са студентима који су остварили право на студентски кредит.
Саставни дио ове Одлуке су бодовне листа студената који су остварили право на додјелу студентских кредита у студијској 2010/2011. години..

Одобравају се новчана средства
у износу од 22.000,00 КМ Спортском
савезу Босанско – подрињског кантона
Горажде на име редовне транше за мјесец март 2011. године.

III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-432/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2011.
годину, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско –
подрињског кантона Горажде
на име редовне транше за мјесец
март 2011. године

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2011. годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско – подрињског кантона Горажде
број: 1990540006336521, отворен код
Шпаркасе банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-435/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Служнбене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11), Законом о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско – подрињском
кантону Горажде («Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 9/07, 14/08), Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода «Грантови
непрофитним организацијама»
утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде за
2011.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава са кода «Грантови
непрофитних организација», утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће се
са позиције «Грантови непрофитних
организација», утврђених Буџетом Босанско – подрињског кантона Горажде
за 2011.годину у износу 250.000,00 КМ
(у даљем тексту: Програм).

Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско
– подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-461/11
ПРЕМИЈЕР
20.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
------------------------

292а)
1)

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Програм утрошка средстава
са кода «Грантови непрофитних
организација»

2)
-

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
На Програм дата сагласност на сједници Владе Босанско – подрињск-
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ог кантона Горажде одржаној 20.04.
2011.године.

Критерији за финансирање-суфинансирање рада удружења су:

-

Период реализације Програма:
01.01. – 31.12.2011.године

-

Трајање реализације:

-

Крај рока реализације:
31.12.2011.године

-

Укупна вриједност Програма:
250.000,00 КМ

-

Одговорно лице:
Џевад Аџем, министар

1. дјелатност удружења на подручју
Босанско - подрињског кантона Горажде;
2. програм рада за текућу годину;
3. финансијски план за текућу годину;
4. финансијски извјештај за претходну годину;
5. организованост и број чланова удружења;
6. остварени разултати на кантоналном, федералном, државном и међународном нивоу.

I

12 мјесеци

ОПИС ПРОГРАМА:

I.I. ТРАНСФЕР УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
Руководећи се да свој интерес,
посредством удружења, остварују припадници борачких популација, која су
на старању код Министарства за борачка питања, у Буџету Министарства
за борачка питања за 2011. годину су
планирана средства у износу 86.460,00
КМ за редован рад ових удружења кроз мјесечне транше.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 86.460,00 КМ
Средства се распоређују за редован рад удружења кроз мјесечне транше.
Посебне проведбене прописе о
одабиру корисника и висини мјесечних транши доноси Министарство, а
одлуку о одобравању средстава доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

Извјештавање и дозначавање
средстава
Корисници средстава из ове
Одлуке дужни су за све активности доставити извјештај о намјенском утрошку средстава дозначених из Буџета у
року од 5 дана од реализације мјесечних активности, са одговарајућом документацијом.
У случају недостављања извјештаја, удружењу се обуставља даљње дозначавање средстава.
Уколико корисник средстава не
ради у складу са прописима, недовољно се ангажује на извршавању послова
и задатака, ненамјенски троши средства или битније одступа од програмских циљева, Министарство има право
да обустави дознаку средстава док се
уочени недостаци не отклоне, умањи
исплату висине мјесечног износа до
50% или да у потпуности прекине финасирање удружења.
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Руководећи се да свој интерес, посредством удружења, остварују припадници борачких популација који су на старању Министарства за борачка
питања, из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде је у досадашњем
периоду пружана помоћ за рад ових удружења.
Тако су за ове намјене у Буџету Министарства за борачка питања за 2011.
годину, планирана средства у износу 86.460 на позицији – Трансфер удружења
грађана.
р/б

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

Назив удружења

Износ
мјесечне
транше КМ

СРВИ “Синови Дрине”
Организација ПШиПБ
Савез ДНРП
УГДБ АРБиХ
Удружење “Свјетлост
Дрине”
Удружење ветерана рата,
ЗБ, ПЛ

Укупан износ
мјесечне
транше КМ
7.205,00 x 12

Укупан износ
потребних
средстава
86.460,00

1.720,00
1.720,00
840,00
1.200,00
700,00
1.025,00

I.II. СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
РВИ (Савез за спорт)
С циљем успјешне психо–физичке рехабилитације ратних војних инвалида, Министарство за борачка питања планира средства за помоћ за одржавање спортских и других манифестација на којима учествују ова лица.
Руководећи се досадашњим искуством,ово Министарство је планирало
средства у износу од 8.540,00 КМ, која ће се реализовати у складу са Законом о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Бо-санско – подрињском кантону Гораж-де („Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде“ број:9/07, 14/08) те захтјевима Савеза РВИ и Са-веза за спорт и рекреацију РВИ са простора Босанско – подрињског кантона Горажде.
Средства по овом Програму из-узетно се могу преусмјерити, односно одобрити и спортским клубовима који учествују у манифестацијама од значаја за
припаднике борачких популација.
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ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
Р.бр. Назив удружења
1.
Савез за спорт инвалидних лица Босанско-подрињског кантона Горажде-РВИ

8.540,00
Потребна средства Укупан износ средстава КМ
8.540,00
Средства се распоређују по Захтјевима Савеза за спорт
РВИ

I.III. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
НВО БОРАЧКИХ ПОПУЛАЦИЈА (НВО)

од 5 дана од реализације мјесечних активности са одговарајућом документацијом.

Министарство за борачка питања у дјелокругу свога рада подржава
Пројекте удружења који за циљ имају
побољшање социјално – економског
статуса борачких популација:
* Пројекат побољшања статуса
борачке популације Босанско – подрињског кантона Горажде (превоз борачких популација Горажде–Сарајево-Горажде), износ потребних средстава за
2011. годину је 38.400,00 КМ.
* Пројекат подјеле бајрамских
пакетића дјеци шехида (Рамазански и
Курбан бајрам), износ потребних средстава је 5.000,00 КМ.
* Одржавање редовних Скупштина удружења борачких популација са простора Босанско – подрињског
кантона горажде, износ потребних средстава је 4.800,00 КМ,
* Остали пројекти, износ потребних средстава 31.800,00 КМ

Критерији за финансирање суфинансирање пројеката удружења
су:

На захтјев Министарства, удружења су дужна посебним прописом
регулисати начин реализације пројекта за који се тражи суфинасирање.
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су за све активности доставити извјештај о намјенском утрошку
средстава дозначених из Буџета у року

1. дјелатност удружења на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде;
2. ресоцијализација и интеграција ратних војних инвалида ако и других
припаднука борачких популација
у друштвену средину, односно локалну заједницу;
3. пројекти очувања и његовања традиције ослободилачког рата;
4. пројекти збрињавања и помоћи
шехидским породицама и породицама погинулих бораца;
5. сарадња удружења са државним и
међународним субјектима на свим
нивоима;
6. одгојни друштвени значај;
7. интерес јавности;
8. програми помоћи у лијечењу, стамбеном збрињавању, запошљавању и рехабилитацији припадника
борачке популације;
9. програми који подстичу развој друштва и вјерску толеранцију;
10. пројекти хуманитаног карактера са
циљем помоћи социјално најугроженијим припаницима борачке популације;
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11. подстицање на бављење спортом ратних војних инвалида и других борачких
популација;
12. програми едукативног, културног, спортског, рекреационог и рехабилитационог карактера;
13. економска оправданост пројекта које удружење предлаже и спрово-ди.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 80.000,00 КМ
Средства се распоређују за финанси-рање Пројеката на сљедећи начин:
р/б
1.
2.
3.
4.

5.

Назив Пројекта

Назив удружења

Износ
средстава
КМ

Пројекат побољшања
статуса б/п
Пројекат подјеле бајрамских
пакетића – рамазански бајрам
Пројекат подјеле бајрамских
пакетића – Курбан бајрам
Одржавање редовних Скупштина удружења на простору
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011 годину.

Савез РВИ“ Синови
Дрине“
ОПШиПБ

3.200,00
(12x3200,00)
2.500,00

38.400,00 КМ

2.500,00

2.500,00

800,00
800,00

4.800,00

ОПШиПБ
ОПШиПБ,
Савез РВИ,
Савез ДНРП
“Златни љиљани“,
УГДБ АБиХ,
Удружење
„Свјетлост Дрине“,
Удружење Ветерана
рата , ЗБ, ПЛ.

Остали пројекти
Укупно средстава за Пројекте

Остали пројекти – јавни позив 100%
I.IV. ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ
ДАТУМА Б/П
Календар обиљежавања значајних догађаја и датума из одбрамбено –
ослободилачког рата 1992-1995. године
треба да буде резултат потребе да се
обиљеже и никада не забораве значајни догађаји, датуми и личности који
су обиљежили период одбране БиХ од

Укупно

2.500,00

800,00
800,00
800,00
800,00
31.800,00 КМ
80.000,00 КМ

агресије, страдање и херојски отпор становника, Одлука Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде број: 01-02-33/2002 од 31.01.2002. године.
Руководећи се овим потребама,
Министарство за борачка питања ће
покренути инцијативу и спровести јавне расправе на којима ће се прецизирати догађаји и датуми из блиске прошлости који заслужују да се уврсте у
Календар обиљежавања.
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Након добијања сагласности на
предложене пројекте од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, одобрена средства за реализацију
пројеката ће се уплатити на жиро-рач-

ун предлагача Пројекта.
Министарство за борачка питања је у току 2011.године планирало износ од 60.000,00 КМ за релизацију планираних и непланираних пројеката.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 60.000,00 КМ
Р.бр.

1.
2.
3.

Назив манифестације

Износ потребних
средстава КМ

„Дани отпора„ Босанско –
подрињс-ког кантона Горажде
„ Гребак пут живота“
„18-септембар дан кантона
и општине“

Укупан износ
потребних
средстава КМ
60.000,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00

Средства се распоређују по јавном по-зиву 100%.
I.V. ТРАНСФЕР ИНСТИТУТУ ЗА
МЕДИЦИНСКО ВЈЕШТАЧЕЊЕ
Министарство за борачка питања је закључило Уговор број:11-14-29
34/07 од 29.11.2007. године са Институтом за медицинско вјештачење здравственог стања припадника борачких
популцаија. Предметом овог Уговора
сматра се давање налаза и мишљења у
складу са Законом о правима бораца и
чланова њихових породица („Службене новине ФБиХ“ број: 33/04), у складу
са подзаконским прописима који су
донесени на основу овог Закона. Ресо-

рно Министартво је за ове намјене у
току 2011. године планирало средства
у износу од 15.000,00 КМ, а реализација тих средстава ће се вршити на основу мјесечних фактура према стварном
обрачуну извршених услуга.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 15.000,00 КМ
II ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
У Буџету Босанско – подрињског кантона за 2011 годину планирана
су средства у износу од 250.000,00 КМ.

Конто

Назив конта

614300

ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Трансфер удружења грађана
Спортске манифестације РВИ (савез за спорт)
Финансирање пројеката НВО б/п
Обиљежавање значајних датума из периода 92-95.
Трансфер институту за медицинско вјештачење

Планирано
Буџетом
250.000,00
86.460,00
8.540,00
80.000,00
60.000,00
15.000,00

20. мај/свибањ 2011

Број 7 – страна 584
III ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
На праћењу динамике утрошка
средства и контроли намјенског трошења биће ангажовани упосленици
Министарства за борачка питања:
1. Думањић Вахид,
2. Топаловић Неџад,
3. Џамбеговић Елведина,
4. Ћамо-Шовшић Мелхудина.
IV

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

IV.I. Регистрована удружења
борачких популација, наведена у поглављу I, у свом чланству окупљају цца.
7.000 чланова из категорија ратних војних инвалида, породица шехида и погинулих бораца и добитника највиших ратних признања, и демобилисаних бораца.
Један од основних статутарних
циљева ових удружења је заштита и
помоћ у остваривању права својих чланова (припадника борачких популација). Њиховим ефикасним радом смањиће се захтјеви од стране појединаца
на органе управе којима је у надлежности борачко-инвалидска заштита, а
самим тим омогућити сврсисходнији
рад ових органа у вршењу послова из
њихове основне надлежности.
IV.II. Посредно или непосредно, Министартсво за борачка питања
води бригу о успјешној психо–физичкој рехабилитацији ратних војних инвалида са простора Босанско – подрињског кантона Горажде.
Један од циљева овог Министарства јесте пружање помоћи за одржавање тих спортских манифестација на
којима учествују лица из тих категори-

ја, а самим тим и побољшање њихове
психо–физичке рехабилитације.
IV.III. Узимајући у обзир да овом Министарству у току године пристигне велики број захтјева за реализацију Пројекта удружења борачких популација с циљем побољшања социјално–економског статуса борачких популација, процјена овог Министарства
јесте да су утрошена средства за ове
намјене оправдана и да су резултати
из предходних година задовољавајући
за те популације.
V КОНТРОЛА УТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА
Контролу утрошених средстава
врши Министарство за борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:11-14-491-2 /11
22.04.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,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), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Служнбене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11), Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско – подрињском кантону Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде» број: 9/07, 14/08), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на наставку своје 8. редовне сједнице,
одржаном дана 20.04.2011. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода «Текући
трансфери појединцима» утврђених
Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава са кода «Текући трансфери појединцима», утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће се
са позиције «Текући трансфери појединцима», утврђених Буџетом Босанско – подрињског кантона Горажде за
2011.годину у износу 1.425.000,00 КМ
(у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-460/11
ПРЕМИЈЕР
20.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
------------------------

293а)
1)

Програм утрошка
средставаса кода 614200
- «Текући трансфери појединцима»
(БОР-002, БОР-003, БОР-004, БОР-005)
2)

Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско
– подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – «Текући трансфери
појединцима», БОР – 002, БОР – 003,
БОР – 004, БОР – 005.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

-

На Програм дата сагласност Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде на сједници одржаној 20.04.
2011.године.

-

Период реализације Програма:
01.01. – 31.12.2011.године

-

Трајање реализације:

-

Крај рока реализације:
31.12.2011.године

-

Укупна вриједност Програма:
1.425,000,00 КМ

-

Одговорно лице:
Џевад Аџем, министар

Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.

НАЗИВ ПРОГРАМА:

I

12 мјесеци

ОПИС ПРОГРАМА:

У оквиру своје надлежности, између осталог, Министарство за борач-
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ка питања врши стручне и друге управне послове из надлежности Босанско
– подрињског кантона Горажде који се
односе на:
-

-

-

-

-

утврђивање права бораца и
чланова њихових породица
на подручју Кантона;
утврђивање политике и доношење законских и других
прописа којима се дефинишу услови за остваривање
допунских права бораца, ратних војних инвалида и чланова породица шехида и погинулих бораца (здравствена рехабилитација, запошљавање, помоћ у рјешавању
стамбених питања, превоз
итд.);
изградњу, уређење и одржавање спомен-обиљежја и мезарја бораца;
обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбено–ослободилачког рата 1992.
-1995. година;
осигурање средстава и других облика помоћи борцима;

Планом рада за 2011.годину Министарства за борачка питања обухваћене су наведене активности, а ради
њиховог извршавања планирана су средства у дијелу Буџета Минстарства,
позиција – Текући трансфери појединцима - 614200 са субаналитиком:
БОР – 02 - Накнада за вријеме
незапослености
БОР – 03 – Помоћ у стамбеном
збрињавању
БОР – 04 – Једнократне новчане помоћи
БОР – 05 – Грантови појединцима - остало

II

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

За реализацију планираних активности, планирана су средства у
Министраству за борачака питања у
износу од 1.425,000,00 КМ.
Средства се распоређују за сљедеће
намјене:
1. БОР – 002 – НАКНАДЕ ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Министарство за борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде је за 2011. годину планирало новчана средства за мјесечну надокнаду
демобилисаним борацима који се налазе на евиденцији незапослених лица
код Завода за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде. Иста ће
се исплатити демобилисаним борцима
у случају да Завод и Федерално Министарство не буду у могућности обезбједити средства за те намјене.
Уколико Завод и Федерално
Министарство обезбиједе предметна
средства, планирана средства са овога
кода преусмјериће се на реализацију
програма запошљавања и самозапошљавања демобилисаних бораца на нивоу кантона сходно закону о допунским правима бораца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде“
број:9/07, 14/08).
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 300.000,00 КМ
2. БОР – 003 – ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ
Чланом 38. Закона о допунским
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правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско – подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 9/07,14/08), утврђено је право на помоћ у стамбеном збрињавању
бораца који се налазе у изузетно тешкој материјално-социјалној ситуацији.
Имплементација овог права ће
се вршити у складу са Правилником о
условима и начину додјеле једнократне помоћи за рјешавање стамбене проблематике б/п са простора Босанскоподрињског кантона Горажде и сусједних општина број:11-41-302/09 од 25.
02.2009. године, који је донијело Министарство, а којим су дефинисани видови, услови и начин додјеле једнократне безповратне помоћи (помоћ у адаптацији стамбеног објекта, помоћ у легализацији стамбеног објекта те прикључак на инфраструктурну мрежу).
Министарство ће у случају ванредних услова односно могућих елементарних непогода дио средстава усмјерити ка најугроженијим лицима према извјештају стручне комисије коју ће
формирати Министарство.
Посебан акциони план Министасртво ће сачинити за случај додјеле
поткровних станова у Витковићима и
ул. Маршала Тита у Горажду припадницима борачких популација.
Легализација износ од
Прикључак на
инф.мрежу износ од
Санација објеката
износ од

30.000,00 КМ
30.000,00 КМ
240.000,00 КМ

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 300.000,00 КМ
3. БОР – 004 – ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Једнократна новчана помоћ (помоћ за лијечење или набавку лијекова,
помоћ за егзистенционалне потребе
б/п) утврђена је Законом о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“
број:9/07, 14/08). Услове, начин и критерији за остваривање овога права прописани су Правилником број:11-14313/09 од 27.02.2009. године, који је
донијело ресорно министарство и Измјенама Правилника број: 11-14-489/11
од 12.04.2011.године.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 75.000,00 КМ
4. БОР – 005 – ГРАНТОВИ ПОЈЕДИНЦИМА - ОСТАЛИ
4.1.

Здравствена заштита корисника БИЗ-а

Ово право је проистекло из одредби Закона о правима бранилаца и
чланова њихових породица и обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско - подрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:9/07, 14/08).
Такођер, Законом о здравственом осигурању, за надлежне органе управе – кантоне, предвиђена је уплата
обавезног здравственог осигурања за
кориснике БИЗ-а који нису осигурани
по другом основу.
Ради поштивања ове одредбе,
закључен је Споразум са Заводом здравственог осигурања, према којем ће
се, сходно евиденцији осигураних лица, уплаћивати средства за ове намјене
(Споразум број:03-37-156/11 од 09.03.
2011. године).
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Потребна средства:
4.2.

70.000,00 КМ

Бањско и климатско лијечење
– рехабилитација припадника
борачких популација

Ово право је проистекло из одредби Закона о правима бранилаца и
чланова њихових породица и обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско - подрињском кантону Горажде („Службенен новине Босанско - подрињског кантона Горажде“
број:9/07,14/08).
У циљу обезбјеђења овог права,
Министарство за борачка питања ће
извршити одабир пружаоца услуга у
складу са важећим законским прописима.
Министарство за борачка питања је у 2007. години донијело Правилник о условима и поступку кориштења права бораца и чланова њихових
породица на здравствену заштиту, бањско–климатско лијечење и трошкове
превоза у вези са лијечењем број: 1141-1861/07 од 27.09.2007.године, као и
Измјене и допуне Правилника број:1141-166/09 од 03.02.2009.године.
Потребна средства:
4.3.

100.000,00 КМ

Трошкови лијечења у иностранству

Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско - подрињском кантону Горажде („Сужбене новине Босанско - подрињског кантона Горажде“ број: 9/07, 14/08), између осталог, утврђено је и право на накнаду путних трошкова и трошкова лијечења у иностра-

нству.
Ово право борци и чланови њихових породица остварују посредством
општинске службе за БИЗ на простору
Босанско – подрињског кантона Горажде, а финансијска средства на основу
признатих права обезбјеђује у свом Буџету Министарство за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Потребна средства:
4.4.

5.000,00 КМ

Права по основу преостале
радне способности

Ово право је проистекло из одредби Федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине ФбиХ број:
33/04, 56/05, 70/07, 9/10), а обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско - подрињском кантону
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде“ број:
9/07, 14/08). Обухвата професионалну
рехабилитацију по захтјевима војних
инвалида и демобилисаних бораца.
Министарство за борачка питања је у
2007. години донијело Правилник о
начину остваривања права по основу
преостале радне способности број: 1141-1866/07 од 27.09.2007. године.
Критерије и начин остваривања овог права ће да пропише Министарство за борачка питања.
Потребна средства:
4.5.

5.000,00 КМ

Право на професионалну преквалификацију
Законом о допунским правима
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бранилаца и чланова њихових породица („Службене новне Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 9/07,
14/08), између осталог је утврђено и
право на професионалну прекфалификацију бораца и чланова њихових
породица.
Сходно утврђеном праву, Министарство је утврдило Правилник број:
11-41-1867/07 од 27.09.2007. године, на
основу којег у првостепеном поступку
општинске службе за БИЗ врше признавање права на прекфалификацију, а
средства обезбјеђује Министарство за
борачка питања у свом Буџету.
Обзиром да у ранијем периоду
није било утврђено ово право, не посједујемо егзактне показатеље, односно
процјену потенцијалног броја корисника и висину стварних потребних средстава.
Потребна средства:
4.6.

5.000,00 КМ

Стипендирање и обезбјеђење
уџбеника за дјецу припадника б/п

Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службенен новине ФБиХ“ број:
33/04, 56/05, 70/07, 9/10) и обухваћено је Законом о допунским правима
бораца и чланова њихових породица
на простору Босанско - подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско - подрињског кантона Горажде“ број: 9/07, 14/08).
Критерије и Правилник о обезбјеђењу уџбеника за дјецу припадника
борачких популација број: 11-14-1860
/07 од 27.09.2007. године о начину и
остваривању овог права је прописало

Министарство за борачка питања.
Потребна средства:
4.7.

50.000,00 КМ

Уклањање архитектонско-урбанистичких баријера

Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службенен новине ФБиХ“ број:
33/04, 56/05, 70/07, 9/10) и обухваћено је Законом о допунским правима
бораца и чланова њихових породица
са простора Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде“ број: 9/07, 14/08), подразумијева
прилагођавање прилаза мјесту становања и уређење стана за кретање најтежих војних инвалида – параплегичара.
Потребна средства:
4.8.

5.000,00 КМ

Партиципација за накнаде за
грађевинско земљиште и уређење градског грађевинског
земљишта

Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службененновине ФБиХ“ број:
33/04, 56/05, 70/07, 9/10) и обухваћено је Законом о допунским правима
бораца у Босанско – подрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“
број:9/07,14/08). Могу га остварити
припадници борачке популације ако
изградњом породичне куће желе први
пут ријешити своје стамбено питање.
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Критерије и Правилник број:
11-14-1865/07 од 27.09.2007. године о
начину оствариванае овог права је донијело Министарство за борачка питања.
Потребна средства:
4.9.

30.000,00 КМ

Право на бесплатну и повлаштену вожњу РВИ и ПШиПБ

Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине ФБиХ“ број:
33/04, 56/05, 70/07, 9/10) и обухваћено је Законом о допунским правима
бораца и чланова њихових породица
са простора Босанско - подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско - подрињског кантона Горажде“ број: 9/07, 14/08). Министарство
за борачка питања је у 2007. години
донијело Правилник о условима и начину кориштења права на повлаштену вожњу војних инвалида и чланова
породица шехида – погинулих бораца
у јавном градском и приградском саобраћају на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде број:11-41-1863
/07 од 27.09.2007. године.
У складу са важећим законским
прописима, Министарство за борачка
питања ће да изврши одабир пружаоца услуга.
Потребна средства:
4.10.

50.000,00 КМ

Подизање надгробних споменика и других спомен-обиљежја (НВО)

Подизање спомен-обиљежја –
нишана погинулим борцима – шехид-

има на простору Босанско-подрињског кантона Горажде се врши у складу
Законом о допунским правима бораца
и чланова њихових породица са простора Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде“ број:
9/07,14/08).
У складу са важећим законским
прописима, Министарство за борачка
питања ће извршити одабир извођача
радова који ће поставити надгробне
споменике-нишане свим шехидима у
складу са посебним Правилником, који је донијело Министарство.
Такођер, Министарство за борачка питања је у 2007. години донијело
Правилник о изградњи нишана – надгробних споменика шехидима и погинулим борцима и других спомен обиљежја број:11-41-1864/07 од 27.09.2007.
године.
Потребна средства:
4.11.

300.000,00 КМ

Новчана помоћ добитницима
највиших ратних признања

Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са Законом, обезбјеђује једнократне новчане помоћи (хедије) добитницима највиших ратних
признања са простора Босанско-подрињског кантона Горажде. Висина ове
помоћи није дефинисана и иста се одређује за сваку буџетску годину сходно обезбијеђеним средствима за ове
намјене.
Потребна средства:

20.000,00 КМ
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Друга права у складу са посебним прописима

Сусретали смо се са једним бројем захтјева које није било могуће планирати те стога Министарство за борачка питања планира средства за ове
непланиране трошкове.
Средства ће се користити у случају за специфичне ситуације које се
не могу предвидјети (елементарне непогоде, саобраћајне несреће, тешке болести).
Потребна средства:
4.13.

55.000,00 КМ

Помоћ у случају смрти

У случају смрти демобилисаног
борца у члану 46. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде“
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

број: 9/07, 14/08), утврђено је да „демобилисани браниоци, РВИ, и чланови породица шехида – погинулог борца у случају смрти, чланови породице са којима је умрли живио имају
право на накнаду трошкова сахране
и џеназе у износу од најмање једне
просјечне плате у Федерацији БИХ“.
Министарство за борачка питања је донијело Правилник број:11-141862/07од 27.09.2007. године, којим се
регулишу услови и критерији за остваривање овог права.
Општинске службе за БИЗ на
нивоу Босанско-подрињског кантона
Горажде врше признавање овога права
у првостепеном поступку, док Министарство за борачка питања рјешава по
жалби и обезбјеђује средства за ове намјене.
Потребна средства:

50.000,00 КМ

1.425.000,00 КМ

Преглед расподјеле средстава приказан је у табели која слиједи:
р/б
9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.

Класа

Конто

Аналитички
конто

614200
БОР - 002
БОР -003

БОР - 004
БОР - 005

Назив конта
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
ПОЈЕДИНЦИМА
Накнаде за вријеме незапослености
Помоћ у стамбеном збрињавању
Легализација
Прикључак на инфраструктурну мрежу
Санација објеката
Једнократне новчане помоћи
Остало
Здравствена заштита
Бањско-климатско лијечење
Трошкови лијечења у иностранству
Право по основу преостале радне
способности

Планирано
за 2011.
годину
1.425.000,00
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
240.000,00
75.000,00
750.000,00
70.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
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Право на професионалну
преквалификацију
Стипендије и обезбјеђење уџбеника
Уклањање архитектонско –
урбанистичких баријера
Партиципација за накнаде за грађевинско земљиште и уређење градског грађевинског земљишта
Право на бесплатну и повлаш. вожњу
Подизање надгробних споменика
и других спомен-обиљежја
Новчана помоћ добитницима највиших
ратних признања
Друга права у складу са посебним
прописима
Помоћ у случају смрти

9.4.6.
9.4.7.
9.4.8.

9.4.9.
9.4.10.
9.4.11.
9.4.12.
9.4.13.

III
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ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

За реализацију планираних активности биће ангажована четири упосленика Министарства за борачка питања и то:
1. Думањић Вахид,
2. Топаловић Неџад,
3. Џамбеговић Елведина,
4. Шовшић-Чамо Мелхудина.
IV

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Посредно или непосредно, Министарство за борачка питања води
бригу за цца 7.000 корисника борачкоинвалдиске заштите, којима по важећим законским прописима припадају
основна или допунска права из ове области.
Остваривањем права предвиђених овим Програмом, пружиће се адекватна заштита борачких популација
са простора Босанско – подрињског кантона Горажде.

VI

5.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00

55.000,00
300.000,00
20.000,00
55.000,00
50.000,00

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАСХОДА И РИЗИКА

Активном улогом Министарства за борачка питања, цијенимо да је
могућност непредвиђених расхода и
ризика веома мала. Креирањем квалитетних одлука и критерија, омогућиће
се рационалан утрошак буџетских средстава уз задовољавање потреба оптималног броја припадника борачке популације, који су стању потребе.
VII

КОНТРОЛА УТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Контролу над утрошком средстава врши Министарство за борачка
питања.
Број: 11-14-514-2/11
22.04.2011.године
Горажде

М ИНИСТАР
Џевад Аџем.с.р.

294
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број: 5/11) и Програма утрошка средстава «Грантови непрофитним организацијама», Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава за
одржавање редовне скупштине
Удружења демобилисаних бораца
Армије БиХ, Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 800,00 КМ за одржавање
редовне скупштине Удружења демобилисаних бораца Армије БиХ са простора Босанско – подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Грантови непрофитних организација Финансирање пројеката НВО борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Гора-

жде, а средства уплатити на жиро-рачун Удружења демобилисаних бораца
број: 1610300004930021, отворен код Раифаизен банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-459/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

295
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број: 5/11), и Програма утрошка средстава «Грантови непрофитним организацијама», Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за учешће екипе РВИ на Државном
првенству у пикаду
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 700,00 КМ на име финансирања трошкова за учешће екипе РВИ
на Државном првенству у пикаду, које
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ће се одржати у Горажду, «Мотел базени», дана 09.04.2011. године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Грантови непрофитним организацијама – Спортске манифестације РВИ
(Савез за спорт РВИ).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на ж.р: Савеза
за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског кантона Горажде на број: 1990540006144655 отворен
код СПАРКАССЕ банке Горажде.

извршењу буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде», број: 5/11), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец март
2011. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец март 2011. године, и то:
-

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-458/11
20.04.2011.године
Горажде

-

-

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

-
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Програма утрошка средстава са
кода 614300 - Грантови непрофитних
организација, а у складу са Законом о

-

Савез РВИ Босанскоподрињског кантона
“Синови Дрине”
Горажде
Организација ПШиПБ
Босанско-подрињског
Кантона Горажде
Савез добитника
највиших ратних
признања Босанскоподрињског кантона
Горажде
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
Удружење ”Свјетлост Дрине”
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ

1.720,00

1.720,00

840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

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

-

-

СРВИ „СиновиДрине“ Горажде:
1990540005249733 – АБС
Организација ПШиПБ Босанскоподрињског кантона Горажде:
1011400000324239 - ПБС
СавезДНРП „Златни Љиљани“:
1990540005884792 - АБС
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ: 1610300004930021 –
Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - АБС
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Раифаизен
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-456/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма утрошка средстава
са кода 614300 - Грантови непрофитних организација, а у складу са Законом о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде», број: 5/11), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација
за мјесец март 2011. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2011.години за мјесец март.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 - Грантови непрофитних организација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско - подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ „Синови Дрине“
Горажде на жиро-рачун број: 1990540
005249733, отворен код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.

20. мај/свибањ 2011

Број 7 – страна 596

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-457/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
обиљежавања «Дана отпора»
у Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм обиљежавања «Дана
отпора» у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2011. годину, а исти је
саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 20.000,00
(словима: двадесет хиљада) КМ, према Финансијском плану који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити

из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитним организацијама
- Обиљежавање значајних датума борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одбор за обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбено
– ослободилачког рата 1992. – 1995. година у Босанско – подрињском кантону Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–41-455/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

299
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Споразума о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о
правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства на територији Федерације БиХ, број: 03-371123/07 (Закључак Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14
-2056/07), те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну пол-
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итику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100
(ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања),
број: 08-14-492-2/11 од 12.04.2011. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. Редовне сједнице, одржаном дана 20.04.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде по Споразуму, транша
за фебруар 2011. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства у износу 108.625,00 КМ (словима: стотину осам хиљада шест стотина двадесет пет конвертибилних марака) Заводу здравственог осигурања Босанско - подрињског кантона Горажде,
на име обавезе Владе Босанско – подрињског кантона Горажде за мјесец фебруар 2011.године, по Споразуму о
динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама
послодаваца и запосленика у области
здравства (Закључак Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број:
03-14-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава, из члана 1.
Одлуке извршити у корист Завода
здравственог осигурања Босанско - подрињског кантона Горажде, из средстава Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и

избјеглице за 2011. годину, економски
код 614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог
осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Задужује се Завод здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да, одмах по реализацији средстава, достави документовани
извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-452/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
05/03) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину («Службене новине Босанско – подрињског ка-
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нтона Горажде», број: 05/11), Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на наставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Текући трансфери (Издаци
за расељена лица) за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско подрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011. годину, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Текући трансфери (Издаци за расељена
лица), у износу од 310.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14- 453/11
ПРЕМИЈЕР
20.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
---------------------------

300а)
У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 05/11), Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода
614 200 (ЈАМ 001) – Текући трансфери
(Издаци за расељена лица)
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ОДРЖИВОМ ПОВРАТКУ И БРИГЕ О РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА је назив програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, са економског кода 614 200 (ЈАМ 001) – Текући
трансфери (Издаци за расељена лица).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија:
Издаци за расељена лица
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Економски код:

614 200

Аналитички код:

ЈАМ 001

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
310.000,00 КМ
Одговорно лице:
Делила Клово,дипл. иур.
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт-лице за Програм:
Сафет Стархонић
Контакт-телефон:038 228 439 локал 205
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

економског и социјалног стандарда
повратника који омогућава одржив стандард живота повратника, те осигурање адекватног стандарда живота расељених лица која још увијек чекају на
повратак у пријератно мјесто боравка,
а која тренутно бораве на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Посебно, Програмом се настоји
допринијети побољшању положаја мањинских повратника, дјеце која живе у
повратничким породицама, руралном
развоју повратничких подручја и осигурању адекватних стамбених услова
најрањивијим повратничким категоријама.

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-453/11 од
20.04.2011. године.

Сврха Програма је такође да, у
складу са важећим законским прописима, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на
економском коду 614 200 – Текући
трансфери (Издаци за расељена лица),
у складу са важећим законским прописима.

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.2.

2.1.

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 200 ЈАМ 001 Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011. годину, дефинише све
кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и
посебни циљеви Програма, критерији
за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију појединих компоненти Програма, кориснике средстава из Програма, број радника који
ће бити ангажовани на његовој имплементацији, процјену резултата који
ће да се остваре Програмом, те процје-

Сврха Програма

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са буџетског кода 614 200 (ЈАМ
001) јесте побољшање положаја расељених лица и повратника на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде и подручју сусједних општина Републике Српске и то Вишеграда, Рогатице, Новог Горажда, Фоче, Чајнича и
Рудог. Побољшање положаја расељених лица и повратника подразумјева
помоћ и подршку у осигурању нивоа

Опис Програма
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ну непредвиђених расхода и издатака
у оквиру Програма.
2.3.

Општи циљ Програма

Министарство за социјалну политику, здравство, избјегла и расељена
лица, у Програму рада Министарства
за 2011. годину, дефинисало је један
приоритетни циљ у области расељених лица и избјеглица, који се односи
на обезбјеђење подршке процесу одрживог повратка на простору Горњедринске регије и побољшање услова живота расељених лица која бораве на
простору Кантона. У оквиру овог приоритетног циља, у Програму рада за
2011. годину, дефинисана је имплементација три приоритетна задатка који
се односе на провођење циљаних мјера подршке одрживом повратку, подршка општинама у циљу затварања колективних центара, те провођење цјеловите ревизије статуса расељених лица која тренутно бораве на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Имајући у виду све наведено,
општи циљ овог Програма је обезбјеђење финансијске подршке у процесу одрживог повратка на простору
Горњедринске регије, кроз подршку
у достизању одрживих услова за повратак и кроз стварање услова за економски развој повратничких подручја те пружање помоћи расељеним
лицима, која се налазе на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде, у обезбјеђењу услова за њихов
повратак у пријератна мјеста боравка и побољшање услова становања
расељеним лицима који су смјештени у колективним центрима на подручју Кантона.

20. мај/свибањ 2011
2.4.

Посебни циљеви Програма

За реализацију општег циља
Програма, планирана је реализација
три посебна/специфична циља:
1) Подршка одрживом повратку
Кроз овај посебан циљ, Министарство ће обезбиједити финансијску
помоћ појединцима, невладиним организацијама и јединицама локалне самоуправе за провођење циљаних мјера
подршке у осигурању економских, социјалних, образовних и културних потреба за повратнике, које могу директно утицати на повећање степена одрживости животног стандарда повратника.
Циљане мјере подршке одрживом повратку подразумијевају циљање
помоћи у географском, економском и
социјалном смислу и то на сљедећи начин:
•

•

У географском смислу мјере
подршке одрживом повратку
ће да се проводе на начин да ће
се посебне мјере одрживости
повратка разликовати према географским карактеристикама
различитих повратничких подручја (географске разноликости
повратничких подручја ће утицати на опције мјера одрживости повратка).
У економском смислу мјере подршке одрживом повратку ће
се проводити на начин да ће се
посебне мјере одрживости повратка разликовати према економској развијености и економским потенцијалима различитих повратничких подручја.
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•

У социјалном смислу, мјере подршке одрживом повратку ће
се проводити на начин да ће се
посебне мјере одрживости повратка разликовати према социјалном положају комплетне повратничке популације у различитим повратничким подручјима.

Посебне мјере одрживости повратка ће да обухватају:
•

•

•
•

•

•

•

•

Подршку развоју непољопривредног породичног бизниса за
повратнике који имају започети
мали бизнис у повратничком
подручју;
Подршку успостављању непољопривредног породичног бизниса за повратнике који имају
потенцијал за генерисање прихода на тржишту;
Помоћ за развој пољопривредне производње за тржиште;
Подршку развоју туристичких
капацитета у повратничким подручјима;
Помоћ за достизање минимума
стамбених услова и побољшање
социјалних, здравствених и образовних услова живота повратника;
Опоравак комуналне инфраструктуре у повратничким подручјима;
Помоћ за реконструкцију вјерских и културно-историјских споменика у повратничким подручјима;
Суфинансирање пројеката подршке одрживог повратка и обн-

•

ове инфраструктуре у мјестима
повратка са УНДП-ом и другим
међународним и домаћим невладиним организацијама;
Друге посебне мјере које ће бити дефинисане програмом Министарства у области подршке
одрживом повратку.

2) Побољшање стамбених услова
расељених лица у алтернативном смјештају и затварање колективних центара
Кроз овај посебан циљ, Министарство ће обезбиједити финансијску
помоћ расељеним лицима која користе
алтернативни смјештај на простору
Босанско – подрињског кантона Горажде, која ће допринијети побољшању
услова становања расељеним лицима
која користе алтернативни смјештај, те
пружање подршке јединицама локалне самоуправе Босанско – подрињског
кантона Горажде и невладиним организацијама у њиховим активностима
на пражњењу и затварању колективних центара кроз пројекте обнове стамбеног фонда и развоја социјалног становања.
У оквиру овог посебног циља,
обезбједиће се средства за финансирање или суфинансирање пројеката, мјера и активности које могу обезбиједити побољшање стамбених услова у колективним центрима који се користе
за смјештај расељених лица која чекају
на процес повратка и других мјера које су повезане са осигурањем смјештаја
за расељена лица која живе у колективним центрима чије затварање се планира у 2011. Години.
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3) Осигурање социјалних и здравствених права расељених лица која бораве на подручју Босанско-подрињског
кантона
Горажде
Кроз овај посебан циљ, Министарство ће, у складу са Законом о расељеним лицима и повратницима у Ф
БиХ и избјеглицама из БиХ, обезбиједити финансирање права која произилазе из Закона, као што су право на
здравствено осигурање за расељена
лица и повратнике, који то право нису
остварили по другом основу, и обезбјеђење алтернативног смјештаја за расељена лица на подручју кантона те помоћ у рјешавању најзначајнијих егзистенцијалних проблема расељених лица. НАПОМЕНА: Право на здравствено осигурање остварује се преко кода
614 200 (ЈАМ 003) – Текући трансфери
(Здравствена заштита).
У оквиру овог циља, расељеним
лицима и повратницима се, у складу
са Законом, пружа помоћ и подршка у
циљу осигурања права на алтернативни смјештај, право на економску, социјалну и здравствену заштиту и слободу
вјерског изражавања и политичког дјеловања, право на адекватну помоћ у
циљу задовољавања егзистенцијалних
потреба и право на осигурање неопходне исхране.
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средства одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 05/11) на економ-

ском коду 614200 (ЈАМ 001) – Текући
трансфери (Издаци за расељена лица)
у укупном износу 310.000 КМ, распоређиваће се на основу одобрених захтјева и пројеката, у складу са сваким
посебним циљем Програма.
Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава по сваком појединачном захтјеву за додјелу средстава
или пројекту су искључиво везани за
планиране резултате, ефекте и утицај
пројекта на опште и посебне циљеве,
који су садржани у овом Програму, у
складу са процедурама евалуације и
селекције пројеката или захтјева за средствима предложеним од стране корисника средстава који су дефинисани
овим Програмом.
3.1.

Процедуре евалуације и
селекције пројеката и захтјева
за средствима

Пројекти и захтјеви за средствима, достављени од стране корисника
на одобравање за финансирање из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614 200
(ЈАМ 001), достављају се у форми захтјева за средствима или у форми пројеката, прописаној од стране Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице.
Пројекти и захтјеви за средства
ће бити оцјењивани и евалуирани од
стране комисије Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице.
Приликом оцјењивања могу се
користити услуге вањских процјењивача.
Уколико се, приликом процјењивања пристиглих апликација, утврди да предложена апликацја не ис-
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пуњава критерије из Програма, апликација ће бити одбијена.
Све апликације за средства са
буџетског кода 614 200 (ЈАМ 001) ће се
процјењивати према сљедећим корацима и критеријима:
3.1.1.

•

Корисници средстава

Корисници средстава су корисници који су дефинисани Програмом
утрошка у тачки 5. Програма утрошка.
•
3.1.2.

Начин аплицирања

Корисник средстава може аплицирати на средства из овог Програма
за намјене предвиђене овим Програмом у временском периоду који ће бити
прецизиран у јавном позиву који објављује Министарство.
Корисник средстава аплицира
на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта и у виду захтјева за одобравање средстава. Корисник
може одабрати један или други вид
начина аплицирања на средства.
Приликом пројектног аплицирања, корисници су дужни аплицирати за средства у форми пројекта, која је
дефинисана од стране Министарства.
Приликом аплицирања у виду захтјева
за одобравање средстава, корисник је
дужан навести минимално сљедеће
информације:
•

•

•

разлог због којег корисник путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава,
усклађеност захтјева за средствима са општим и посебим циљевима овог Програма,
преглед активности које се пла-

3.1.3.

нирају реализовати у случају
одобравања захтјева за средствима од стране Министарства,
износ финансијских средстава
која су неопходна за реализацију активности садржаних у захтјеву за средствима, укључујући укупан износ средстава, тражени износ средстава од овог
Министарства те износ средстава који би се обезбиједио из других извора, укључујући властита средства апликанта,
планиране резултате наведених
активности и њихова усклађеност са очекиваним резултатима који су дефинисана у овом
Програму.
Отварање апликација и административна провјера

Апликације за средства се отварају одмах након пријема и као такве
упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли подносилац пројекта или захтјева испуњава услове који су дефинисани Програмом утрошка.
Административном провјером,
комисија ће провјеравати да ли свака
апликација задовољава опште и посебне критерије који су предвиђени Програмом утрошка.
3.1.4.

Евалуација апликације

Због специфичности општег и
посебних циљева Програма, у којим су
средства планирана овим Програмом
утрошка, све достављене апликације
подносиоца захтјева се разматрају и
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евалуирају одмах након достављања,
односно у максималном року од 30
дана од дана достављања апликација.
Евалуацију свих апликација комисија
или државни службеник проводи у складу са Скалом за евалуацију пројеката и захтјева. Приликом евалуације пројеката, комисија оцјењује сваки пројекат у складу са пет група индикатора
и то:
•
•
•
•
•

финансијски и оперативни
капацитети апликанта,,
релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

Приликом евалуације захтјева
за средствима, комисија, односно државни службеник, оцјењује сваки захтјев

за помоћ у складу са сљедећом групом
индикатора:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

Евалуацијски критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа.
За сваку подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена: 1 = веома слабо; 2 =
слабо; 3 = адекватно; 4 = добро; 5 = веома добро. Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор предвиђен у евалуационој скали.
Максималан број бодова за пројекат износи 100, док максималан број
бодова за сваки захтјев за средствима
износи 70. Скала за евалуацију пројеката и захтјева дата је у наредној табели:

Скала за евалуацију пројеката и захтјева
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Да ли апликант има задовољавајуће искуство у управљању
пројектом?
1.2. Да ли апликант има задовољавајуће техничко знање које је
везано за пројекат?
2. Релевантност
2.1. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за средства за сврху, опште и посебне циљеве програма утрошка?
2.2. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за средства за потребе финалних корисника за које је програм утрошка
намјењен?
Да ли приједлог пројекта или захтјев за средства на одговарајући начин доприноси побољшању економског и социјалног
стања финалних корисника?
3. Методологија
3.1. Да ли су активности које су предложене у приједлогу пројекта
одговарајуће и конзистентне са циљевима пројекта и очекиваним резултатима?

ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ
10

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ
0

5
5
30

30

5x3

5x3

5x3

10
5

5x3

0
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3.2. Колико је кохерентан свеобухватан дизајн пројекта, да ли садржи конкретну анализу проблема, да ли предложене активности могу допринијети рјешавању презентованог проблема?
Да ли су у пројекат на задовољавајући начин укључени партнери који могу допринијети рјешавању проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети побољшању положаја финалних корисника?
4.2. Да ли предложене активности за које се тражи финансирање
могу имати позитивне мултипликативне ефекте на остале повратничке категорије?
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу (како ће се активности наставити након престанка финансирања у оквиру пројекта или добивене помоћи)?
5. Буџет и трошковна ефикасност
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?
5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности?
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

5

30
5x3

30
5x3

5x2

5x2

5

5

20
5x2

20
5x2

5x2

5x2

100

70

Напомена: Уколико је укупан резулт-ат у поглављу релевантност мањи од 10,
апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бод-ова.
Уколико је укупан резултат у пог-лављу буџет и трошковна ефикасно-ст мањи
од 10, апликација се одбија без обзира на добивен укупан макси-малан број бодова.
3.1.5.

Процедуре одобравања

Процедура одобравања средстава врши се на начин прописан Програмом утрошка средстава.
Све апликације које су поднесене у форми пројеката, комисија или
државни службеник достављају Министарству уколико је укупан број бодова добивен евалуацијом апликација већи од 60.
Све апликације које су поднесене у форми захтјева за помоћ, а чија
вриједност прелази 3.000 КМ, Комисија доставља Министарству, уколико је
укупан број бодова добивен евалуацијом апликација већи од 40.

Након добивања одобрења од
стране Министарства, одобрена средства која се кориснику дозначе из Буџета Министарства, биће утрошена у
складу са критеријима Програма и Законом о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2011.
годину, а на основу одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
3.2.

Приоритетне активности и
мјере (посебни услови)

Програм подршке одрживом
повратку и бриге о расељеним лицима
(Програм утрошка средстава) под активностима и мјерама које ће имати
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приоритет за финансирање из средстава Програма су активности и мјере у
сљедећим случајевима:
•

•

•

•

•

•

•

•

Када помоћ за мјере одрживости доприноси побољшању одрживости повратника који континуирано живе у повратничким насељима;
Када помоћ за мјере одрживости повратка осигурава већи степен одрживости повратка за
повратничке породице са дјецом;
Када помоћ за мјере одрживости повратка значајно доприноси искориштавању привредних
потенцијала којима располаже
повратничко подручје;
Када помоћ за мјере одрживости повратка омогућава дугорочно генерисање прихода на тржишту који могу обезбиједити
довољно средстава за одрживи
живот породице у мјесту повратка;
Када помоћ за мјере одрживости повратка осигурава формално запошљавање или самозапошљавање повратника;
Када помоћ за мјере одрживости повратка омогућава осигурање одрживости повратка за већи број повратничких породица;
Када помоћ за мјере одрживости повратка омогућава запошљавање повратника у не-пољопривредној производњи за чије
производе постоји потражња на
тржишту;
Када помоћ за мјере одрживости повратка осигурава задовољавање основних егзистенција-
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лних потреба као што је електрична енергија и водоснабдијевање;
Доказе о томе да апликант испуњава један или више посебних услова, апликант прибавља у форми писмених доказа (кућна листа, рачуни за
утрошену електричну енегрију у периоду од 6 мјесеци или дуже, писма намјере о пословној сарадњи или слично), или у форми изјаве апликанта, која ће бити предмет провјере од стране
Министарства.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са
економског кода 614 200 ЈАМ 001 – Текући трансфери (Издаци за расељена
лица) износе укупно 310.000 КМ. Укупна средства која су Програмом предвиђена за сваки посебни циљ Програма
су дефинисана на сљедећи начин:
1. Посебни циљ:
Подршка одрживом повратку
Укупно планирани износ средстава по Програму: 250.000 КМ
2. Посебни циљ:
Побољшање стамбених услова
расељених лица у алтернативном смјештају и затварање колективних центара
Укупно планирани износ средстава по Програму: 50.000 КМ
3. Посебни циљ:
Осигурање прехрамбених и
хигијенских средстава за пре-
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живљавање расељених лица и
повратника
Укупно планирани износ средстава по Програму: 10.000 КМ
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице као кориснике средстава са
буџеског кода 614 200 ЈАМ 001 дефинисало је сљедеће категорије директних корисника Програма:
•
•
•

лица која имају статус расељених лица и повратника,
јединице локалне самоуправе,
удружења грађана, непрофитне и невладине организације
које су активне у области бриге
о расељеним лицима и повратницима.

Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма, у складу са критеријима предвиђеним у Програму.
Помоћ за директне кориснике пројекта могуће је користити и путем других
правних лица, у мјерама за одрживост
повратка уколико се, посредством тих
правних лица, обезбјеђује помоћ за одрживост повратка, која је дефинисана
овим Програмом.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Програм не
захтјева ангажовање додатних радника

на провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се обезбјеђење директне подршке за
око 185 породица Босанско-подрињског кантона Горажде, углавном породица из најрањивијих категорија становништва. Процјена резултата по сваком
посебном циљу је сљедећа:
•

•

•

У оквиру подршке одрживом
повратку, очекује се да ће се кроз Програм пружити подршка
у осигурању одрживости повратка за 50 повратничких породица.
У оквиру побољшања стамбених услова расељених лица у алтернативном смјештају, очекује
се да ће се кроз Програм пружити помоћ за 200 расељених лица смјештених у алтернативном
смјештају.
У оквиру осигурања социјалних и здравствених права расељених лица која бораве на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, очекује се да ће
се кроз Програм пружити помоћ за 200 расељених лица и повратника.

Мјерење резултата активности,
које ће се током 2010. године финансирати из Програма утрошка средстава,
ће се вршити на основу резултата мониторинга процеса имплементације и
остваривања планираних резултата,
обиласком одабраних корисника на
терену, на основу писмених извјештаја
и на основу директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
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Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни:
•

•

Да прије одобравања средстава
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице доставе захтјев
за додјелу средстава у којем ће
образложити планирану намјену кориштења средстава, планирани период утрошка средстава, планирани начин утрошка
средстава и планиране резултате које ће остварити са траженим средствима (не-пројектно финансирање);
У случају да се ради о пројектном финансирању, корисник
средстава је дужан доставити
комплетан приједлог пројекта
на одобравање. Уз приједлог
пројекта, корисник средстава је
дужан доставити захтјев у којем
ће се навести све информације,
као и у случају непројектног
финансирања.
Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка,
која су одобрена за финансирање из Програма утрошка средстава, корисник средстава је
дужан Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у року
од 15 дана доставити извјештај
о проведеним активностима.
Форма и садржај извјештаја о

утрошку средстава ће бити достављена свим корисницима средстава, а биће прилагођена намјени утрошка средстава у циљу омогућавања Министарству
да процијени резултате постигнуте одобреним средствима из
Програма и њихову евалуацију.
Током имплементације средстава за намјене, чији је рок дужи
од једног мјесеца, корисник средстава је дужан достављати мјесечне периодичне извјештаје о
проведеним активностима са
периодичним финансијским извјештајем.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 200 ЈАМ 001 – Текући трансфери
(Издаци за расељена лица), вршиће
Министарство финансија, Уред за ревизију Буџета Босанско - подрињског
кантона Горажде и Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско – подрињског кантона Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Ризици који могу утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма су евентуална немогућност
обезбјеђења прихода због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона
те непредвиђено повећање потреба корисника због лошег социјалног статуса
корисника.
Број: 08-14-559-2/11
22.04.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Делила Клово,с.р.
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Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-453/11 од
20. 04. 2011. године.

301
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2011.године, д о н о с и:

4. Мерко Карахметовић, представник
Службе за заједничке послове кантоналних органа Босанско – подрињског кантона Горажде,
5. Алмас Пита, представник Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде,
6. Селма Кудин, представник ЈУ «Центар за социјални рад» Горажде,
7. Един Кадрић, представник Министарства за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању интерресорне радне
групе за израду Приједлога рјешења
статуса ЈУ Дом за стара и изнемогла
лица Горажде
Члан 1.
Именује се интерресорна радна
група за израду Приједлога рјешења
статуса ЈУ Дом за стара и изнемогла
лица Горажде (у даљем тексту: Радна
група) у сљедећем саставу:
1. мр.сци. Мухамед Хаџић, представник Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско – подрињског
кантона Горажде - предсједник радне групе,
2. Фахрудин Форто, представник Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице Босанско – подрињског кантона Горажде,
3. Нијаз Ратковић, представник Министарства за финансије Босанско –
подрињског кантона Горажде,

Задатак радне групе из тачке 1.
овог Рјешења је да у року од 15 дана од
дана именовања, а на основу анализе
стања у ЈУ Дом за стара и изнемогла
лица Горажде, изради Приједлог мјера
које је потребно подузети за рјешавање
вишегодишњих проблема у овој установи те исти достави Влади Босанско –
подрињског кантона Горажде на разматрање и усвајање.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-462/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
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5/03), а у вези са чланом 28. Статута
ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о.
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
2/07), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 20.
04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Одлуку о именовању в.д.
директора ЈП «Босанско-подрињске
шуме» д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
«Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде број: 46/2011 од 12.04.2011. године о именовању мр. Кенана Канлића
за в.д. директора ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-472/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), члана 46. став 3. Уредбе о вршењу службе обезбјеђења и кућном реду
у кантоналним органима управе Босанско – подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број 14/04),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 8. редовне
сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о радној одјећи и обући
возача, портира и курира
Службе за заједничке послове
кантоналних органа
I - Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком прописује се врста радне одјеће и обуће и других средстава неопходних за рад намјештеника распоређених на сљедећим радним
мјестима: „возач моторних возила – виши референт“, „референт - портир“ и
„помоћни радник за доставу поште курир“ у Служби за заједничке послове кантоналних органа.
Истовремено, овом Oдлуком уређује се начин задужења радне одјеће
и обуће и других средстава, набавка,
вријеме и начин ношења исте.
Члан 2.
Намјештеници су дужни приликом обављања послова и задатака наведених радних мјеста носити прописану радну одјећу и обућу и друга средства.
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II - Врсте радне одјеће и обуће
и других средстава
Члан 3.
Врсте радне одјеће и обуће су:
−
−

Љетна радна одјећа и обућа намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „возач моторних возила - виши референт“ састоји се од:
кошуља кратких рукава (м/ж),
љетно одијело (м/ж),
кравата,
љетна чарапа (м/ж),
љетна ципела (м/ж),
каиш.
Члан 5.
Зимска радна одјећа и обућа
намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „возач моторних
возила - виши референт“ састоји се од:
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

љетна радна одјећа и обућа, и
зимска радна одјећа и обућа.
Члан 4.

−
−
−
−
−
−
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кошуља дугих рукава (м/ж),
зимско одијело (м/ж),
кравата,
зимска чарапа (м/ж),
зимска полудубока ципела
(м/ж),
каиш.
Члан 6.

Љетна радна одјећа и обућа намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „референт - портир“
састоји се од:

кошуља кратких рукава (м/ж),
Љетно одијело (м/ж),
кравата,
љетна чарапа (м/ж),
љетна ципела (м/ж),
каиш.
Члан 7.

Зимска радна одјећа и обућа
намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „референт - портир“ састоји се од:
−
−
−
−
−
−

кошуља дугих рукава (м/ж),
зимско одијело (м/ж),
кравата,
зимска чарапа (м/ж),
зимска полудубока ципела
(м/ж),
каиш.
Члан 8.

Љетна радна одјећа и обућа намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „помоћни радник за
доставу поште - курир“ састоји се од:
−

љетна ципела (м/ж).
Члан 9.

Зимска радна одјећа и обућа
намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „помоћни радник
за доставу поште - курир“ састоји се
од:
−

зимска полудубока ципела
(м/ж).
Члан 10.
Друга средства неопходна за
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рад намјештеника распоређених на
радним мјестима из члана 1. ове Одлуке чине:
−
−
−

ташна-торба (м/ж),
кишобран и
акредитација.
Члан 11.

Друга средства неопходна за
рад намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „возач моторних возила - виши референт“ чине:
−
−

кишобран и
акредитација.
Члан 12.

Друга средства неопходна за
рад намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „референт портир“ чине:
−

Акредитација.
Члан 13.

Друга средства неопходна за
рад намјештеника распоређеног на пословима радног мјеста „помоћни радник за доставу поште - курир“ чине:
−
−
−

ташна - торба (м/ж),
кишобран и
акредитација.

III - Изглед, боја, опис и сировински
радне одјеће и обуће и других
средстава
Члан 14.
(1) Кошуља кратких рукава (м/ж) је
бијеле боје, класичног кроја, израђ-
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ена од природних материјала, тање
тканине.
(2) Кошуља дугих рукава (м/ж) је бијеле боје, класичног кроја, израђена
од природних материјала, дебље
тканине.
(3) Љетно одијело (м/ж) се састоји од
сакоа и хлача, свијетло сиве боје,
израђено од тањег материјала сировинског састава 60% вуна и 40%
полиестер, класичног кроја, са једноредним закопчавањем сакоа.
(4) Зимско одијело (м/ж) се састоји од
сакоа и хлача, плаве боје, израђено
од дебљег пругастог материјала сировинског састава 60% вуна и 40%
полиестер, класичног кроја, са једноредним закопчавањем сакоа.
(5) Љетне чарапе (м/ж) су тегет боје,
израђене од тањег материјала, сировинског састава 80% памук и 20%
синтетика.
(6) Зимске чарапе (м/ж) су тегет боје,
израђене од дебљег материјала, сировинског састава 80% памук и 20%
синтетика.
(7) Кравата је једнобојна, сиве или свијетло жуте или плаве боје, класичног кроја, израђена од свиле.
(8) Љетна ципела (м/ж) је црне боје,
израђена од природне коже са гуменим ђоном и пертлама.
(9) Зимска полудубока ципела (м/ж)
је црне боје, израђена од природне
коже са гуменим ђоном и пертлама.
(10)
Каиш је израђен од коже, црне
боје, ширине 2,5 цм - 3,5 цм, са
класичном металном током.
(11)
Кишобран је класични са дужом дршком, црне боје.
(12)
Акредитација је величине 8x12
цм, а садржи сљедеће податке: назив кантона, грб кантона, назив слу-
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жбе, назив организационе јединице, име намјештеника и фотографија намјештеника димензија 2,5 x
3,5 цм.
(13)
Ташна-торба (м/ж) је црне боје, израђена од очврснутог најлона,
класичног облика и димензија, са
најмање двије унутрашње преграде, ручком за ношење у руци и каишом за ношење преко рамена.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

IV- Набавка и задужење радне
одјеће и обуће и других средстава

−
−
−

Члан 15.
Намјештеник након пријема
или распоређивања на послове и задатке радног мјеста „возач моторних возила - виши референт“ задужује сљедећу радну одјећу и обућу и друга средства:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

кошуља кратких рукава - 4 комада,
кошуља дугих рукава
- 4 комада,
љетно одијело
- 2 комада,
зимско одијело
- 2 комада,
љетне чарапе (пар)
- 10 комада,
зимске чарапе (пар)
- 10 комада,
кравата - 4 комада,
љетна ципела (пар)
- 2 комада,
зимска полудобока
ципела (пар)
– 2 комада,
каиш
- 2 комада,
кишобран
- 2 комада,
акредитација
- 1 комад.

кошуља кратких рукава - 4 комада,
кошуља дугих рукава - 4 комада,
љетно одијело
- 2 комада,
зимско одијело
- 2 комада,
љетне чарапе (пар)
- 10 комада,
зимске чарапе (пар)
- 10 комада,
кравата
- 4 комада,
љетна ципела (пар)
- 2 комада,
зимска полудобока
ципела (пар)
– 2 комада,
каиш
- 2 комада,
кишобран
- 2 комада,
акредитација
- 1 комад.
Члан 17.

Намјештеник, након пријема
или распоређивања на послове и задатке радног мјеста „помоћни радник за
доставу поште - курир“ задужује сљедеће:
−
−
−
−
−

љетна ципела (пар)
зимска полудубока
ципела (пар)
кишобран
акредитација
ташна-торба

- 2 комада,
- 2 комада,
- 2 комада,
- 1 комад,
- 2 комада.

Члан 18.
Евиденције о задужењу радне
одјеће и обуће и других средстава води
шеф Одсјека за оперативно-техничке
послове Службе за заједничке послове
кантоналних органа.

Члан 16.

Члан 19.

Намјештеник, након пријема
или распоређивања на послове и задатке радног мјеста „референт - портир“
задужује сљедећу радну одјећу и обућу
и друга средства:

Намјештеник којем престаје радни однос на наведеним радним мјестима по било ком основу, дужан је вратити радну одјећу и обућу и друга средства неопходна за рад за које преос-
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тало вријеме трајања износи шест мјесеци или дуже у року од седам дана од
дана пријема рјешења о престанку радног односа.
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сити радну одјећу и обућу и друга средства ван обављања послова и задатака
свог радног мјеста.
Члан 25.

Члан 20.
Набавка радне одјеће и обуће и
других средстава неопходних за рад
условљена је расположивим новчаним
средствима у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа, а
иста се врши у складу са релевантним
одредбама Закона о јавним набавкама
БиХ.
V - Вријеме и начин ношења радне
одјеће и обуће и других средстава
Члан 21.
Рок трајања радне одјеће и обуће и других средстава неопходних за
рад износи двије године, рачунајући
од дана задужења исте.
Члан 22.
Зимска радна одјећа и обућа се
по правилу носи од 16.октобра до 30.
априла, а љетна радна одјећа и обућа
од 1. маја до 15. октобра.
Члан 23.
Намјештеници распоређени на
радним мјестима наведеним у члану 1.
ове одлуке су дужни задужену радну
одјећу и обућу и друга средства редовно одржавати и носити их чисте и уредне.
Члан 24.
Намјештенику је забрањено но-

Радна одјећа и обућа и друга
средства се не могу посуђивати, нити
давати неовлаштеном лицу.
VI - Завршне одредбе
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-466/11
20.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

304
На основу члана 12. става 3. и
члана 13. Закона о робним резервама
Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/00)
и члана 7. става 2. Закона о Влади Босанско – подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
Одлуке о давању сагласности Дирекцији робних резерви Босанско – подрињског кантона Горажде за интервенцију са брашном из робних резерви на
подручје Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14-205/11 од 11.
03.2011.године, на приједлог Дирекције робних резерви Босанско – подрињског кантона Горажде, Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде, на на-
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ставку своје 8. редовне сједнице, одржаном дана 20.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о продаји мекиња и ломљеног зрна
из Дирекције робних резерви
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Задужује се Дирекција робних
резерви Босанско – подрињског кантона Горажде да изврши продају мекиња
у количини од 9.660 килограма и ломљеног зрна у количини од 2.000 килограма, добивених мљевењем пшенице у
количини од 43.000 кг, а на основу Одлуке Владе број:03-14-205/11 од 11.03.
2011.године.
Члан 2.
Мекиње у количини од 9.660 кг,
упаковано у вреће од 30 кг, као и ломљено зрно у количини од 2.000 кг, упаковано у вреће од 50 кг, морају бити
означени наљепницом Дирекције робних резерви.
Члан 3.
Новчана средства за наведене
активности обезбједиће се у Буџету
Дирекције робних резерви за 2011. годину.
Члан 4.
Задужује се Дирекција робних
резерви да мекиње и ломљено зрно из
члана 2. ове Одлуке пласира путем заинтересованих правних лица регистр-
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ованих за промет овим артиклима (у
даљем тексту купац).
Члан 5.
Цијена мекиња је 0,25 КМ/кг,
односно цијена једне вреће од 30 кг је
7,50 КМ за трговца (купца) без ПДВ-а,
док ће се у трговинским радњама продавати по малопродајној цијени од
10,00 КМ за једну врећу од 30 кг.
Купац је дужан обрачунати ПДВ.
Члан 6.
Цијена ломљеног зрна је 0,36
КМ/кг, односно цијена једне вреће од
50 кг је 18,00 КМ за трговца (купца) без
ПДВ-а, док ће се у трговинским радњама продавати по малопродајној цијени
од 24,00 КМ за једну врећу од 50 кг.
Купац је дужан обрачунати ПДВ.
Члан 7.
Мекиње и ломљено зрно се стављају у промет (малопродају) на основу исказане заинтересованости купаца, односно на основу Плана дистрибуције, који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде,
која ће вршити дистрибуцију мекиња
и ломљеног зрна, склапати уговоре са
купцима и пратити наплату.
Рок плаћања 30 дана од дана
испоруке.
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Члан 9.

Члан 2.

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

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

Број:03–14-465/11
20.04.2011.године
Горажде

Број:03–49-488/11
26.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

305

306

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
04.2011. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на наставку своје 8.
редовне сједнице, одржаном дана 26.
04.2011.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о давању
сагласности за путовање у
иностранство (Република Србија Пожаревац и Ваљево) и одобравање
возача и моторног возила за
путовање у иноземство (Република
Србија - Пожаревац и Ваљево)

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
у Служби за заједничке послове
кантоналних органа

Члан 1.

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби
за заједничке послове кантоналних органа.

Овом Одлуком врши се измјена
и допуна Одлуке о давању сагласности
за путовање у иностранство (Република Србија - Пожаревац и Ваљево) и одобравање возача и моторног возила за
путовање у иноземство (Република Србија - Пожаревац и Ваљево), број: 03-49
-168/11 од 11.03.2011.године на начин
да се у члану 1., став 1. иза ријечи «марту» додају ријечи «и априлу».

Члан 1.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанс-
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Члан 2.

ко-подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-487/11
26.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

307
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе
о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:11/07),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец АПРИЛ 2011. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за мјесец АПРИЛ 2011.године у износу од 360,00 КМ.

Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец АПРИЛ 2011. године у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-508/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 28.04.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању савјетодавне радне
групе за припрему поступка
јавне набавке, односно тендерске
документације за додјелу
уговора о набавци медицинске
опреме из средстава Републике
Аустрије
Члан 1.
Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде формира савјетодавну радну групу за припрему поступка
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јавне набавке, односно тендерске документације за додјелу уговора о набавци медицинске опреме из средстава
Републике Аустрије, у саставу:
1. Емир Сијерчић, предсједник – представник Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
2. Фахрудин Форто, члан – представник Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде,
3. др. Садат Реџепи, члан – представник из реда љекара Кантоналне болнице Горажде,
4. др. Кевсера Кријештарац-Скорупан, члан - представник из реда
љекара Кантоналне болнице Горажде
5. Елведина Зец, члан- представник
Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Задатак савјетодоване радне групе из члана 1. Одлуке је да анализира
нацрт тендерске документације, да
приједлоге за побољшање исте те буде
на располагању уговорном органу ЈЗУ
Кантонална болница Горажде за коначну припрему тендерске документације.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и ЈЗУ Кантонална болница
Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-509/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
у Министарству за образовање,
науку, културу и спорт Босанско –

подрињског кантона Горажде
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за образовање, науку, културу и
спорт Босанско–подрињског кантона
Горажде.
II
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-510/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

танка директора Федералне управе
полиције, комесара полиције кантоналних министарстава за унутрашње послове и представника ЕУПМ-а може
створити обавезе на име трошкова организације у износу од цца. 2.000,00
КМ (двије хиљаде конвертибилних марака).
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Члан 2.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 44. став 4. Одлуке Комисије за буџет, финансије и административна питања Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде о условима и начину остваривања права из
Закона о накнадама плата посланика и
плата функционера које бира и именује или чији избор и именовање потврђује Скупштина Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 01-02-218/08
од 14.03.2008.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана
28.04.2011.године, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке потребно је у Буџету Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде за 2011. годину
на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге обезбиједити финансијска средства у износу од
цца. 2.000,00 КМ (двије хиљаде конвертибилних марака).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове и Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за одобравање
средстава на име трошкова
организације састанка директора
Федералне управе полиције,
кантоналних комесара полиције и
представника ЕУПМ-а
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се Министарству за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде
да у сврху организације редовног сас-

Одлука ступа на снагу даном
објављиваљања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-511/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора
I
Овом Одлуком даје се сагласност Комесару полиције Управе полиције МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде да потпише уговор о набавци метака кал. 9 мм Лугер.
Вриједност набавке је 7.956,00
КМ (седам хиља дадевет стотина педесет шест КМ).
II
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашњех послове Босанско
– подрињског кантона Горажде –
као купца и
2. предузећа «Побједа спорт» д.д.
Горажде, као продавца.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско –
подрињског кантона Горажде. Средства за набавку обезбијеђена су у Буџету

Управе полиције на економском коду
613400 - Набавка материјала и ситног
инвентара.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-512/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – «Текући
трансфери појединцима» (БОР-004),
број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године, а у складу са Законом о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 28.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се

20. мај/свибањ 2011

Број 7 – страна 621

новчана средства у висини од 850,00
(словима: осам стотина педесет) КМ
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима
борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио министар за
борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде, у појединачним
износима како слиједи:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5

Презиме (име оца) име
Радмиловић
(Муниб) Миралем
Јашаревић
(Шећо) Рамиз
Џаферовић
(Ибрахим) Абаз
Пашовић (Јакуп) Сеид
Мићивода
(Шабан) Сулејмен
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
200,00

ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14–519/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

313
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – Текући
трансфери појединцима (БОР-004), број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године, а
у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:5/11),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011. године,
д о н о с и:

200,00
100,00
200,00
150,00
850,00

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

Члан 3.

Члан 1.

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

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 950,00
(словима: девет стотина педесет) КМ
на име финансирања једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатит на жирорачун НЛБ Тузланске
банке д.д. Горажде а у складу са рјешењима која је донио Министар за борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме (име оца) име
Туруља (Рашид) Мујо
Салиспахић (Хајро) Елведин
Пушило (Сејфо) Миралем
Мујезиновић (Захид) Рушид
Кутловац (Асим) Захид
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
200,00
250,00
150,00
150,00
200,00
950,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-520/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

314
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03), Програма о утрошку средстава са економског кода “Текући трансфери појединцима” (БОР-004), број:1114-514-2/11 од 22.04.2011.године, а у
складу са Законом о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 5/11),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.000,00
(словима: једна хиљада) КМ на име
финансирања једнократних новчаних
помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке
популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
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уплатит ина жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме (име оца) име
Имамовић (Реџо) Хасо
Шехо (Хамед) Шериф
Мехић (Рашид) Фахрудин
Машић (Халил) Есед
Мешић (Мехо) Мустафа
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
300,00
200,00
200,00
100,00
200,00
1.000,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-521/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03), Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 – “Текући трансфери појединцима” (БОР-004),

број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године, а у складу са Законом о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 28.04.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 950,00
(словима: девет стотина педесет) КМ
на име финансирања једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Грантови појединцима (БОР-004).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио Министар за
борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у појединачним износима како слиједи:
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Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме (име оца) име
Куленовић (Јусуф) Реџеп
Реџић (Галиб) Менсур
Жгуја (Хамид) Исмет
Бунгур (Заим) Џафер
Алајбеговић (Хамдо) Омер
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
150,00
200,00
200,00
300,00
100,00
950,00

не, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за задовољење
егзистенцијалних потреба
припадницима борачке популације

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-522/11
28.04.2011.године
Горажде

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.000,00
(словима: једна хиљада) КМ на име
финансирања једнократних новчаних
помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба припадницима борачке
популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима (БОР-004).

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03), Програма о утрошку средстава са економског кода 614200 – “Текући
трансфери појединцима” (БОР-004),
број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године, а у складу са Законом о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
5/11), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сјдници, одржаној дана 28.04.2011.годи-

Члан 2.
Средства из члана 1. Ове Одлуке уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузлан-ске банке д.д. Горажде, а у складу
са рјешењима која је донио Министар
за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у појединачним
из-носима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме (име оца) име
Ковачевић (Мурат) Фикрет
Кундо (Зајко) Салем
Хурко (Хасан) Сувад
Зајковић (Азиз) Сулејмен
Кукавица
(Изет) Мехмедалија
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
250,00
250,00
150,00
200,00
150,00
1.000,00
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Члан 1.

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

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у висини од 1.157,00
(словима: једна хиљада једна стотина
педесет седам) КМ на име финансирања једнократних новчаних помоћи
за лијечење или набавку лијекова припадницима борачке популације.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Грантови појединцима (БОР-004).

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-523/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма о утрошку средстава
са економског кода 614200 – “Текући
трансфери појединцима” (БОР-004),
број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године, а у складу са Законом о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 9. Редовној сједници, одржаној дана 28.04.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име финансирања једнократних
новчаних помоћи за лијечење
или набавку лијекова
припадницима борачке популације

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузланске банке д.д. Горажде, а у складу са
рјешењима која је донио Министар за
борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде, у појединачним
износима како слиједи:
Р/
Б
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме (име оца) име
Бардак (Салко) Мујо
Радмиловић
(Муниб) Миралем
Аџем (Фехрат) Омер
Бекто (Хасиб) Хасан
Пљевљак (Хасиб) Салко
УКУПНО:

Износ
средстава
(КМ)
266,00
143,00
188,00
294,00
266,00
1.157,00

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-524/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 75. став 2, 119.
став 2, 140. став 1. и 146. став 2. Закона
о просторном уређењу и грађењу Босанско – подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 15/09),
те члана 24. Закона о Влади Босанско –
подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», бр. 5/03), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
другостепено рјешавање у поступку
одобравања грађења из надлежности
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем именује се комисија за другостепено рјешавање у
поступку одобравања грађења из надлежности Босанско-подрињског кантона Горажде у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Амир Духовић, предсједник,
Емир Ходовић,
члан,
Џевада Милавица,
члан,
Един Кадрић,
члан,
Фахрудин Форто,
члан.

Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1.
овог Рјешења је рјешавање по жалбама
изјављеним против првостепених рјешења Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско-подрињског кантона Горажде, која се односе на поступак:
-

-

издавања урбанистичке сагласности;
издавања одобрења за грађење;
издавања употребне дозволе,
односно увјерења о завршетку
објекта и
издавања одобрења за уклањање грађевине.
Члан 3.

Комисија из члана 1. овог Рјешења именује се на период од 2 (двије)
године.
Члан 4.
Оперативно-техничке послове
за именовану комисију обављаће Министарство за урбанизам, просторно уређење и грађење Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављено у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–23- 518 /11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 28.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на продужење
Уговора за закуп канцеларијског
простора
Члан 1.
Даје се сагласност министру
Министарства за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде да изврши продужење Уговора број: 04-14-647
/10 од 29.03.2010. године, који се односи на закуп канцеларијског простора у
просторијама Привредне банке Сарајево - филијала Горажде, на период од
6 (шест) мјесеци и то почевши од мјесеца априла текуће године, за потребе
Кантоналне управе за шумарство Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Овлашћује се Министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да закључи анекс Уговора о
закупу канцеларијског простора из члана 1. ове Одлуке са Привредном банком Сарајево - филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

бли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-514/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), а у вези са чланом 36. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 28.04.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за суфинансирање Пројекта
«Модернизације и реконструкције
постојећег пута Горажде – Хубјери
дужине цца 2,40 км»
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност за суфинансирање Пројекта
«Модернизације и реконсктрукције
постојећег пута Горажде – Хубјери дужине цца 2,40 км».
Члан 2.
Овлашћује се Премијер Босанско – подрињског кантона Горажде да,
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по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Босанско – подрињског кантона Горажде, закључи уговор о реализацији средстава за кофинансирање подпројекта «Реконструкција
локалног пута Горажде – Хубјери БАПРЛЗ-НЦБ-636-W-10-ГО» у износу од
35.900,00 КМ, са имплементатором, Фондацијом за одрживи развој „ОДРАЗ“,
и суфинансијером, Општином Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства у износу од 35.900,00
КМ обезбиједити из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
утврђених на економском коду 615 100
– Капитални трансфери нижим нивоима власти.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–515/11
28.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 36. Закона о
из-ршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2011. годину

(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници,
одржаној дана 28.04.2011. г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм утрошка средстава
из Буџета Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде
са економског кода 614300-БАН 001 Грантови непрофитним
организацијама
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Влади Босанско – подрињског кантона Горажде на Програм утрошка средстава из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, економски
код 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Члан 2.
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
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објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-517/11
ПРЕМИЈЕР
28.04.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
---------------------

321а)
П Р О Г Р А М
утрошка средстава Владе Босанскоподрињског кантона Горажде са
економског кода 614300 – БАН 001 «Грантови непрофитним
организацијама»
1) НАЗИВ ПРОГРАМА: - Утрошак
средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода Грантови непрофитним организацијама
2) ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
и Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде”,
број: 5/11)
3) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 12 мјесеци од 01.01.2011.године до 30.12. 2011.
године
4) УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:

130.000,00 КМ.
5) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Емир Сијерчић, секретар Владе.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим Програмом утврђују се
општи и посебни критерији за распо-

дјелу средстава непрофитним организацијама и Удружењима грађана из
Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300
– БАН 001 – Грантови непрофитним
организацијама, као и начин подношења захтјева, начин дозначавања средстава и надзор над утрошком средстава.
II КРИТЕРИЈИ ЗА ДОБИЈАЊЕ
СРЕДСТАВА
Да би се добила средства са овог економског кода, потребно је да буду испуњени општи и посебни критерији.
а) Општи критерији
Општи критерији које морају
испуњавати удружења грађана и непрофитне организације да би добили
средства су:
-

-

-

Да је удружење или организација регистровано на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде;
Да удружење или организација
имају програм рада и финансијски план за 2011.годину, као и
финансијски извјештај за 2010.
годину;
Пројекат или образложен захтјев за одобравање средстава;
Економска оправданост пројекта или захтјева које организација или удружење предлажу.
б) Посебни критерији

Посебни критерији које морају
испуњавати удружења грађана и неп-
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рофитне организације да би добили
средства су:
-

-

-

-

Да се ради о пројекту или захтјеву који доприноси развоју и
афирмацији Босанско-подрињског кантона Горажде, доприноси реализацији Програма рада
Владе или на неки други начин
подстиче, испуњава или реализује програме чији је карактер
промоција цивилног друштва и
демократских односа у Кантону
те пројекти или захјеви који имају у себи елементе социјалне,
здравствене и еколошке заштите;
Да унапређује културне, вјерске, спортске или друге облике
организовања и сурадње организација или удружења са истим или сличним удружењима
у БиХ или иностранству;
Да против удружења или организација у њиховом досадашњем раду нису подношене кривичне или прекршајне пријаве,
нити су одговорна лица у истим осуђивана за било каква кривична дјела;
Средства за реализацију пројеката која се траже морају бити у
границама одобрених буџетских средстава и по једном пројекту максимално могу износити
до 10.000,00 КМ.

III ЗАХТЈЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ
СРЕДСТАВА И НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ ИСТИХ
Средства која су издвојена за
ове намјене додјељиваће се на два начина:

20. мај/свибањ 2011

-

Средства по овом програму се одобравају и на начин директног подношења пројекта или захтјева Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Захтјев или пројекат се подноси дирекетно Влади Босанско-подрињског кантона Горажде или се исти
кандидује преко ресорних министарстава у чијој је надлежности област за коју се траже средства.
Захтјев или пројекат мора садржавати опште и посебне критерије из
овог Програма
Одлуке о одобравању средстава за
захтјеве или пројекте доноси Влада
Босанско – подрињског кантона
Горажде.

Удружење грађана или непрофитна организација за вријеме трајања овог пројекта, средства могу добити највише 3 (три) пута.
IV СРЕДСТВА
Средства у износу од 130.000,00
КМ за реализацију овог Програма обезбијеђена су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину
и ради се о изворним средствима Босанско-подрињског кантона Горажде.
V НАДЗОР
Надзор над провођењем овог
Програма врше секретар Владе, Министарство за финансије и Уред за ревизију, свако из своје надлежности.
Организација или Удружење
по завршеном пројекту дужно је да у
року од 10 (десет) дана извјести Владу
Босанско – подрињског кантона Гора-
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жде о реализацији пројекта и намјенском утрошку средстава.
Број:03-14-517-1/11
29.04.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

322
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број
5/03) и Одлуке о проглашењу стања
природне несреће на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде узроковане поплавом, број: 03-49-1972/10
од 02.12.2010. године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана
28.04.2011. године, д о н о с и:

Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614100 - Текући трансфери другим нивоима власти;
3. Општини Пале-Прача у износу од 18.951,45 КМ, а средства
обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100
- Текући трансфери другим
нивоима власти.
Члан 2.
Дознаку новчаних средстава
за ове намјене извршити са подрачуна «Санација штета од поплава»,
број: 1320102009432653 у НЛБ Тузланској банци д.д. Тузла филијала
Горажде.
Средства дозначити на:

ОДЛУКУ
о интервентној помоћи за санацију
и отклањање штета насталих усљед
елементарних непогода
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се
интервентна помоћ за санацију и отклањање штета насталих усљед непогода
у Босанско-подрињском кантону Горажде, како слиједи:
1. Општини Горажде у износу од
100.000,00 КМ, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти;
2. Општини Фоча - Устиколина
у износу од 40.000,00 КМ, а средства обезбиједити из Буџета

1. Општина Горажде, број рачуна 1610000092630161, врста прихода 722791, шифра Општине
033;
2. Општина Фоча-Устиколина,
број рачуна 1011400000220255,
врста прихода 722791, шифра
Општине 134;
3. Општина Пале-Прача, број
рачуна 1020070000018886, врста
прихода 722791, шифра Општине 136.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а корисници су обавезни да о утрошку одобрених средстава извјесте Владу Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-534/11
28.04.2011.године
Горажде

ка (100,00 КМ мјесечно по кориснику)
који по имовинским законима и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, а према приложеном списку, са правом продужетка до трајног рјешавања
статуса.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

323
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући
трансфери (Издаци за расељена лица)
за 2011. годину, број: 08-14-559-2/11 од
22.04.2011.године, на који је дала сагласност Влада Босанско – подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-15-453
/11 од 20.04.2011.године, Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на
својој 10. редовној сједници, одржаној
дана 12.05.2011.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 800,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесеце ДЕЦЕМБАР 2010. године за 8 /осам/ корисни-

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код 614200 – Текући трансфери (Издаци за расељена
лица).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-563/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући трансфери (Издаци за расељена лица) за
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2011. годину, број:08-14-559-2/11 од 22.
04.2011.године, на који је дала сагласност Влада Босанско – подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-15453/11 од 20.04.2011.године, Влада Босанско - подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 2.400,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз
надокнаду кирије за период ЈАНУАРАПРИЛ 2011. године (4 мјесеца) за 6
/шест/ корисника (100,00 КМ мјесечно
по кориснику) који по имовинским законима и Закону о расељеним лицима
и избјеглицама имају право на привремени смјештај, а према приложеном
списку, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-562/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Издаци за
расељена лица за 2011. годину број: 0814-559-2/11 од 22.04.2011.године, на
који је Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-14-453/11, од 20.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и :

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код 614200 – Текући трансфери (Издаци за расељена
лица).

ОДЛУКУ
о давању сагласности на реализацију
и суфинансирање Пројекта УНДП-а
«Ланац вриједности за запошљавање
– подизање фарми товних пилића
на подручју општина Чајниче
и Горажде»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на реализацију и суфинансирање
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пројекта Развојног програма Уједињених Нација УНДП-а «Ланац вриједности за запошљавање – подизање фарми товних пилића на подручју општина Чајниче и Горажде», у циљу постизања одрживости повратка.
Сажетак пројекта из члана 1.
Одлуке је саставни дио ове Одлуке.

Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године,
д о н о с и:

Члан 2.

Члан 1.

Пројекат ће да имплементира
УНДП, а суфинансираће се из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
- економски код – 614200 – Издаци за
расељена лица.

Овом Одлуком одобравају се
средства у износу од 2.000,00 КМ повратницима у Миљановиће, Букве, Прибјановиће и Првањ на име суфинансирања обнове локалног пута Дубиште-Првањ.

Члан 3.

Члан 2.

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

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614200–Издаци
за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жирорачун Регионалног
одбора за повратак у југоисточну Босну број: 1610300004210087, отворен
код Раифаизен банке д.д. Сарајево –
филијала Горажде.

Број:03–14-561/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Издаци за
расељена лица за 2011. годину, на који
је Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-14-453/11 од 20.04.2011.године,
Влада Босанско – подрињског кантона

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за санацију пута Дубиште-Првањ

Члан 3.
Задужује се Регионални одбор
за повратак у југоисточну Босну да по
реализацији средстава из члана 1. ове
Одлуке достави извјештај Министарству за социјалну политику, здравство,
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расељена лица и избјеглице Босанскоподринјског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-560/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Издаци за
расељена лица за 2011. годину број: 0814-559-2/11 од 22.04.2011. године, на
који је Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-14-453/11 од 20.04.2011.
године, Влада Босанско - подрињског
кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Ново Горажде
за суфинансирање обнове пута
Дуб-Земегреси
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 3.000,00

КМ Општини Ново Горажде на име
суфинансирања обнове локалног пута
Дуб – Земегреси у циљу обезбјеђивања
квалитета путне комуникације за повратнике у ова насеља.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - eкономски код – 614200– Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. Ове одлуке
дозначити на жиро-рачун Општине
Ново Горажде број: 562-006-0000305072, отворен код Развојне банке – филијала Фоча.
Члан 3.
Задужује се Опшина Ново Горажде да по реализацији средстава из
члана 1. ове Одлуке достави Извјештај
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-559/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), Споразума о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о
правима и обавезама послодаваца и
запосленика у области здравства на територији Федерације БиХ, број: 03-371123/07 (Закључак Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14
-2056/07), те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100
(ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања),
број: 08-14-492-2/11 од 12.04.2011.године (сагласност: Одлука Владе Босанско
-подрињског кантона Горажде, број:
03-14-389/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. Редовној сједници, одржаној дана 12.05.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде по споразуму, транша
за март 2011. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства у износу 108.625,00 КМ (словима: стотину осам хиљада шест стотина двадесет пет конвертибилних марака), Заводу здравственог осигурања
Босанско - подрињског кантона Горажде, на име обавезе Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде за мјес-

20. мај/свибањ 2011
ец март 2011. године, по Споразуму о
динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства (Закључак Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:
03-14-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава, из члана 1.
Одлуке, извршити у корист Завода здравственог осигурања Босанско – подрињског кантона Горажде из средстава
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011. годину, економски
код 614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Задужује се Завод здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да одмах по реализацији
средстава достави документован извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Боса-
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нско - подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-558/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), Споразума о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о
правима и обавезама послодаваца и
запосленика у области здравства на територији Федерације БиХ, број: 03-371123/07 (Закључак Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 0314-2056/07) те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100
(ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања),
број: 08-14-492-2/11 од 12.04.2011. године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:
03-14-389/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. Редовној сједници, одржаној дана 12.05.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде по споразуму, транша
за април 2011. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства, у износу 108.625,00 КМ (словима: стотину осам хиљада шест стот-

ина двадесетпет конвертибилних марака) Заводу здравственог осигурања
Босанско - подрињског кантона Горажде, на име обавезе Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде за мјесец април 2011. године по Споразуму о
динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама
послодаваца и запосленика у области
здравства (Закључак Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број:
03-14-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава из члана 1.
Одлуке, извршити у корист Завода здравственог осигурања Босанско – подрињског кантона Горажде, из средстава Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице за 2011. годину, економски
код 614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Задужује се Завод здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да одмах по реализацији
средстава достави документован извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде“.

РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. у износу од 14.000,00 КМ.

Број:03–14-557/11
12.05.2011. године
Горажде

Пројекат из члана 1. Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

II

III
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10.
редовној сједници, одржаној дана 12.
05.2011 године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
Пројекта под називом
«Упис у средње школе и факултете
у Босанско – подрињском кантону
Горажде у школској 2011/2012.
години» достављеног од стране
Јавног предузећа РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
I
Овом Одлуком прихвата се суфинансирање Пројекта под називом
«Упис у средње школе и факултете у
Босанско – подрињском кантону Горажде у школској 2011/2012. години»,
достављен од стране Јавног предузећа

За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање са динамиком дозначавања у двије једнаке
транше.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-566/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011, те Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14-
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566/11 од 12.05.2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:

ом «Упис у средње школе и факултете
у Босанско – подрињском кантону Горажде у школској 2011/2012. години»,
како би стекао услов за дозначавање
друге транше.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
прве транше Јавном предузећу РТВ
Босанско-подрињског кантона
Горажде д.о.о. на име
суфинансирања Пројекта под
називом «Упис у средње школе и
факултете у Босанско – подрињском
кантону Горажде у школској
2011/2012. години»

IV

I
Одобравају се новчана средства
прве транше Јавном предузећу РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име суфинансирања пројекта под називом «Упис у средње школе и факултете у Босанско – подрињском кантону Горажде у школској 2011
/2012.години» у износу од 7.000,00 КМ.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештаје
о имплементацији пројекта под назив-

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-580/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), а у складу са чланом 64. Закона
о предшколском одгоју и образовању
Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 15/
09), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање обавезног програма
за дјецу у години пред полазак
у основну школу
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 30.000,00 КМ на име фина-
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нсирања обавезног програма за дјецу у
години пред полазак у основну школу
и то 15.000,00 КМ за поребе СОС дјечијег вртића Горажде те 15.000,00 КМ
за потребе ЈУ За предшколски одгој и
образовање Горажде.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код
614200 - (КАМ 002) Текући трансфери
појединцима - остало.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун ЈУ За предшколски одгој
и образовање Горажде број: 161030000
5760050, отворен код Раифаизен банке
- филијала Горажде, ИД број: 42450
15070002 те жиро-рачун СОС дјечијег
вртића Горажде број:1610300000000093,
отворен код Раифаизен банке – филијала Горажде ИД број: 4200554050038.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-567/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско

– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10.
редовној сједници, одржаној дана 12.
05.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец АПРИЛ 2011. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име редовне тра-нше за мјесец април 2011. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
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IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-565/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), а у складу са чланом 11. Закона
о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/03), Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05. 2011. Г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за упис на I годину студија
Економског факултета Универзитета
у Сарајеву, дислоцирана настава,
Горажде
I
Даје се сагласност Економском
факултету Универзитета у Сарајеву за
расписивање конкурса за упис у I годину студија дислоциране наставе Горажде за школску 2011/2012. годину.
II
За реализацију наведених акти-

вности задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско – подрињског кантона Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-582/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате II (друге) и III (треће)
рате од укупно предвиђених X
(десет) рата по Уговору о извођењу
наставе у Горажду Правног
факултета Универзитета у Сарајеву
у школској 2010/2011. години
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 70.473,60 КМ на
име уплате II (друге) и III (треће) од
укупно утврђених X (десет) рата Правном факултету Универзитета у Сара-
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јеву по основу Уговора о извођењу наставе у Горажду Правног факултета
Универзитета у Сарајеву у школској
2010/2011. години број: 01-1083/10 од
21.10.2010. године и број: 03-14-18311/10 од 11.11.2010. године, те анекса I
Уговора за 2010/2011. академску годину број: 01-1083-1/10 од 21.11.2010. године и број: 03-14-1831-2/2010 од 11.11.
2010. године, анекса II Уговора за 2010
/2011. академску годину број: 01-10832/10 од 21.10.2010. године и број:03-141831-3/10 од 11.11.2010. године и анекса III Уговора за 2010/2011. академску
годину број: 01-1083-3/10 од 21.10.2010.
године и број:03-14-1831-4/10 од 11.
11.2010. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт годину са економског кода 614
100 (КАН 004) - Текући трансфер за
високо школство.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун број: 3389002208251473
код Уникредит банке Сарајево ИД
4200311660008.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-571/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате IV (четврте)
и V (пете) рате од укупно
предвиђених XI (једанаест) рата
по Уговору о извођењу дислоциране
наставе Економског факултета
Универзитета у Сарајеву у Горажду
у школској 2010/2011. години
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 40.000,00 КМ на
име уплате IV (четврте) и V (пете) од
укупно предвиђених XI (једанаест) рата Економском факултету Универзитета у Сарајеву по основу Уговора о извођењу дислоциране наставе Економског факултета Универзитета у Сарајеву у Горажду у школској 2010/2011. години, број: 02-01-561/10 и број: 03-141832-1/10 од 11.11.2010. године, те анекса I Уговора за школску 2010/11. годину и анекса II Уговора за школску
2010/11. годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
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средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 004) – Текући трансфер за високо школство.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун број: 1610000047480056
код Раифаизен банке Сарајево.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-572/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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I
У привремену Скупштину ЈП
Радио - телевизија Босанско – подрињског кантона Горажде, на период од
два мјесеца именују се:
1. Османспахић Адмир, предсједник,
2. Хоџић Алмина,
члан,
3. Трбовић Вилдана,
члан,
4. Живановић Славко,
члан,
5. Радача Мунир,
члан,
6. Субашић Осман,
члан,
7. Селимовић Ален,
члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Закона о Радио - телевизије Босанско – подрињског Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 7/02, 8/09), те на
основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
у Федерацији Босне и Херцеговине
(«Службене новине ФБиХ» број: 12/03),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године,
д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу члана 30. Закона о
основном одгоју и образовању («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде, број: 5/04, 6/09), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници
одржаној дана 12.05.2011.г., д о н о с и:

РЈЕШЕНЈЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова
Скупштине ЈП Радио - телевизија
Босанско - подрињског кантона
Горажде

ОДЛУКУ
о упису ученика у припремни
разред и први разред
Основне музичке школе «Авдо
Смаиловић» Горажде за школску
2011/12. годину

Број:03–05-574/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број
одјељења и број ученика који ће се уписати у припремни и први разред Основне музичке школе «Авдо Смаиловић» Горажде у школској 2011/12. години.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 002) – Текући
трансфер за културу за 2011. годину

Члан 2.

Члан 1.

У припремни разред уписаће се
једно одјељење са укупно 30 ученика.
У први разред уписаће се 30 ученика.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН
002) – Текући трансфер за културу за
2011. годину.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-576/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,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), а у вези са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године,
д о н о с и:

Члан 2.
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за образовање,
науку, културу и спорт и Министарство за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-577/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------------------
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На основу члана 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРОГРАМ
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер
за културу за 2011. годину

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 002) – Текући трансфер за културу за 2011.годину

бене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11).

3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011.- 31.12.2011. године
Буџетска линија:
Текући трансфер за културу
Економски код:

614 100

Аналитички код:

КАН 002

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
70 000,00 КМ
Одговорно лице: Алма Делизаимовић
Позиција одговорног лица:
Министрица
Контакт лице за Програм:
Елмедин Ваљевчић, виши стручни сарадник за спорт
Контакт-телефон:038 224 259 локал 214

2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 10. редовној сједници, одржаној 12.05.2011. године,
својом Одлуком број: 03-14-577/11 од
12.05.2011. године, дала је сагласност
на Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 002) – Текући трансфер за културу (у даљем тексту: Програм), а што је у складу са чланом.42.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде („Служ-

4. СВРХА ПРОГРАМА
Сврха Програма је да се због изузетно комплексне проблематике у области културе, а која је законом утврђена дјелатност, обезбиједи дио средстава за суфинансирања пројектних активности правних лица са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде
(у даљем тексту: Кантон) ради стварања услова за развој и афирмацију културе и техничке културе те промовисања заједничких културних вриједности с циљем унапређења заједничке ку-
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лтурне баштине Кантона. Такођер,
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт (у даљем тексту: Министарство) преко овог Програма активно учествује са планираним буџетским средствима на побољшању цјелокупног квалитета културе на подручју
Кантона.

5. ОПИС ПРОГРАМА
Овим Програмом дефинишу се
појединачне подстицајне мјере у области културе на подручју Кантона, утврђују потребна финансијска средства, сврха Програма те начин праћења
реализације сваке од предвиђених подстицајних мјера, критерији, корисници Програма те друга питања од значаја за провођење Програма.
5.1.

Општи циљ програма

Општи циљ овог Програма у
складу са надлежностима Министарства утврђених чланом 11. Закона о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“, број: 05/03, 6/10) је
остварити јавни интерес Кантона у области културе сходно члану 3. Закона
о култури Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 07/04) и то:
1. стварање могућности за развој
културних дјелатности на подручју Кантона,
2. обезбјеђење услова за стварање,
преношење и доступност културних вриједности,
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3. очување културног наслијеђа и
природног наслијеђа,
4. афирмисање културних вриједности Кантона у земљи и свијету у оквиру укупних вриједности Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине,
5. културни одгој у образовању и
образовање кадрова за позиве у
области културе,
6. културолошка истраживања,
те јавни интерес Кантона у области те-хничке културе сходно
члану 34. Зако-на о техничкој
култури Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско – подрињског
кан-тона Горажде“, број: 03/05)
и то:
1. образовање и оспособљавање за
стицање ваншколских техничких, технолошких и информатичких знања и вјештина,
2. програми смотри, такмичења и
изложби од интереса за Кантон,
3. међународна сарадња у области техничке културе,
4. информативно–издавачка и издавачка дјелатност из области
техничке културе,
5. издавачко-развојни и стручни
рад на образовању стручних
радника и иноватора,
6. набавка опреме и одржавање
објеката техничке културе од
интереса за кантон,
7. подстицање и афирмација технолошких иновација како у земљи тако и у иностранству и
8. промоција босанскохерцеговачких технолошких иновација у
иностранству.
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5.2.

Посебни циљеви Програма

За остварење општег циља
Програма предлаже се сљедећи низ
посебних циљева Програма:
a. Подршка развоја културе и
афирмисање културних вриједности на подручју Кантона
-

Мјера: финансијска подршка Општинама са подручја Кантона као
организаторима манифестација из
области културе, јавним установама културе, удружењима културе,
културним и културно-умјетничким друштвима регистрованим на
подручју Кантона у виду суфинансирања пројектних активности приликом провођења дјелатности у
области културе, свим облицима
стваралаштва, преношења и очувања културних вриједности у области књижевне, музичке, плесне позоришне, ликовне, филмске и видео дјелатности, очување културног
и природног наслијеђа, архивске,
музејске, изложбене и библиотечке
дјелатности као и издаваштва, кинематографије и радија и телевизије.
b. Подршка развоју и афирмацији техничке културе на подручју Кантона

-

Мјера: финансијска подршка удружењима техничке културе регистрованим на подручју Кантона у
виду суфинансирања пројектних
активности у области техничке културе, односно техничког одгоја,
образовање и оспособљавање дјеце
и омладине, научнотехничко стваралаштво и унапређење пронала-
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заштва, иноваторства и рационализаторства, радиоаматеризам, фото,
филмске и видео активности, аероактивности, ронилачке активности, техничке спортове и научно-техничке манифестације.

6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма износе 70 000,00 КМ и то:
80% средстава за приједлоге пројектних активности путем јавног позива за достављање приједлога пројектних активности Министарству за образовање, науку, културу и спорт (у даљем тексту: јавни позив) и
20% средстава за приједлоге пројектних активности путем закључених споразума, меморандума и сл. који
су дефинисани као видови заједничке
сарадње у области културе те подношењем захтјева запримљених у периоду
01.01.2011-31.12.2011. године који су у
складу са мјерама у оквиру посебних
циљева овог Програма.
7. ПРИЈАВА ПРИЈЕДЛОГА
ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Сви приједлози пројектних активности који се суфинансирају кроз
овај Програм требају припадати утврђеним мјерама у оквиру посебних циљева овог Програма.
Пријава приједлога пројектних
активности овим Програмом осмишљена је на два различита начина и то:
a. Путем јавног позива
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Јавни позив дефинише: критерије прихватљивости за учешће у Програму – опште и посебне критерије,
критерије неприхватљивости за учешће у Програму, селекционе критерије
и бодовне критерије, додатне одговарајуће документе које је потребно приложити уз пријаву, услове за додјелу
средстава, услове за подношење пријаве на јавни позив, активности везане
за одабир корисника и додјелу средстава. Јавни позив се објављује у електронским медијима на подручју Кантона, интернет-страници Владе кантона, као и огласној табли Кантона.
b. Путем закључених споразума,
меморандума и сл. који су дефинисани као видови заједничке
сарадње у области културе те
подношењем захтјева запримљених у периоду 01.01.2011 – 31.
12.2011. године.
Сви трошкови који произлазе
из провођења неке пројектне активности не могу се у потпуности финансирати кроз овај Програм, с тим у вези,
путем овог Програма вршиће се суфинансирање пројектних активности, те
предлагачи приједлога пројектних активности требају пронаћи и друге изворе за њихово финансирање.
Доказ о таквој врсти суфинансирања прилаже се приликом подношења наративног и финансијског извјештаја Министарству.

8. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА
Корисници Програма су јединице локалне самоуправе, јавне устано-

ве и удружења с правним својством са
подручја Кантона.
Корисници и примаоци средстава Програма су одговорни за провођење пројектних активности намијењених за суфинансирање пројектних активности.
8.1.

Обавезе корисника средстава

Корисници Програма морају
поднијети завршни наративни и финансијски извјештај према обрасцу утврђеном од стране Министарства.
Износи исказани од стране корисника у финансијским извјештајима
на којим се темељио приједлог пројектних активности за плаћање требају
бити стварни, тачно израчунати и дозвољени у складу са овим Програмом.
Корисници Програма морају
потврдити да намјеравају провести активност писменом обавијести унутар
10 (десет) календарских дана од запримања обавијести о додјели Одлуке
Владе Кантона о одобравању средстава.
Корисници средстава морају
обезбиједити видљивост, промоцију,
кориштење и ширење резултата овог
Програма.
9. ОДАБИР КОРИСНИКА
И ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Средства утврђена овим Програмом додјељују се у складу са начелима законитости, транспарентности,
једнакости могућности и недискриминације. У складу са наведеним у наредним члановима Програма донесен је
посебан низ критерија како би се омо-
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гућио транспарентан селекциони поступак (односно критерији прихватљивости за учешће у Програму – општи и
посебни критерији, критерији неприхватљивости за учешће у Програму, селекциони критерији и бодовни критерији.

-

10. КРИТЕРИЈИ

-

Да би предложене пројектне активности биле суфинансиране, морају
задовољити одређене критерије наведене у наставку.

-

10.1.

Критерији прихватљивости
за учешће у Програму

Приједлози пројектних активности се најприје разматрају како би се
утврдило одговарају ли у потпуности
општим критеријима прихватљивости
за учешће у Програму, али и посебним критеријима за учешће у Програму.
10.1.1. Општи критерији
Прихватљиви су они приједлози пројектних активности који / чији:
-

-

су поднесени поштом у овим Програмом предвиђеним роковима, односно јавним позивом за приједлоге пројектних активности које се
достављају путем јавног позива,
(према датуму слања назначеном
на пошиљци или пријемном печату Министарства),
су предани користећи образац електронске пријаве,
у склопу пријаве имају све потребне прилоге, потписане и овјерене

-

од стране овлаштених лица, испис
електронске пријаве и тражене документе, а неће се разматрати непотпуне и неисправно попуњене пријаве те оне које не стигну у прописном року,
су предлагачи у потпуности испунили пријаву, а неће се разматрати
пријаве испуњене рукописом,
су предлагачи с регистрованим сједиштем на подручју Кантона,
су предлагачи доставили рјешење
о упису у регистар правних лица
(овјерена фотокопија),
су предлагачи доставили идентификациони број и трансакцијски
рачун отворен у банци.

10.1.2. Посебни критерији
1. Развој културе и афирмисање
културних вриједности на подручју Кантона у свим облицима
стваралаштва, преношења и очувања културних вриједности у
области
књижевне,
музичке,
плесне,
позоришне,
ликовне,
филмске и видео дјелатности,
очување културног и природн-ог
наслијеђа,
архивске,
музејске,
изложбене и библиотечке дјелатности као и издаваштва, кинематографије и радија и телеви-зије.
2. Развој и афирмација техничке
културе на подручју Кантона,
односно технички одгој, образовање и оспособљавање дјеце и
омладине, научнотехничко стваралаштво и унапређење проналазаштва, иноваторства и рационализаторства,
радиоаматеризам, фото, филмске и видео
активности, аеро-активности,
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ронилачке активности, технич-ки
спортови
и
научно-техничке
манифестације.
10.2.

Критерији неприхватљивости
за учешће у Програму

Неприхватљиви су они приједлози пројектних активности који / чији:
-

-

-

-

-

-

подразумијевају финансирање
плата (бруто и нето лични доходак и основна дјелатност),
су на други начин остварили
финансирање или суфинансирање из Буџета Кантона,
имају једину сврху корист запослених у правном лицу,
подразумијевају финансирање
адаптације, реконструкције, инвестиционо улагање у обнову
објеката, куповину опреме и слично,
предлагач није доставио извјештај са комплетном документацијом којом се доказује да су средства у претходној години добивена од Владе Босанско-подрињског кантона Горажде или
Министарства за образовање,
науку, културу и спорт намјенски утрошена,
акти предлагача на које се односи Закон о удружењима и
фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ“, број: 45/02)
нису усклађени са истим,
предлагач не испуњава критерије прихватљивости за учешће
у Програму (опште критерије и
посебне критерије).

10.3.

Селекциони и бодовни
критерији

Приједлози пројектних активности који испуњавају критерије прихватљивости за учешће у Програму (опште критерије и посебне критерије),
односно који испуњавају могућност за
судјеловање у овом Програму, подлијежу темељитој процјени у складу са
селекционим и бодовним критеријима.
10.3.1. Селекциони критерији
Подносиоци приједлога пројектних активности морају имати професионалне вјештине и квалификације
за обављање предложених пројектних
активности (оперативна способност).
У том смислу, листа реализованих пројеката и програма манифестација у
2010. години, извјештај о раду за 2010.
годину, програм рада за 2011. годину
и биографија лица одговорног за провођење пројектних активности у име
сваког приједлога пројектних активности морају бити достављени као дио
пријаве.
10.3.2. Бодовни критерији
Бодовни критерији чине основ
за процјену квалитета приједлога пројектних активности у вези са општим и
посебним циљевима те критеријима
овог Програма. Они садрже елементе
квалитета и квантитета, од којих сваки
носи одређен број бодова.
Све достављене приједлоге пројектних активности прегледа и оцјењује комисија именована од стране мин-
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истра за образовање, науку, културу и
спорт. Комисија даје Министарству
приједлог о расподјели средстава, предлаже листу предлагача или пројеката који заслужују помоћ на основу постигнутих бодова и расположивих средстава те сачињава обавјештење за све
предлагаче приједлога пројектних активности са могућношћу приговора
Министарству. Коначну расподјелу
средстава са утврђеном листом предлагача или пројеката доноси Влада Кантона на приједлог Министарства.
Пројекти ће бити процијењени
скалом бодова од 0 до 100 и биће поредани по својој вриједности.
Бодовима од 0 до 40 за пројектне активности ако:
-

-

-

-

-

-

су циљеви, методологија и природа пројектних активности изашли из оквира интереса само
предлагача;
су предложене активности такве да могу имати већи утицај, а
њихови циљеви да се могу лакше постићи на подручју Кантона;
је јасноћа пројектних активности те њихова досљедност у складу са оперативним и финансијским способностима организације;
посједује вјештине и искуство
лица задужених за управљање
и провођење пројектних активности;
су разрађени резултати и детаљан план буџета пројектних активности;
посебна пажња биће посвећена
пројектима који претходно ни-

су имали искуства и са провођењем циљаних пројеката.
Бодовима од 0 до 10 за усклађеност пројектиних активности са циљем Програма
-

Посебна пажња биће посвећена
пројектима који задовољавају
бар два до три посебна циља
овог Програма.

Бодовима од 0 до 15 за посебност предложених пројектних активности ако:
-

-

-

садржава оригиналност, иновацију и креативност предложених пројектних активности,
садржава вјештине и искуство
лица задужених за организацију и провођење активности,
посједује значај предложених
активности у односу на циљану
публику/кориснике, утицај на
јавност те социјалну димензију
активности.

Бодове од 0 до 10 за очекиване
резултате ако:
-

посједује већи број лица која
могу директно или индиректно
користити постигнуте резултате предложених активности.

Бодове од 0 до 15 за комуникацију и промоцију пројектних активности:
-

-

усклађеност комуникацијског
плана у односу на врсту пројекта и циљану публику,
усклађеност и реалност финансијског плана предвиђеног за
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-

промотивне активности,
детаљан комуникацијски план
и кориштење различитих могућности промоције (електронски
и штампани медији, брошуре,
исл.)

Бодовање од 0 до 10 за дугорочни утицај – одрживост:
-

-

предложене пројектне активности требале би за циљ имати сталну одрживу сарадњу на подручју Кантона,
потенцијал предложених пројектних активности за стварање
будућих иницијатива.

11. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се подстицање што већег броја грађана прије свега дјеце, младих ради стварања широке квалитативне основе као
услова даљњега напретка у развоју културе, односно очувања достигнутог
нивоа културе на подручју Кантона.
12. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте евентуално недовољно
пуњење Буџета Кантона због недовољног прилива средстава у Буџет Кантона.
13. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА И
ТРОШКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
За провођење овог Програма ће
бити ангажовани упосленици Минис-

тарства у току радног времена без посебних надокнада.
14. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обавља Министарство за финансије Кантона те Министарство за образовање,
науку, културу и спорт у складу са Законом о извршењу Буџета Кантона за
2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11).
Број:10-14-1858-2/11 М И Н И С Т Р И Ц А
12.05.2011.године Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), а у складу са чланом 11. Закона
о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/03), Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре за избор најповољнијег
понуђача за пружање услуга
реализације наставних активности
дислоциране наставе у Горажду
машинског факултета
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I

341

Даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање процедуре за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга реализације наставних активности дислоциране наставе у Горажду машинског факултета.
II
За реализацију наведених активности задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско – подрињског кантона Горажде, а процедуру и поступак избора
најповољнијег понуђача извршити у
складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ.
III
За реализацију планираних активности потребна су новчана средства и иста су обезбијеђена у Буџету Министарства за образиовање, науку, културу и спорт Босанско – подрињског
кантона Горажде, економски код 614 100 (КАН 004) Трансфер за високо
школство.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-579/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), те на основу члана 62. Закона о
средњој школи («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»
број: 5/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о упису ученика у први разред
средњих школа за школску
2011./2012. годину
I
Овом Одлуком утврђује се број
одјељења која се планирају уписати у
школској 2011/2012. години у јавним
установама средњег образовања на простору Босанско – подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. МСШ “Енвер Поздеровић”
Горажде
a) Гимназија
2 одјељења
b) Економски техничар,
смјер финансијско
рачуноводствени,
ЕУ ВЕТ програм
1 одјељење
c) Туристички
техничар
1 одјељење
d) Пољопривредни
техничар,
општи смјер
ЕУ ВЕТ програм
1 одјељење
e) Пољопривредни
техничар,
смјер прехрамбени 1 одјељење
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2. СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде
a) Машински техничар
за компјутерско
управљање машинама (ЦНЦ техничар) 1 одјељење
b) Машински техничар конструктор
на рачунару
1 одјељење
c) Хемијски техничар
- биотехнолошки
смјер
1 одјељење
d) Техничар ПТТ
-саобраћаја, смјер
комуникацијске
технологије
1 одјељење
e) Електротехничар,
смјер енергетика,
електроника
и аутоматика
1 одјељење
f) Грађевински
техничар
1 одјељење
3. ССШ “Џемал Биједић” Горажде
a) Угоститељска струка:
кухар, пекар,
посластичар
1 одјељење
b) Машинска струка:
Машинбравар
- заваривач
1 одјељење
Аутомеханичар
–инсталатер
Централног
гријања
1 одјељење
c) Електротехничка
струка:
електроинсталатерелектроничар
телекомуникација 1 одјељење
d) Административна
струка:
пословни секретар 1 одјељење
e) Хемијска струка:
оператор експлозивних материја
1 одјељење

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-600/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

342
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614300 –
Грантови непрофитних организација
број: 11-14-491-2/11 од 22.04.2011.године, Одлуке о усвању Програма број:
03-14-461/11 од 20.04.2011, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
април 2011. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец април 2011. године, и то:
-

Савез РВИ Босанско
-подрињског кантона
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-

-

-

-

“Синови Дрине”
Горажде
1.720,00 КМ
Организација ПШиПБ
Босанско-подрињског
кантона Горажде
1.720,00 КМ
Савез добитника
највиших ратних
признања Босанскоподрињског кантона
Горажде
840,00 КМ
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.200,00 КМ
Удружење
”Свјетлост Дрине”
700,00 КМ
Удружење Ветерана
рата, ЗБ, ПЛ
1.025,00 КМ

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

-

СРВИ »Синови Дрине» Горажде:
1990540005249733 – АБС
Организација ПШиПБ Босанскоподрињског кантона Горажде:
1011400000324239 - ПБС
СавезДНРП «Златни љиљани»:
1990540005884792 - АБС

-

-

Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ: 1610300004930021 –
Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - АБС
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Раифаизен
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним Новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-590/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

343
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програм утрошка средстава 614300 –
Грантови непрофитних организација
број: 11-14-491-2/11 од 22.04.2011.године, Одлуке о усвањау Програма број: 03-14-461/11од 20.04.2011, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
април 2011. године
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2011.години за мјесец април.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Грантови непрофитних организација –
финансирање пројеката НВО борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско -подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде на жиро-рачун број: 19905400052
49733, отворен код ШПАРКАСЕ банке
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-591/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

344
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација број: 11-14-491-2/11 од 22.04.
2011.године, Одлуке о усвајању Програма о утрошку средстава са кода 614
300, број: 03-14-461/11 од 20.04.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за одржавање редовне извјештајно–
изборне скупштине Савеза РВИ
«Синови Дрине» Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 800,00 КМ за одржавање
редовне извјештајно – изборне скупштине Савеза РВИ «Синови Дрине» са
простора Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитних организација – Финансирање пројеката – одржавање редовних скупштина.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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Члан 1.

ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Савеза РВИ «Синови Дрине» Горажде,
жирорачун број: 1990540005249733 отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ за одржавање
редовне Скупштине Удружења «Свјетлост Дрине» са простора Босанско –
подрињског кантона Горажде.

Члан 4.

Члан 2.

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

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде, економски код 614300 Текући трансфери непрофитних организација - финансирање пројеката
– одржавање редовне скупштине.

Број:03–14-592/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

345
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 5/11),
Програма о утрошку средстава 614300
– «Текући трансфери непрофитним
организацијама» број: 11-14- 491-2/11
од 22.04.2011. године и Одлуке о усвајању Програма број: 03-14-461/11 од 20.
04.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 10.
редовној сједници, одржаној дана 12.
05.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за одржавање редовне Скупштине
Удружења «Свјетлост Дрине»
Босанско-подрињског кантона
Горажде

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Удружења «Свјетлост Дрине» Горажде
број: 1990540006546332, отворен код
ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-593/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

346
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
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– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614200 –
Текући трансфери појединаца – БОР 005, број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.
године, Одлуке о усвању Програма број: 03-14-460/11 од 20.04.2011.године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Савезу добитника највиших
ратних признања «Златни љиљани»
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.500,00 КМ за одлазак добитника највиших ратних признања
«Златни љиљани» Горажде на дружење ДНРП Федерације, које ће се одржати 09.05.2011 .године у Зеници.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – БОР 005 - Текући трансфери појединцима
- Новчана помоћ добитницима највиших ратних признања.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије

Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун
Удружења добитника највиших ратних приознања «Златни љиљани» Горажде, број: 1990540005884792, отворен
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-616/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

347
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а везано за члан 33. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
канцеларијског намјештаја
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде за
набавку канцеларијског намјештаја:
радни сто, радна столица и комода са
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полицама, у купном износу од 410,00
КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
821300 – Набавка опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-596/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

348
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 10. Редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за попуну
упражњеног радног мјеста
руководећег државног службеника
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст министру за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде да изврши расписивање конкурса за попуну
упражњеног радног мјеста руководећег државног службеника и то:
1. Директор Дирекције за цесте
у Министарству за привреду – 1 (један)
извршилац.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду
Босанско – подрињског кантона Горажде, а поступак попуне упражњеног
радног мјеста из члана 1. ове Одлуке
провести у складу са позитивним законским и подзаконским прописима који регулишу ову област.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-597/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

349
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
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својој 10. редовној сједници, одржаној
дана 12.05.2011.године, д о н о си:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на програм
Подршка Удружењу послодаваца
за 2011. годину, утврђених у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за
2011. годину на економском коду
614300 - ТЕК 001 – Текући трансфери
непрофитним организацијама –
Удружење послодаваца
за 2011. годину

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-605/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
--------------------

349a)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/11), Министарство за привреду, утврђује:

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на програм утрошка средстава «Подршка Удружењу послодаваца» за
2011. годину утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, на економском коду 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Удружење послодаваца за
2011. годину у износу од 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду, са економског кода
614 300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама Удружење послодаваца
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УДРУЖЕЊУ
ПОСЛОДАВАЦА је назив програма
утрошка средстава Министарства за
привреду, са економског кода 614 300 Текући трансфери непрофитним организацијама - Удружење послодаваца
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија:Текући трансфери
непрофитним организацијама – Удружење послодаваца
Економски код:
Аналитички код:

614 300
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Укупна вриједност Програма: 5.000 КМ

титном дијалогу између Владе, синдиката и послодаваца на подручју Босанско подрињског кантона Горажде.

Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице:

Исмет Омерагић

Контакт-телефон:
Контакт е-маил:

038 227 857
privreda@bpkgo.bа

Интернет:

www.bpkgo.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у складу
са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона за
2011. годину дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-605/11 од 12.05.2011. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
(1)
Намјена Програма утрошка средстава Министарства за привреду са
Буџетског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама Удружење послодаваца јесте пружање
подршке у раду удружења послодаваца.
(2)
Сврха Програма подршке удружењу послодаваца је јачање капацитета удружења послодаваца у трипар-

(3)
Сврха Програма је, такођер, да
у складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета осигура плански и транспарентан утрошак средстава, одобрен
на економском коду 614 300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама - Удружење послодааваца.
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
- Удружење послодааваца, Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.
годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање
сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона, као
што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници
средстава, процјена резултата који ће
се остварити Програмом те процјена
непредвиђених расхода и издатака у
оквиру Програма.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1.

Општи циљ Програма
(1)

Основни циљ Програма је јачање капацитета удружења послодаваца Босанско-подрињског кантона Горажде.
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(2)
Програм не садржи специфичне циљеве.

предвиђени посебни критерији за расподјелу средстава. Средства ће се распоредити Удружењу послодаваца Босанско-подрињског кантона.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 5.000 КМ. Средства за ове намјене налазе се на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – удружење послодаваца.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

Општи услови
(1)
(Распоређивање средстава)

(3)
(Кандидовање захтјева)
У оквиру Програма могуће је
достављање захтјева за суфинансирање или потпуно финансирање активности удружења послодаваца.
Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.
(4)
(Одобравање захтјева)
Захтјеви за средствима достављају се у форми предвиђеној у овом Програму.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти захтјева селектују и и процијене.
5.2.

Процедуре аплицирања, селекције, евалуације и рангирања приједлога пројеката и захтјева

Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), на економском коду 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама – удружење послодаваца у укупном износу
5.000 КМ, распоређиваће се на основу
одобрених захтјева складу са одредбама овог Програма.

Удружење послодаваца Босанско-подрињског кантона има статус
апликанта за средства из овог Програма.

(2)
(Критерији за расподјелу)

(2)
(Корисници средстава)

За расподјелу средстава, у складу са општим циљем Програма, нису

Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили пр-

(1)
(Апликанти)
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оцес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава из овог Програма.
(3)
(Подношење захтјева за средствима)

тава не могу бити виши од 5.000 КМ.
Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само
један захтјев за средствима.
(6)
(Отварање апликација
и административна провјера)

Апликант доставља један захтјев за средствима за укупан износ планираних средстава по Програму.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана обављивања овог Програма у Службеним новинама Босанско-подринјског кантона
Горажде“ до 31. октобра 2011.године.
(4)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

-

разлог због којег се захтјевом тражи
одобравање средстава,
информације о усклађености захтјева са општим и посебним циљевима Програма,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за привреду,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.

(5)
(Финансирање захтјева за средствима)
Захтјеви за одобравање средс-

Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и
као такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант спуњава услове за учествовање
у кориштењу средстава Министарства
за привреду у оквиру овог Програма.
Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да је апликација у складу са општим циљем Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
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Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити апликанта о резултатима
административне провјере.
(7)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацији захтјева комисија
примјењује три групе индикатора и
то:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(8)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација захтјева се проводи
на основу скале за евалуацију.
Евалуациони критерији су подијељени
у оквиру група и подгрупа. За сваку
подгрупу комисија даје оцјену између
1 и 5 према сљедећим категоријама
процјена:

1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака се оцјена множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за захтјев за средствима је 80.
Захтјеви за средствима који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност
мањи од 15, апликација се одбија, без
обзира на добивен укупан максималан
број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна
ефикасност мањи од 15, апликација
се одбија, без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле са бројем чланова комисије.

(9)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом
1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног
за имплементацију пројеката

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВА
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2. Релевантност

30

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи
и посебне циљеве Програма

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за посебне услове
Програма

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма

5x2

3. Методологија
3.1.Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајући
и конзистентни са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта
3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна
анализа проблема, да ли су предложене активности
одговарајуће за рјешавање презентованог проблема,
те да ли су на задовољавајући начин укључени сви који
могу допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву
4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на развој Босанско-подрињског кантона
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и
да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из средстава Министарства за привреду
5. Буџет и трошковна ефикасност

20
5

5x2

5
30

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекианих резултата задовољавајући

5x2

5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна за
имплементацију планираних активности

5x2

5.3.Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

5x2
80
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(10)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве које
су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима односно
пројектима који се налазе у процесу
одобравања. Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
- Удружење послодаваца.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за ис-

платом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије.
5.3.

Приоритети и посебни услови
(1)

Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати захтјевима који доприносе јачању капацитета удружења послодаваца Босанско-подрињског кантона Горажде.
6. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
(1)
Корисник средстава по овом
Програму је Удружење послодаваца
Босанско-подрињског кантона Горажде.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства
који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор програма:
Исмет Омерагић
Службеник за мониторинг и извјештавање: Мелида Хаџиомеровић
Намјештеник надлежан за администрацију: Елведина Муратспахић
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8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

-

-

-

испуњавање циљева из Годишњег програма рада Удружења
послодаваца за 2011. годину,
повећани капацитети удружења послодаваца у заступању
интереса послодаваца у Босанско-подрињском кантону Горажде,
укљученост локалног становништва у рјешавање проблема у
руралним заједницама.
Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се
директно планирају постићи
имплементацијом Пројекта.
(2)

Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резулата
обиласком корисника на терену и на
основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма одабрани корисници Програма су дужни након трошка
одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима која су одобрена за финансирање из Програма.

Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени свим
корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Удружење послодаваца вршиће Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде и службеници министарства
који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде својом
одлуком има право иста да преусмјери
у другу ставку.
Број:04-14-1021/11
18.05.2011.године.
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Вл-
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ада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-605/11 дана 12.05.2011. године.

350
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 10. редовној сједници, одржаној
дана 12.05.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
«Подршка развоју подузетништва
и обрта» за 2011.годину утврђеног
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011.годину на
економском коду 614500-ПОД 003 –
Субвенције за подстицај развоја,
подузетништва и обрта
за 2011.годину

Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-609/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
--------------------

350а)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/11), Министарство за привреду утврђује:

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Подршка развоју подузетништва и обрта» за 2011.годину утврђеног у Буџету
Министарства за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде за 2011.
годину, на економском коду 614 500 Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта за 2011. годину
у износу од 150.000,00 КМ.

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
привреду, са економског кода
614 500 – Субвенције за подстицај
развоја, подузетништва и обрта
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

„ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ, ПОДУЗЕТНИШТВУ И ОБРТУ“ је
назив Програма утрошка средстава
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Министарства за привреду, са економског кода 614 500 – Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
(1)

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија:Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта
Економски код:

614 500

Аналитички код:
Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
150.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић,дипл.оец
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038 228 640
privreda@bpkgo.bа
www.bpkgo.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона за 2011. годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-609/11 од 12.05.2011.
године.

Намјера Програма утрошка средстава Министарства за привреду са
буџетског кода 614 500 – Субвенције за
подстицај развоја, подузетништва и
обрта јесте пружање подршке развоју
и стварању додатних могућности за
привређивање у области подузетништва и обрта.
(2)
Сврха подршке развоју, подузетништву и обрту јесте стварање услова
за запошљавање, раст и развој подузетништва и обрта на простору Босанскоподрињског кантона.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз суфинансирање и финансирање пројеката подузетника, обртника и
непрофитних организација који доприносе развоју мале привреде, подузетништва и обрта у Босанско-подрињском кантону. За хитне и специфичне
потребе, подршка у оквиру овог Програма може се пружити и на основу
захтјева, на начин како је прописано
Програмом.
(3)
Сврха Програма је такођер, да у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614 500 – Субвенције за подстицај развоја, подузет-

20. мај/свибањ 2011

Број 7 – страна 670

ништва и обрта, у складу са важећим
законским прописима.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 500 – Субвенције
за подстицај развоја, подузетништва и
обрта, Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде за 2011. Годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за
расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода
и издатака у оквиру Програма.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1. Општи циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма јесте
пружање подршке развоју подузетништва и обрта и повећање броја запослених на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
3.2. Посебни / специфични циљеви
Програма

(1)
Посебни/специфични циљеви
Програма су:
1.
2.
3.

Развој подузетништва и обрта
кроз нова запошљавања и проширивање пословања;
Пружање подршке мјерама
које доприносе развоју подузетништва и обрта;
Превазилажење проблема проузрокованих рецесијом.
(2)

У оквиру првог специфичног
циља обезбједиће се подршка подузетницима и обртницима у суфинансирању пројеката који омогућавају одрживо запошљавање, повећање броја запослених, развој пословања и проширивање обима пословња у обртима и малој привреди.
Подршка ће се обезбиједити за
набавку машина и уређаја, изградњу,
проширење или реконструкцију објеката, отклањање уских грла у пословању, примјену нових технологија, усвајање производње нових производа, обуку, преквалификацију или доквалификацију радника и друге активности
које повећавају број запослених радника. У оквиру овог циља пружиће се и
старт-ап подршка за регистрацију дјелатности.
(3)
У оквиру другог спцифичног
циља обезбједиће се подршка пројектима удружења и организацијама активним у области развоја, подузетништва и обрта у финансирању или суфи-
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нансирању активности који доприносе развоју и јачању подузетништва и
обрта.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који доприносе развоју и промоцији подузетништва, развоју појединих обртничких грана, јачању капацитета организација и удружења која
окупљају подузетнике и обртнике, отклањању кључних препрека за развој
подузетништва и обрта и развој стручних, организацијских, маркетиншких
способности и вјештина подузетника и
обртника.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбједиће се подршка подузетницима и обртницима у превазилажењу проблема који су проузроковани
рецесијом и проблема који онемогућавају одрживо пословање.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који на одржив начин превазилазе проблеме у пословању уз задржавање броја запослених и омогућавају
смањивање неизмирених фискалних
обавеза кроз набавку репроматеријала,
улагања у нове машине, опрему и уређаје. У оквиру овог циља, пружиће се и
помоћ подузетницима који су погођени поплавама у децембру 2010. Године.
4.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)

Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
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Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 150.000 КМ.
Средства за ове намјене налазе се на
економском коду 614 500 – Субвенције
за подстицај развоја, подузетништва и
обрта.
(2)
За сваки посебан циљ/компоменту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
1. Развој подузетништва
и обрта кроз нова запошљавања и проширивање пословања
Максималан буџет
65.000 КМ
2. Пружање подршке мјерама које доприносе
развоју подузетништва и обрта
Максималан буџет
20.000 КМ
3. Превазилажење
проблема проузрокованих рецесијом
Максималан буџет

50.000 КМ
(30.000 КМ
за поплаве)

(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 15.000 КМ.
(4)
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа
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компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће предложити
измјене и допуне Програма Влади Босанско-подрињског кантона.

5.
5.1.

КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Општи услови
(1)
(Распоређивање средстава)

Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11), на економском коду 614500
– Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта у укупном износу 150.000 КМ, распоређиваће се на
основу одобрених пројеката и захтјева
у складу са одредбама Програма.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику
или групи корисника. Критерији за
расподјелу средстава су:
-

испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
испуњавање посебних услова
дефинисаних у Програму,
повезаност са општим и посебним циљевима Програма,

резултат процеса селекције апликација.
(3)
(Општи услови за учествовање у
Програму)
Општи услови омогућавају учешће правних и физичких лица као корисника средстава. Општи услови за
учешће апликаната у Програму су:
-

-

-

Да имају пребивалиште/регистрацију на простору Босанскоподрињског кантона;
Да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде
рачуна;
Да се приједлог пројекта или
захтјев кандидује у складу са
одредбама овог Програма.

(4)
(Кандидовање приједлога пројекта
и захтјева за средствима)
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми
која је прописана од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све специфичне циљеве Програма. Министарство може
расписати и јавни позив за појединачне компоненте програма у случају
расписивања два и више јавних позива.
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Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са плановима Министрства за привреду.
Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.
(5)
(Одобравање приједлога пројекта
или захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката или захтјеви
селектују и и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2. Процедуре аплицирања
селекције, евалуације
и рангирања приједлога
пројеката и захтјева
(1)
(Апликанти)
Правна и физичка лица која
ис-пуњавају опште услове за учествовање у Програму у имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога пројекта и у виду захтјева за средставима. Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.

Број 7 – страна 673

(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава из овог Програма.
Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
(3)
(Подношење приједлога пројеката)
Апликант може доставити приједлог пројекта у којем је планирано
кориштење средстава из овог Програма на основу јавног позива, који објављује Министарство.
Апликант може доставити више приједлога пројекта, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру јендог
специфичног циља.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма, те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који
је одређен Програмом, Министарство
ће расписати други јавни позив за
достављање приједлога пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар 2011.године.
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(4)
(Финансирање приједлога Пројеката)
Укупан буџет предложеног пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи од
5.000 КМ и већи од 20.000 КМ.
Минимални и максимални износ гранта је у распону од 4.000 до
15.000 КМ.
Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању
пројеката у износу минимално 15 %.

Пријелдози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта, у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине и у
којима није обезбјеђено властито учешће у складу са Програмом, ће бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
Минимални и максимални износи гранта за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава овог
програма су дефинисани у распону за
сваки специфични циљ/компоненту
како слиједи:
Минимални
износ гранта

ЦИЉ
Развој подузетништва и обрта кроз нова
запошљавања и проширивање обима пословања
Пружање подршке мјерама које доприносе
развоју и јачању подузетништва и обрта
Пружање подршке подузетницима и
обртницима у превазилажењу проблема
проузрокованих рецесијом

(5)
(Подношење захтјева за средствима)
У случају постојања хитних или
специфичних захтјева који су директно повезани са циљевима Програма,
апликанти могу доставити захтјеве за
средствима.
Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и
приједлог пројекта и захтјев за средствима. колико је апликант користио средства Програма путем захтјева за средствима, његов приједлог пројекта, уколико је поднесен за исти циљ као и за-

Максимални
износ гранта

4.000 КМ

15.000 КМ

4.000 КМ

10.000 КМ

4.000 КМ

10.000 КМ

хтјев, биће аутоматски одбијен.
Истовремено апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев за
средствима, тек након позитивног усвајања извјештаја о утрошку средстава
по одобреном захтјеву. У случају одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев
тек након истека 30 дана од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.
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Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана обављивања овог програма у Службеним новинама Босанско - подрињског кантона
Горажде“ до 31. октобра 2011.године.
(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
информације о усклађености захтјева са општим и посебним
циљевима Програма,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за привреду,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.
(7)
(Финансирање захтјева
за средствима)

днијети само један захтјев за средствима.
(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана
од затварања јавног позива. Апликације за захтјеве за средствима се отварају
након пријема и као такве упућују у
процедуру административне провјере
и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за привреду у оквиру овог Програма.
Административном провјером
ће комисија провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 4.000 КМ, изузев за захтјеве
који су повезани са санирањем посљедица децембарских поплава. Износе
ових захтјева одредиће Влада посебном одлуком. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може по-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
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Апликације писане рукописм
ће бити аутоматски одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавјестити све апликанте о резултатима
административне провјере.
(9)
(Евалуација достављених
приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
•
•
•
•
•

финансијски и оперативни капацитети апликанта,
релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(10)
(Евалуација достављених
захтјева за средствима)

Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере. У евалуацији пројеката
комисија примјењује три групе индикатора и то:
•
•

релевантност,
одрживост,

•

буџет и трошковна ефикасност.
(11)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле
са бројем чланова комисије.
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(12)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног за
имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

2.1.Колико је апликација релевантна за сврху, општи
и посебне циљеве Програма

5x2

5x2

2.2.Колико је апликација релевантна за приоритете
Програма

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма

5x2

5x2

3. Методологија
3.1.Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта
3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна
анализа проблема, да ли су предложене активности
одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те
да ли су на задовољавајући начин укључени сви који
могу допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или захтјеву
4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на обрт и подузетништво
Босанско-подрињског кантона
4.3.Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и
да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из средстава Министарства за привреду

10
5

5

20

20

5

5

5x2

5x2

5

5
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5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

5.1.Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући

5x2

5x2

5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна за
имплементацију планираних активности

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80

5.3.Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

(13)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених
пројеката.

одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Субвенције за
подстицај развоја, подузетништва и
обрта.
Истовремено са приједлогом
Одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
Уколико се Одлуком Владе одобрава износ гранта већи од 10.000 КМ,
прије потписивања уговора, нацрт уговора се доставља Кантоналном правобраниоцу на мишљење.

Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.

У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о
давању сагласности министру за привреду за потписивање уговора.

Све одобрене пројекте министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси

Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
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одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду
и начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
(14)
(Процедуре одобравања
захтјева за средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве који
су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима, односно
пројектима који се налазе у процесу
одобравања. Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до 3
мјесеца, након чега доноси коначни
приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава
за Програм или доношења одлуке о
прерасподјели средстава у складу са
одредбама Програма.

Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, доноси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Субвенције за
подстицај развоја, подузетништва и
обрта.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије.
5.3. Приоритети и посебни услови
(1)
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета дефинисаних Програмом.
(2)
Основни приоритет овог Програма је повећање запослености и побољшање услова за развој подузетништва и обрта. Активности које доприносе његовом остваривању имају предност за учествовање у Програму.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
-

повећање броја запослених у
подузетништву и обрту,
набавка машина и уређаја за
побољшање процеса производње и пружање услуга,
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-

-

-

-

увођење нових технологија,
обука, преквалификација и доквалификација радника,
реконструкција и инвестиције у
објекте и проширивање производних капацитета,
осигуравање нових тржишта,
подстицај за регистрацију и запошљавање у дефицитарним
занатима и пољопривредном
обрту,
подстицај за измиривање заосталих обавеза по основу доприноса,
промоција и развој подузетништва.

-

-

-

-

Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера.

-

Приоритетне мјере су такођер
и активности на санирању посљедица
децембарских поплава.

-

Подстицај за запошљавање у
пољопривредном обрту ће се обезбиједити из Програма из области пољопривреде и није прихватљив за финансирање из овог Програма.

-

За оцјењивање доприноса предложене приоритетне актвности примјењиваће се посебни финансијски критерији.
(3)
Финансијски критерији за евалуације пројеката и захтјева:
-

За набавку машина и уређаја
примјењиваће се критериј помоћи у набавци опреме, материјала и услуга од 5.000 КМ по је-

дном запосленом раднику;
За увођење нове технологије примјењиваће се критериј од 10.000
КМ по једном новозапосленом
раднику уз задржавање постојећег броја радника;
За обуку, преквалификацију и
доквалификацију
примјењиваће се критериј од
500 КМ по раднику за три мјесеца обуке уз рад;
За реконструкцију и инвестиционо улагање примјењиваће се
критериј 5.000 КМ по раднику,
За подстицај за осигурање нових тржишта примјењиваће се
критериј од 15 % од повећане
продаје на новим тржиштима;
За подстицај за регистрацију
износ трошкова регистрације и
комуналних такси за прву годину након регистрације;
За подстицај у новом запошљавању у дефицитарним занатима примјењиваће се критериј
100 % трошкова доприноса на
минималну основицу за прву
годину након регистрације;
За подстицај за измиривање
заосталих обавеза примјењиваће се критериј 100 % од вриједности набављених машина, уређаја и материјала, односно 50
% од вриједности реконструкције и инвестиционог улагања;
За промоцију и развој подузетништва максимално 50 % средстава за властите трошкове имплементације пројекта и минимално 50 % за вањске услуге.

За санирање посљедица децембарских поплава планиран је укупан
износ од 30.000 КМ који ће се распоре-
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дити корисницима у складу са процијењеним штетама, а по одлуци Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде на приједлог Кантоналне комисије
за процјену штета.

-

(4)

-

Предност при одобравању пројеката који се односе на први и други
специфични циљ ће имати апликанти
који:

-

-

су пословали са добитком у посљедњој години,
у протеклој години нису имали
отказе радницима,
су у протеклој години имали
раст укупног пословања и новог запошљавања.

Апликанти доказују испуњавање услова достављањем биланса стања
и биланса успијеха за посљедњу фискалну годину или пријава за разред
пореза за 2010. годину.
6.НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(1)
Корисници средстава по овом
Програму су:
-

пословни субјекти,
непрофитне организације.

Пословни субјекти су поред општих услова обавезни испуњавати и
сљедеће услове:
-

Да су регистрована минимално
годину дана од дана достављања апликације;

-

-

Да су регистрована као обртници или за дјелатност сродну
обрту;
Да имају минимално једног и
максимално четри стално запослена радника;
Да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза;
Да су доставили извјештај о намјенском утрошку средстава за
одобрена средства од стране
Владе Босанско-подрињског кантона у периоду од протекле
три године;
Да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде у задње три године.
(2)

Посеби услови подобности за
непрофитне организације су да су основана са циљем подршке приватном
сектору (удружења, коморе) или да су
активне у области развоја подузетништва, обрта, занатства, економије или
приватног сектора.

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом провођењу. Радници Министарства
који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
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-

Супервизор програма: Алмас Пита
Службеник за мониторинг
и извјештавање: Меџида Рашчић
Намјештеник надлежан
за администрацију:Рефија Татарин

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су
одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

-

-

повећање броја регистрованих подузетника и обртника,
повећање запослености у подузетништву, обрту и малој привреди,
отклањање уских грла и проширивање обима пословања,
побољшане вјештина и знања радника,
осигурање нових тржишта за производе из Босанско-подрињског кантона,
увођење нових технологија и производња нових производа и услуга,
проширивање привредних капацитета кроз набавку неопходних ресурса који омогућавају запошљавање додатних радника,
санирање штете проузроковане децембарским поплавама.

Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом Пројекта.
(2)
Мјерење резултата активности

ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима која су одобрена за финансирање из Програма.
Форма извјештаја о утрошку средстава ће бити достављена свим корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 500 – Подстицај индустријској производњи вршиће Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и службеници министарства који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(1)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
Број: 04-14-1022/11
18.05.2011.године.
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.
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Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-609/11
дана 12.05.2011.године.

Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.

351

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број; 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 10. редовној сједници, одржаној
дана 12.05.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
«Развој туризма Босанскоподрињског кантона Горажде»
за 2011. годину утврђених у Буџету
Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину
на економском коду 614100 – Текући
трансфери за развој туризма
за 2011.годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Развој туризма Босанско – подрињског
кантона Горажде» за 2011.годину утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде за 2011.годину, на економском коду 614100 - Текући трансфери за
развој туризма за 2011. годину у износу од 160.000,00 КМ.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-607/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------------------

351а)
У складу са чланом 40. и 45.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2011.
годину (“Службене новине Босанскоподрињсдког кантона Горажде”, број:
5/11), Министарство за привреду Босанско - подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду са економског кода
614 100 - Текући трансфери за развој
туризма
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
‘’ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КА-
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НТОНА’’ је назив Програма утрошка
средстава Министарства за привреду,
са економског кода 614 100 – Текући
трансфери за развој туризма.

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

Намјера Програма утрошка средстава Министарства за привреду са
буџетског кода 614 100 - Текући трансфери за развој туризма јесте пружање
подршке јединицама локалне самоуправе, пословним субјектима и непрофитним организацијама у активностима
на развоју туризма у Босанско – подрињском кантону Горажде.

Период реализације Програма:
01.01.2011.-31.12.2011. год.
Буџетска позиција: Текући трансфери за развој туризма
Економски код:

614100

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност програма:
160.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић,дипл.ецц.
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Алмас Пита,дипл.ецц.
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038 224 264
privreda@bpkgo.bа
www.bpkgo.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/11), дала је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-607/11 од 12.05.
2011. године.

2.1. Сврха Програма
(1)

(2)
Сврха подршке развоју туризма
у Босанско-подрињском кантону јесте
јачање туризма као важне привредне
гране и побољшање укупне квалитете
живота становника Босанско-подрињског кантона Горажде.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз суфинансирање и финансирање пројеката у области туризма у складу са одредбама овог Програма. За хитне и специфичне потребе, подршка у
оквиру овог програма може се пружити и на основу захтјева, на начин како
је прописано Програмом.
(3)
Исто тако, сврха Програма је да,
у складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/11), осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду

Број 7 – страна 685

20. мај/свибањ 2011

614100 – Текући трансфери за развој
туризма у складу са важећим законским прописима.
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 614100 - Текући трансфери за развој туризма Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне
елементе за добијање сагласности за
Програм од стране Владе Босанскоподрињског кантона, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава,
процјена резултата те процјену непредвиђених расхода и издатака.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
3.1.

Општи/Основни
циљ Програма
(1)

Основни циљ Програма је развој и комерцијализација туризма кроз унапређење јавне туристичке инфраструктуре, промоцију туристичких потенцијала и проширивање туристичке понуде која доприноси повећању атрактивности за домаће и
иностране туристе.
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка на развоју туризма на подручју Босанско-по-

дрињског кантона Горажде.
3.2.

Посебни/специфични
циљеви Програма
(1)

У складу са општим циљем, посебни специфични циљеви програма
су:
1. Унапређење и ревитализација јавне туристичке инфраструктуре
2. Промоција туристичких потенцијала Босанско-подрињског кантона
3. Проширивање туристичке понуде у Босанско-подрињском кантону
(2)
У оквиру првог специфичног
циља обезбједиће се подршка јединицама локалне самоуправе, туристичкој
заједници, пословним субјектима и
непрофитним организацијама активним у области туризма у финансирању
и/или суфинансирању пројектата који доприносе развоју, реконструкцији
и ревитализацији јавне туристичке инфраструктуре.
Подршка за унапређење и ревитализацију туристичке инфраструктуре обезбједиће се за пројекате израде
архитектонско-еколошко-туристичких
рјешења, пројекте инвестиционог улагања у уређење јавних плажа у општини Горажде и другим атрактивним плажама на Дрини, пројекте који доприносе одрживом кориштењу ријеке Дрине и Праче у туристичке сврхе и пројекте изградње туристичке инфраструктуре за љетни, језерски, риболов-
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ни, наутички, зимски, планински и сеоски туризам.
(3)
У оквиру другог специфичног
циља обезбједиће се подршка туристичкој заједници, пословним субјектима,
непрофитним организацијама активним у области туризма и електронским
и принтаним медијима за пројекте и
активности који доприносе промоцији
туристичких потенцијала Босанскоподрињског кантона.
Подршка ће омогућити финансирање и суфинансирање пројеката и
активности израде принтаног, аудио и
видео промотивног материјала, провођење промотивних акција за вријеме
љетне и зимске туристичке сезоне и
провођење промотивне кампање уз кориштење електронских и принтаних
медија, примјене нових технологија за
промоцију туризма те за друге активности које доприносе промоцији туризма у Босанско-подрињском кантону.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбједиће се подршка туристичкој заједници и пословним субјектима из сектора туризма за пројекте и активности које доприносе проширивању туристичке понуде у Босанско-подрињском кантону.
Подршка ће омогућити финансирање и суфинансирање пројеката
који омогућавају организовање туристичких аранжмана за нове облике туристичке понуде, организовање иновативних туристичких догађаја, побољ-
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шање туристичких капацитета, увођење нових туристичких производа и туристичких садржаја за љетну и зимску
туристичку сезону.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 160.000 КМ.
Средства за ове намјене налазе се на
економском коду 614 100 – Текући трансфери за развој туризма.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
1. Унапређење и ревитализација јавне туристичке инфраструктуре
Максималан буџет:
74.000 КМ
2. Промоција туристичких потенцијала Босанско-подрињског кантона
Максиалан буџет:
20.000 КМ
3. Проширивање туристичке понуде
у Босанско-подрињском кантону
Максималан буџет:
50.000 КМ
(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 16.000 КМ.
(4)
У случају потребе, Министарс-
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тво може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа
компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће Влади Босанско-подрињског кантона предложити
из-мјене и допуне Програма.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

-

(3)
(Општи услови за учествовање
у програму)
Општи услови омогућавају учешће правних лица као корисника средстава. Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
-

Општи услови
(1)

Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11) на економском коду 614 100
– Текући трансфери за развој туризма,
у укупном износу 160.000 КМ, распоређиваће се на основу пројеката и захтјева, у складу са сваким посебним циљем Програма.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма, користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику
или групи корисника. Критерији за
расподјелу средстава су:
-

испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
испуњавање посебних услова
дефинисаних у Програму,
повезаност са општим и посе-

бним циљевима Програма,
резултат процеса селекције апликација.

-

-

Да имају регистрацију/пребивалиште на простору Босанскоподрињског кантона;
Да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде рачуна;
Да се приједлог пројекта или
захтјев кандидује у складу са
одредбама овог Програма.

(4)
(Кандидовање приједлога пројеката
и захтјева за средствима)
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми
која је прописана од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све специфичне циљеве Програма. Министарство може
расписати и јавни позив за појединачне компоненте програма у случају расписивања два и више јавних позива.
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Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са плановима Министрства за привреду.

цес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава из овог Програма.

Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.

Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.

(5)
(Одобравање приједлога пројекта
или захтјева)

(3)
(Подношење приједлога пројеката)

Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката или захтјеви
селектирају и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2.

Процедуре аплицирања,
селекције и евалуације
пројеката и захтјева
за средствима
(1)
(Апликанти)

Правна и физичка лица која испуњавају опште услове за учествовање
у Програму имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога пројекта и у виду захтјева за средставима. Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили про-

Апликант може доставити више приједлога пројекта, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру јендог
специфичног циља.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма, те уколико средства планирана за финансирање захтјева не
утроше у временском плану који је одређен Програмом, Министарство ће
расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар 2011.године.
(4)
(Финансирање приједлога пројеката)
Укупан буџет предложеног пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи од
5.000 КМ и већи 30.000 КМ односно већи од 100.000 КМ за пројекте у оквиру
првог специфичног циља.
Минимални и максимални износ гранта је у распону од 4.000 до
50.000 КМ.
Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 15%.
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Пријелдози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине и у
којима није обезбјеђено властито учешће у складу са Програмом ће бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.

Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава овог
програма су дефинисани у распону за
сваки специфични циљ/компоненту
како слиједи:

Минимални
износ гранта

ЦИЉ
Унапређење и ревитализација јавне туристичке
инфраструктуре
Промоција туристичких потенцијала Босанскоподрињског кантона
Проширивање туристичке понуде у Босанскоподрињском кантону

(5)
У случају постојања хитних или
специфичних потреба који су директно повезани са циљевима Програма,
апликанти могу доставити захтјеве за
средствима.
Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и
приједлог пројекта и захтјев за средствима. Уколико је апликант користио
средства Програма путем захтјева за
средствима, његов приједлог пројекта,
уколико је поднесен за исти циљ као и
захтјев, биће аутоматски одбијен.
Истовремено апликант може
поднијети само један захтјев за средствима.
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након позитивног
усвајања извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају

Максимални
износ гранта

4.000 КМ

50.000 КМ

4.000 КМ

10.000 КМ

4.000 КМ

15.000 КМ

одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана
пријема обавјештења о одбијању захтјева.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана обављивања овог програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона“
до 31. октобра 2011.године.
(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
информације о усклађености
захтјева са општим и посебним
циљевима Програма,
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-

-

преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних
активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од
Министарства за привреду,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.
(7)
(Финансирање захтјева
за средствима)

Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 4.000 КМ. Властита средства
апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана
од затварања јавног позива. Апликације за захтјеве за средствима се отварају
након пријема и као такве се упућују
у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за привреду у оквиру овог Програма.

Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће да
обавијести све апликанте о резултатима административне провјере.
(9)
(Евалуација достављених приједлога
пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
•

финансијски и оперативни капацитети апликанта,
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релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

(10)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацију пројеката комисија примјењује три група индикатора и
то:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(11)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:

1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се
одбија без обзира на добивен укупан
максималан број бодова. Уколико је
укупан резултат у поглављу буџет и
трошковна ефикасност мањи од 15,
апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијели са бројем чланова комисије.

(12)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10
5
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1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног за имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

2.1.Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне циљеве Програма

5x2

5x2

2.2.Колико је апликација релевантна за приоритете Програма

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма

5x2

5x2

3. Методологија
3.1.Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта
3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те да ли су
на задовољавајући начин укључени сви који могу допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или захтјеву
4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на туризам Босанско-подрињског кантона
4.3.Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и да
ли ће се остваривати и након престанка финансирања из
средстава Министарства за привреду
5. Буџет и трошковна ефикасност

10
5

5

20

20

5x2

5x2

5

5

5

5

30

30

5.1.Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући

5x2

5x2

5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80

5.3.Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА
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(13)
(Процедуре одобравања приједлога
пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених
пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене пројекте министарство предлаже Влади да, у складу
са Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 100 – Текући трансфери за развој туризма.
Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о
финансирању или суфинансирању
одобреног пројекта.
Уколико се одлуком Владе одобрава износ гранта већи од 10.000 КМ,
прије потписивања уговора, нацрт уг-
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овора се доставља Кантоналном правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и
мање од 50.000 КМ, уз нацрт уговора
подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласности министру за
привреду за потписивање уговора. Уколико је износ одобреног гранта већи
од 50.000 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка о давању
сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона за закључивање уговора о гранту.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду
и начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
(14)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве које
су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуа-
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ције. У току провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима,
одобреним пројектима односно пројектима који се налазе у процесу одобравања. Комисија може предложити привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца,
након чега доноси коначни приједлог
одлуке.

ција укључује реализацију приоритета
дефинисаних Програмом.

Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.

Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:

Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, доноси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 100 – Текући трансфери за развој туризма.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству
за финансије.
5.3.

Приоритети и посебни услови

(2)
Основни приоритет овог Програма је развој туризма и активности
које доприносе његовом остваривању
имају предност за учествовање у Програму.

-

-

-

-

-

(1)

-

Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплемента-

-

изградња и уређење градских
плажа на ријеци Дрини,
израда пројектне документације за изградњу плажа и купалишта на ријеци Дрини,
уређење приступних путева за
плаже на ријеци Дрини,
уређење плажа на Дринском језеру,
изградња туристичке инфраструктуре и других туристичких
садржаја на Дринском језеру
(пристаништа за чамце, молови
и сл.),
изградња зимске туристичке
инфраструктуре на подручју
Руде Главе, Боровца и Криве
Драге,
увођење нових рекреацијских и
туристичких садржаја за зимски туризам на Рудој Глави,
покретање промотивних кампања,
примјена нових техннологија у
промоцији туризма и туристичке понуде,
промотивне активности везане
за „Фестивал пријатељства“,
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-

покретање нових пилот туристичких аранжмана,
организовање иновативних туристичких догађаја који промовишу туризам.

-

-

Пројектима који укључују волонтерски рад грађана у пројектиним
активностима ће бити дата додатна
предност.
Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера.
За оцјењивање доприноса предложене приоритетне актвности примјењиваће се посебни финансијски критерији.
(3)
Финансијски критерији за евалуације пројеката и захтјева:
-

-

-

За активности изградње и уређења плажа, уређење приступних путева, изградње туристичке инфраструктуре примјењиваће се критериј односа планираних трошкова по туристичкој
локацији у односу на број туриста који користе туристичку
локацију и трошкови уређења
плажа по метру квадратном;
За изградњу пројектнопланске
документације користиће се критериј од максимално 6.000 КМ
за покривање трошкова израде
пројектне документације;
За покретање промотивних кампања користиће се критериј
трошкова кампање и броја учесника/корисника промотивних
кампања;

За покретање нових пилот туристичких аранжмана користиће се критериј трошкова и користи од организовања догађаја;
За примјену нових технологија,
промотивне активности и иновативне туристичкедогађаје користиће се критериј односа трошкова и користи за туризам од
проведених активности.

6. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
(1)
Учешће у Програму је ограничено на апликанте који припадају једној од сљедећих категорија:
-

јединице локалне самоуправе,
туристичка заједница,
непрофитне организације активне у области туризма,
пословни субјекти из туристичког сектора.
(2)

Непрофитне организације активне у области туризма су организације које имају искуство у провођењу
активности повезаних са туризмом,
сеоским туризмом, риболовним и спортским туризмом. Организације су дужне навести минимално један пројекат
или активност у области туризма коју
су провеле у протекле двије године.
(3)
Путничке агенције и привредна друштва чија је основна дјелатност
у области туризма и угоститељства
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(хотели, мотели и туристиче агенције)
те обрти који су регистровани за обављање туристичке дјелатности (пансиони, угоститељски објекти) су пословни
субјекти који су подобни за аплицирање на средства из овог Програма.
(4)
Пословни субјекти су поред општих услова обавезни испуњавати и
сљедеће посебне услове:
-

-

-

-

-

Да су регистровани минимално
годину дана од дана достављања апликације;
Да су регистровани као обртници или самосталне дјелатности
или друштва ограничене одговорности у области туризма и
угоститељства;
Да имају минимално три стално запослена радника;
Да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза;
Да су доставили извјештај о намјенском утрошку средстава за
одобрена средства од стране
Владе Босанско-подрињског кантона у периоду од протекле
три године;
Да су испуниле уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона у задње три године.
(5)

Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма, у складу са процедурама предвиђеним у Програму.

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства
који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор програма: Алмас Пита
Службеник за мониторинг и извјештавање: Садета Ахметовић
Намјештеник надлежан за администрацију: Рефија Татарин

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

-

-

-

унапређење, уређење и ревитализацију туристичке инфраструктуре,
израду пројектне документације за кориштење неискориштених туристичких потенцијала
кантона,
промовисање нових видова туризма као што су зимски, планински, сеоски, излетнички, језерски и риболовни туризам,
повећање броја туриста и корисника туристичких услуга,
креирање нових туристичких
услуга и производа,
промоција туристичких потенцијала и туристичких услуга
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Босанско-подрињског кантона
Горажде,
повећање смјештајних капацитета.

захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта или захтјева.

Апликанти су обавезни навести специфичне резултате који се директно
планирају постићи имплементацијом
пројекта.

Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на планиране резултате.

-

(2)
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата
обиласком корисника на терену и на
основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити
Министарству за привреду извјештајо
проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Форма извјештаја о утрошку средстава
ће бити достављена свим корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 100 Текући трансфери за развој туризма вршиће Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде и службеници министарства
који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(1)
У приједлозима пројеката или

Број:04-14-1024/11
18.05.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-4-607/11
дана 12.05.2011. године.

352
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
«Унапређење услуга јавних
предузећа» за 2011.годину утврђених
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину
на економском коду 614400 (ХАП 001)
- Субвенције јавним предузећима
за 2011.годину
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Унапређење услуга јавних предузећа» за
2011.годину утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. Годину, на економском коду 614400 (ХАП
001) - Субвенције јавним предузећима, у износу од 150.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду са економског кода
614 400 (ХАП 001) – Субвенције
јавним предузећима
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

„УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ је назив програма
утрошка средстава Министарства за
привреду, са економског кода 614 400
(ХАП 001) – Субвенције јавним предузећима.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.

Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија: Субвенције јавним
предузећима
Економски код:

614 400

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

Аналитички код:

ХАП 001

Буџетски раздјел:

17

Број:03–14-610/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
--------------------

Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец

352а)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/11), Министарство за
привреду, утврђује:

Укупна вриједност Програма:
150.000 КМ

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038 228 640
privreda@bpgo.bа
www.bpgo.bа
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САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона за 2011. годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
Одлуком број: 03-14-610 од 12.05.2011.
године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
(1)
Намјера Програма утрошка
средстава Министарства за привреду
Босанско – подрињског кантона Горажде са буџетског кода 614 400 (ХАП
001) јесте пружање подршке јавним
предузећима на простору Босанскоподрињског кантона која су основана
од стране кантона и јединица локалне
самоуправе у осигурању квалитетних
услуга које јавна предузећа пружају
својим корисницима.
(2)
Сврха подршке јавним предузећима јесте осигуање одрживог пружања услуга јавних предузећа те повећање доступности и квалитете услуга које јавна предузећа пружају становницима Босанско-подрињског кантона Горажде.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз финансирање и суфинансирање пројеката јавних предузећа у складу са одредбама овог Програма. За хитне и специфичне потребе, подршка у
оквиру овог Програма може се пруж-

ити и на основу захтјева, на начин како је прописано Програмом.
(3)
Сврха Програма је такођер, да у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава, одобрен
на економском коду 614 400 (ХАП 001)
– Субвенције јавним предузећима, у
складу са важећим законским прописима.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 400 (ХАП 001) –
Субвенције јавним предузећима, Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде за
2011. годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата те процјена непредвиђених расхода
и издатака.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1. Општи/Основни циљ Програма
(1)
Основни циљ програма је осигурање одрживог пружања квалитетних услуга јавним предузећима и
њихов развој кроз смањење оперативних трошкова пословања, те рјешавање кључних проблема који отежа-
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вају пружање услуга на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
3.2. Посебни (специфични)
циљеви Програма
(1)
У складу са општим циљем,
посебни
специфични
циљеви
програма су:
1) пружање подршке у побољшању
услова рада јавних предузећа,
2) пружање подршке за осигурање
квалитетних услуга јавних предузећа,
3) пружање подршке за проширивање обима услуга јавних предузећа.
(2)
У оквиру првог специфичног
циља обезбједиће се подршка јавним
предузећима како би осигурала услове
за одрживо обављање дјелатности и
рјешавање кључних проблема који
отежавају рад и редовно пословање.
Подршка јавним предузећима у
овој области ће омогућити помоћ у
санирању кључних проблема који
отежавају рад и пословање предузећа
кроз реконструкцију и инвестициона
улагања која би омогућила смањење
оперативних трошкова пословања и
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отклањање проблема који отежавају
редовни рад и пружање услуга.
(3)
У оквиру другог специфичног
циља обезбједиће се подршка за
пројекте који омогућавају унапређење
квалитете постојећих услуга које јавна
предузећа пружају грађанима.
Подршка јавним предузећима у
овој области ће омогућити подршку
пројектима који доприносе побољшању квалитете услуга које се пружају
грађанима у односу на постојеће стање
и пројектима који омогућавају већи степен задовољства корисника услугама
јавних предузећа.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбједиће се подршка за пројекте који омогућавају проширивања обима услуга које пружају јавна предузећа кроз повећање степена доступности
услуга, односно кроз увођење нових
услуга за кориснике на простору Босанско-подрињског кантона.
Подршка јавним предузећима у
овој области ће да омогући подршку
пројектима којима се стварају услови
за пружање нових услуга и проширивање капацитета у пружању постојећих
услуга кроз набавку неопходне опреме, уређаја и машина.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
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Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 150.000 КМ.
Средства за ове намјене налазе се на
економском коду 614 400 (ХАП 001) –
Субвенције јавним предузећима.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
1. Пружање подршке у побољшање
услова рада јавних предузећа
Максимални буџет:
65.000 КМ
2. Пружање подршке за осигурање
квалитетних услуга јавних предузећа
Максимални буџет:
40.000 КМ
3. Пружање подршке за проширивање обима услуга јавних предузећа
Максимални буџет:
30.000 КМ
(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 15.000 КМ.

5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

Општи услови
(1)

Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11), на економском коду 614400
(ХАП 001) – Субвенције јавним предузећима, у укупном износу 150.000 КМ,
распоређиваће се на основу одобрених
пројеката и захтјева, у складу са сваким посебним циљем Програма.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику
или групи корисника. Критерији за
расподјелу средстава су:
-

(4)

-

У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа
компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће предложити
измјене и допуне Програма Влади Босанско-подрињског кантона.

-

испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
испуњавање посебних услова
дефинисаних у Програму,
повезаност са општим и посебним циљевима Програма,
резултат процеса селекције апликација.
(3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)

Општи услови омогућавају учешће правних лица као корисника сре-
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дстава. Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
-

-

-

да су регистровани као јавна
предузећа на простору Босанско-подрињског кантона,
да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде
рачуна,
да се приједлог пројекта или
захтјев кандидује у складу са
одредбама овог Програма.

(3)
(Кандидовање приједлога пројекта
и захтјева за средствима)
У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога пројеката и захтјева за средствима за суфинансирање или потпуно финансирање активности у складу са одредбама Програма.
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми
која је прописана од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све специфичне циљеве Програма. Министарство може
расписати и јавни позив за појединачне компоненте Програма у случају
расписивања два и више јавних позива.
Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са планови-

ма Министрства за привреду.
Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.
(4)
(Одобравање приједлога пројекта
или захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката или захтјеви селектирају и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2.

Процедуре аплицирања,
селекције и евалуације
пројеката и захтјева
за средствима
(1)
(Апликанти)

Правна лица која испуњавају опште услове за учествовање у Програму
имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога
пројекта и у виду захтјева за средствима. Апликант може одабрати најповољнији ачин аплицирања на средства.
(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуа-
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ције и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава из овог Програма.

(4)

Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
(3)
(Подношење приједлога пројеката)
Апликант може доставити приједлог пројекта у којем је планирано
кориштење из средстава из овог Програма на основу јавног позива који објављује Министарство.
Апликант може доставити више приједлога Пројекта, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру јендог
специфичног циља.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма, те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који
је одређен Програмом, Министарство
ће расписати други јавни позив за
достављање приједлога пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар 2011.године.

(Финансирање приједлога пројеката)
Укупан буџет предложеног пројеката које апликанти достављају за
финансирање, не може бити мањи од
10.000 КМ и већи 40.000 КМ.
Минимални и максимални износ гранта је у распону од 8.000 до
30.000 КМ.
Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 15
%.
Пријелдози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине и у
којима није обезбјеђено властито учешће у складу са Програмом, ће бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава овог
програма су дефинисани у распону за
сваки специфични циљ/компоненту
како слиједи:

ЦИЉ
Пружање подршке у побољшању услова рада
јавних предузећа
Пружање подршке за осигурање квалитетних
услуга јавних предузећа
Пружање подршке за проширивање обима услуга
јавних предузећа

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

8.000 КМ

30.000 КМ

8.000 КМ

20.000 КМ

8.000 КМ

20.000 КМ
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(5)
(Подношење захтјева за средствима)
У случају постојања хитних или
специфичних потреба који су директно повезани са циљевима Програма,
апликанти могу доставити захтјеве за
средствима.
Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и
приједлог Пројекта и захтјев за средствима. Уколико је апликант користио
средства Програма путем захтјева за
средствима, његов приједлог пројекта,
уколико је поднесен за исти циљ као
и захтјев, биће аутоматски одбијен.
Истовремено, апликант може
поднијети само један захтјев за средствима.
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након позитивног
усвајања извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају
одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана објављивања овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“ до 31. октобра 2011.године.
(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апл-

икант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

-

разлог због којегсезахтјевом тражи одобравање средстава,
информације о усклађености
захтјева са општим и посебним циљевима Програма,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних
активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за привреду,
износ средстава који би се обезбједио из других извора.

(7)
(Финансирање захтјева за средствима)
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу
бити већи од 5.000 КМ. Властита средства апликанта су пожељна, али нису
обавезна. У току године, апликант може поднијети само један захтјев за
средствима.
(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана
од затварања јавног позива. Апликације за захтјеве за средствима се отварају
након пријема и као такве упућују у
процедуру административне провјере
и оцјењивања.
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Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант спуњава услове за учествовање
у кориштењу средстава Министарства
за привреду у оквиру овог Програма.
Административном провјером
комисија ће да провјерава дали је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукписм ће
бити аутоматски одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће да
обавијести све апликанте о резултатима административне провјере.
(9)
(Евалуација достављених
приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду

од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацију пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
•
•
•
•
•

финансијски и оперативни капацитети апликанта ,
релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

(10)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује три групе индикатора и
то:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(11)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
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4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релева-

нтност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјена добивене од свих чланова комисије подјели
са бројем чланова комисије.

(12)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10

1.1.Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног за имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

2.1.Колико је апликација релевантна за сврху, општи и
посебне циљеве Програма

5x2

5x2

2.2.Колико је апликација релевантна за посебне услове
Програма

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма

5x2

5x2

3. Методологија
3.1.Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта

10
5
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3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна
анализа проблема, да ли су предложене активности
одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те да
ли су на задовољавајући начин укључени сви који могу
допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву
4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на јавни сектор Босанскоподрињског кантона
4.3.Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и
да ли ће се остваривати и након престанка финансирања
из средстава Министарства за привреду
5. Буџет и трошковна ефикасност

5

20

20

5x2

5x2

5

5

5

5

30

30

5.1.Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући

5x2

5x2

5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80

5.3.Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

(13)
(Процедуре одобравања приједлога
пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распл-

ожива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси
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одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 400 (ХАП 001) –
Субвенције јавним предузећима.
Истовремено са приједлогом Одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и Нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
Уколико се Одлуком Владе одобрава износ гранта већи од 10.000 КМ,
прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о
давању сагласности министру за привреду за потписивање уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисникасредстава и Министарства за привреду
те начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
(14)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
Апликацију поднесену у фор-
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ми захтјева комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве које
су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима односно
пројектима који се налазе у процесу
одобравања. Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 400 (ХАП 001) – Субвенције јавним предузећима.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству
за финансије.
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5.3. Приоритети и посебни услови
(1)
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета
дефинисаних Програмом.
(2)
Основни приоритет овог Програма је одрживо пружање услуга јавних предузећа и активности које доприносе његовом остваривању и имају предност за учествовање у Програму.

нтерски рад грађана у пројектиним
активностима ће бити пружена додатна предност.
Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера.
За оцјењивање доприноса предложене приоритетне актвности примјењиваће се посебни финансијски критерији.
(3)
Финансијски критерији за евалуације пројеката и захтјева:
-

Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
-

-

-

-

-

набавка опреме, уређаја и машина које омогућавају ефикасније пружање постојећег нивоа услуга јавних предузећа,
набавка опреме, уређаја и машина које значајније побољшавају квалитет услуга које пружају
јавна предузећа,
увођење нових технологија у
процес пружања услуга,
активности које омогућавају већу интеракцију јавних предузећа и грађана,
активности које грађанима олакшавају приступ услугама јавних предузећа,
активности које омогућавају увођење нових услуга јавних предузећа од значаја за грађане и
приватни сектор.
Пројектима који укључују воло-

-

-

-

за активности набавке опреме,
уређаја и машина максимални
износ трошкова који ће се финансирати из гранта износи
25.000 КМ,
за активности које омогућавају
већу интеракцију са грађанима
максимални износ трошкова који ће се финансирати из гранта
износи 5.000 КМ,
за активности које олакшавају
приступ услугама јавних предузећа максимални износ трошкова који ће се финансирати из
гранта износи 10.000 КМ,
за активности које омогућавају
увођење нових услуга максимални износ трошкова који ће се
финансирати из гранта износи
15.000 КМ.

6. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
(1)
Учешће у Програму је ограни-
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чено искључиво на апликанте који припадају једној од сљедећих категорија:
-

јавна предузећа која пружају услуге на подручју кантона Горажде и која имају регистровано
сједиште у Босанско – подрињском кантону.

Јавна предузећа су поред општих услова обавезна испуњавати и сљедеће услове:
-

-

да су доставили извјештај о намјенском утрошку средстава за
одобрена средства од стране
Владе Босанско-подрињског кантона у периоду од протекле
три године,
да су испунила уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона у задње три године.

оринг и извјештавање:
Белма Шехо-Мешић
-

Намјештеник надлежан
за администрацију:
Елведина Муратспахић

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

-

(2)
Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма, у складу са
процедурама предвиђеним у Програму.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтјева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства
који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор Програма:
Емир Ходовић

-

Службеник за монит-

-

-

-

-

рјешавање проблема који онемогућавају нормалан рад у пружању услуга грађанима,
осигурање несметаног пружања основних комуналних услуга становницима Босанско-подрињског кантона,
побољшање економске и финансијске одрживости јавних предузећа,
отклањање кључних проблема
у пословању јавних предузећа,
осигурање бољих услова рада
на пружању услуга јавних предузећа,
побољшање квалитета у пружању услуга јавних предузећа,
унапређење система пружања
услуга који обезбјеђује већи степен задовољства корисника услуга јавних предузећа,
увођење нових врста услуга јавних предузећа,
проширење обима пружања услуга корисницима,
повећање доступности услуга
које се пружају корисницима,
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-

-

проширивање капацитета јавних предузећа кроз набавку неопходне опреме, уређаја и машина и/или додатно запошљавање радника.
Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се
директно планирају постићи
имплементацијом Пројекта.
(2)

Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата
обиласком корисника на терену и на
основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које су одобрена за финансирање из Програма. Форма и садржај извјештаја о утрошку
средстава ће бити достављени свим корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 400 (ХАП 001) – Субвенције јавним
предузећима вршиће Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и службеници Министарства који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(1)
У приједлозима пројеката или

захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
Број:04-14-1023/11
18.05.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-610/11
од 12.05.2011.године.

353
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
«Подршка развоју приватног
сектора» за 2011. годину, утврђен
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину
на економском коду 614500-ПОД 001
– Субвенције - подстицај
индустријској производњи
за 2011.годину
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ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
привреду, са економског кода
614 500 – Подстицај индустријској
производњи

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава
«Подршка развоју приватног сектора»
за 2011. годину утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, на економском коду 614500 –
Субвенције - подстицај индустријској производњи за 2011. годину у износу од 1.000.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14- 611/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
-------------------------

353а)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за
привреду, утврђује:

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

„ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА“ је назив
Програма утрошка средстава Министарства за привреду, са економског кода 614 500 – Подстицај индустријској
производњи.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија: Подстицај индустријској производњи
Економски код:

614 500

Аналитички код:
Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
1.000.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038 228 640
privreda@bpkgo.bа
www.bpkgo.bа
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САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона за 2011. годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-611/11 од 12.05.2011.
године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
(1)
Намјера Програма утрошка средстава Министарства за привреду са
буџетског кода 614 500 – Подстицај индустријској производњи јесте обезбјеђење подршке стварању додатних и
проширивању постојећих могућности
за привређивање и развој економије
Босанско-подрињског кантона.
(2)
Сврха подршке развоју приватног сектора јесте стварање услова за запошљавање, раст и развој приватног
сектора и унапређење привредне инфраструктуре Босанско - подрињског
кантона Горажде.
Пружање подршке обезбиједиће се кроз суфинансирање и финансирање пројеката привредних субјеката,
јединица локалне самоуправе и непрофитних организација, који доприносе
запошљавању и развоју привреде у Босанско-подрињском кантону. За хитне
и специфичне захтјеве, подршка у оквиру овог Програма може се пружити

и на основу захтјева, на начин како је
прописано Програмом.
(3)
Сврха Програма је, такођер, да
у складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава, одобрен на економском коду 614 500 – Подстицај индустријској производњи, у складу са важећим законским прописима.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 500 – Подстицај
индустријској производњи Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину (у даљем тексту Програм) дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе
Босанско - подрињског кантона, као
што су општи и посебни циљеви, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава,
процјена резултата те процјена непредвиђених расхода и издатака.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1.Општи циљ Програма
(1)
Основни циљ програма јесте
пружање подршке пословним субјектима у активностима које доприносе повећању броја запослених, расту
и развоју приватног сектора на простору Босанско-подрињског кантона
Горажде.
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(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
3.2.

Посебни (специфични)
циљеви Програма
(1)

У складу са општим циљем, посебни специфични циљеви програма
су:
1) повећање броја запослених, развој пословања и проширивање обима пословања;
2) развој конкурентности кроз увођење нових технологија и нових
производа;
3) привлачење нових инвестиција и
унапређење привредне инфраструктуре;
4) превазилажење проблема проузрокованих рецесијом и губитком
тржишта.
(2)
У оквиру првог специфичног
циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима у суфинансирању
пројеката који омогућавају одрживо
повећање броја запослених, развој пословања и проширивање обима пословња.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који омогућавају набавку производних машина и уређаја, реконструкцију или проширење производних погона, отклањање уских грла у пословању, обуку, преквалификацију или
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доквалификацију радника, те друге
активности које доприносе повећању
броја запослених.
(3)
У оквиру другог спцифичног
циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима у суфинансирању
пројеката који доприносе повећању
конкурентности привреде Босанскоподрињског кантона.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који омогућавају увођење нових технологија у производним процесима, усвајању производње нових производа, увођење нових стандарда за
производњу и производе, осигурање
нових тржишта у земљи и иностранству, примјену информационих технологија у производњи и маркетингу и
промоцији нових производа и услуга.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима, јединицама локалне самоуправе и непрофитним организацијама који омогућавају привлачење нових пословних инвестиција и развој индустријских зона на простору
Босанско-подрињског кантона.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који омогућавају промоцију
економских могућности кантона, повезивање домаћих и иностраних компанија, олакшавање рада иностраних улагача, унапређење стања и инфраструктуре у идентификованим индустријским зонама и уређење пословне инфраструктуре око индустријских зона.
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(5)
У оквиру четвртог специфичног циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима у превазилажењу
проблема који су проузроковани рецесијом и губитком тржишта.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који на одржив начин омогућавају превазилажење проблема у пословању, задржавање броја запослених, провођење програма консолидације, смањивање неизмирених пореза и
доприноса на плату кроз улагања у
нове машине, опрему и уређаје, те друге активности које омогућавају наставак производње и достизање нивоа производње који омогућава одрживо пословање и редовно измиривање доприноса за запослене и обавеза према радницима, те који доприносе побољшању услова рада у којима радници раде.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 1.000.000 КМ.
Средства за ове намјене налазе се на
економском коду 614 500 – Подстицај
индустријској производњи.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
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1. Повећање броја запослених, развој
пословања и проширивање обима
пословања
Максимални буџет:

350.000 КМ

2. Развој конкурентности кроз увођење нових технологија и нових производа
Максимални буџет:

250.000 КМ

3. Привлачење нових инвестиција и
унапређење привредне инфраструктуре
Максимални буџет:

150.000 КМ

4. Превазилажење проблема проузрокованих рецесијом и губитком тржишта
Максимални буџет:

150.000 КМ

(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 100.000 КМ.
(4)
У случају потребе, Министарство може да направи редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће Влади Босанскоподрињског кантона предложити измјене и допуне Програма.
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5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

Општи услови

каната у Програму су:
-

(1)
Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11), на економском коду 614500
– Подстицај индустријској производњи, у укупном износу 1.000.000 КМ,
распоређиваће се на основу пројеката
и захтјева, у складу са сваким посебним циљем Програма.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику
или групи корисника. Критерији за
расподјелу средстава су:
-

испуњавање општих услова за учествовање у Програму,
испуњавање посебних услова дефинисаних у Програму,
повезаност са општим и посебним
циљевима Програма,
резултат процеса селекције апликација.
(3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)

Општи услови омогућавају учешће правних лица као корисника средстава. Општи услови за учешће апли-

-

да имају регистрацију на простору
Босанско-подрињског кантона;
да су регистровани као привредна
друштва, непрофитне организације или да имају статус јединице локалне самоуправе;
да се не налазе у процесу стечаја,
ликвидације или блокаде рачуна;
да се приједлог пројекта или захтјев кандидује у складу са одредбама овог Програма.
(3)
(Кандидовање приједлога пројекта
и захтјева за средствима)

Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све специфичне циљеве Програма. Министарство може
расписати и јавни позив за појединачне компоненте програма у случају расписивања два и више јавних позива.
Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са плановима Министрства привреде.
Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.
(4)
(Одобравање приједлога пројекта
или захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспек-
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ти приједлога пројеката или захтјеви
селектују и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2. Процедуре аплицирања селекције и евалуације пројеката и
захтјева за средствима
(1)
(Апликанти)
Правна лица која испуњавају
опште услове за учествовање у Програму у имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога пројекта и у виду захтјева за средставима. Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава из овог Програма.
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која је прописана од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона.
Апликант може доставити пријелдог пројекта у којем је планирано
кориштење средстава из овог Програма на основу јавног позива који објављује Министарство.
Апликант може доставити више приједлога пројекта, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру једног
специфичног циља.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који је
одређен Програмом, Министарство ће
расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар 2011.године.
(4)
(Финансирање приједлога пројеката)

(3)
(Подношење пријелдога пројеката)

Укупан буџет предложених пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи од
20.000 КМ и већи од 200.000 КМ.
Минимални и максимални износ гранта је у распону од 16.000 до
100.000 КМ.
Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 20
%.

Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми

Пријелдози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ

Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
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пројекта у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине и у
којима није обезбјеђено властито учешће у складу са Програмом, ће бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.

Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава овог
Програма су дефинисани у распону за
сваки специфични циљ како слиједи:

ЦИЉ
Повећање броја запослених, развој пословања и
проширивање обима пословања
Развој конкурентности кроз увођење нових
технологија и нових производа
Привлачење нових инвестиција и унапређење
привредне инфраструктуре
Превазилажење проблема проузрокованих
рецесијом и губитком тржишта

(5)
(Подношење захтјева за средствима)
У случају постојања хитних или
специфичних потреба које су директно повезани са циљевима Програма,
апликанти могу Министартсву доставити захтјеве за средствима у складу
са процедурама дефинисаним Програмом.
Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и
приједлог пројекта и захтјев за средствима. Уколико је апликант користио
средства Програма путем захтјева за
средствима, његов приједлог пројекта,
уколико је поднесен за исти циљ као
и захтјев, биће аутоматски одбијен.
Истовремено апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након позитивног

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

16.000 КМ

100.000 КМ

16.000 КМ

75.000 КМ

16.000 КМ

75.000 КМ

16.000 КМ

50.000 КМ

усвајања извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају
одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана
пријема обавјештења о одбијању захтјева.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана обављивања овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подринјског кантона
Горажде“ до 31. октобра 2011.године.
(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
информације о усклађености
захтјева са општим и посебн-
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-

-

им циљевима Програма,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних активности
очекивани резултат који се планира остварити.
тражени износ средстава од Министарства за привреду
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.
(7)
(Финансирање захтјева
за средствима)

Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу
бити већи од 10.000 КМ. Властита средства апликанта су пожељна, али нису
обавезујућа. У току године апликант
може поднијети само један захтјев за
средствима.
(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликацијаи административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана
од затварања јавног позива.
Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министар-

ства за привреду у оквиру овог Програма.
Административном провјером
ће комисија провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.
Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама
Програма.

У супротном, апликација ће и
без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
(9)
(Евалуација достављених приједлога
пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуирају у периоду од максимално 30 дана од завршетка административне провјере.
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У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
•
•
•
•
•

финансијски и оперативни
капацитети апликанта,
релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

(10)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује три групе индикатора и
то:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(11)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација апликација се проводи на основу Скале за евалуацију.
Евалуациони критерији су подијељени
у оквиру група и подгрупа. За сваку
подгрупу комисија даје оцјену између
1 и 5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
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Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле
са бројем чланова комисије.
(12)
(Скала за евалуацију)
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СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом
1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног за имплементацију пројеката
2. Релевантност
2.1.Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне циљеве Програма
2.2.Колико је апликација релевантна за посебне услове
Програма
2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма
3. Методологија
3.1.Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта
3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те да
ли су на задовољавајући начин укључени сви који могу
допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву
4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на привреду Босанско-подрињског кантона
4.3.Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и да
ли ће се остваривати и након престанка финансирања
из средстава Министарства за привреду
5. Буџет и трошковна ефикасност
5.1.Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући
5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна за
имплементацију планираних активности

ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
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5.3.Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

5x2

5x2

100

80

(13)
(Процедуре одобравања приједлога
пројеката)

једлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.

Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.

Уколико се одлуком Владе одобрава износ гранта већи од 10.000 КМ,
прије потписивања уговора, нацрт уговора се доставља кантоналном правобраниоцу на мишљење.

Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су програмом дефинисана за сваки појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене пројекте министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај индустријској производњи.
Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени при-

У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и
мање од 50.000 КМ, уз Нацрт уговора
подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласности министру за
привреду за потписивање уговора. Уколико је износ одобреног гранта већи
од 50.000 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка о давању
сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона за закључивање уговора о гранту.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду
и начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
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(14)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
Апликације поднесене у форми
захтјева комисија рангира по броју освојених бодова, за оне захтјеве који су у
процесу евалуације добили више од 50
бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима односно
пројектима који се налазе у процесу
одобравања. Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај индустријској производњи.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације средстава, врије-

ме имплементације, обавезе корисника средстава Министарства за привреду и начин обезбјеђења инструмената
за намјенски утрошак средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке од одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству
за финансије.
5.3.

Приоритети и посебни услови
(1)

Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета
дефинисаних Програмом.
(2)
Основни приоритет овог Програма је повећање запослености у приватном сектору. Активности које доприносе његовом остваривању имају предност за учествовање у Програму.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
-

-

набавка машина и уређаја за
побољшање процеса производње и пружању услуга,
увођење нових технологија,
обука, преквалификација и доквалификација радника,
реконструкција и инвестиције у
објекте и проширивање производних капацитета,
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-

-

-

-

осигуравање нових тржишта,
привлачење иностраних инвестиција у циљу развоја пословања и отварања нових радних
мјеста
уређење инфраструктуре унутар индустријских зона и комуналне инфраструктуре у непосредној близини индустријских
зона,
подстицај за измиривање заосталих обавеза по основу доприноса,
промоција и развој привреде
Босанско-подрињског кантона.

-

-

-

Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера.
За оцјењивање доприноса предложене приоритетне актвности примјењиваће се посебни финансијски критерији.

-

(3)
Финансијски критерији за евалуације пројеката и захтјева:
-

-

-

За набавку машина и уређаја
примјењиваће се критериј помоћи у набавци опреме, материјала и услуга од 8.000 КМ по додатном запосленом раднику;
За увођење нове технологије
примјењиваће се критериј од
12.000 КМ по једном новозапосленом раднику уз задржавање
постојећег броја радника;
За обуку, преквалификацију и
доквалификацију примјењиваће се критериј од 500 КМ по ра-

-

днику за три мјесеца обуке уз
рад;
За реконструкцију и инвестиционо улагање примјењиваће се
критериј 5.000 КМ по раднику;
За подстицај за осигурање нових тржишта примјењиваће се
критериј од 10 % од повећане
продаје на новим тржиштима;
За привлачење иностраних инвестиција у циљу развоја пословања и отварања нових радних
мјеста примјењиваће се критериј од 5.000 КМ по запосленом
раднику;
За подстицај за измиривање заосталих обавеза примјењиваће
се критериј 100 % од вриједности набављених машина и уређаја, односно 50 % од вриједности реконструкције и инвестиционог улагања;
За уређење инфраструктуре унутар индустријских зона и комуналне инфраструктуре у непосредној близини индустријских зона до 100 % трошкова предвиђених пројектом;
За промоцију и развој привреде
максимално 50 % средстава се
одобрава за трошкове имплементације пројекта и минимално
50 % за вањске услуге.
(4)

Предност при додјељивању пројеката у оквиру првог, другог и трећег специфичног циља, ће имати пословни субјекти, који:
-

су пословали са добитком у посљедње двије године,
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-

већину продаје остварују на иностраном тржишту,
у протекле двије године нису
отпуштали раднике,
су у протекле двије године обезбиједили раст укупног пословања.

3. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
(1)
Корисници средстава по овом
Програму су привредни субјекти, јединице локалне самоуправе и непрофитне организације.
Привредни субјекти су поред
општих услова обавезни испуњавати и
сљедеће услове:
-

-

-

-

-

-

да су регистровани минимално
двије године од дана достављања апликације,
да су регистровани као друштва ограничене одговорности или
дионичарска друштва,
да имају минимално пет стално
запослених радника,
да дјелатност обављају на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за су обухваћене уговором
о репрограмирању обавеза,
да су доставили извјештај о намјенском утрошку средстава за
одобрена средства од стране Владе Босанско-подрињског кантона у периоду од протекле три
године,
да су испунили уговорене оба-

везе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона у задње три године.
(2)
Посебни услови подобности за
непрофитне организације су да су основане са циљем подршке приватном
сектору (удружења, коморе) или да су
активне у области развоја економије
или приватног сектора.
4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства
који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор програма:
Исмет Омерагић

-

Службеник за мониторинг
и извјештавање:
Мелида Хаџиомеровић

-

Намјештеник надлежан
за администрацију:
Елведина Муратспахић

5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
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-

повећање броја стално запослених
радника,
увођење нових технологија и производња нових производа и услуга,
проширивање капацитета привредних друштава кроз набавку неопходне опреме, уређаја и машина и додатно запошљавање радника,
повећање извозног пословања,
отклањање уских грла и проширивање обима пословања,
побољшане вјештине и знања радника,
осигуран приступ на новим тржиштима,
привлачење иностраних инвеститора,
повећана атрактивност за улагање
у индустријским зонама.

Апликанти су дужни у приједлогу пројекта навести специфичне резултате који су директно повезани са
дјелатношћу привредних друштава и
морају бити мјерљиви и јасно временски одређени.
(2)
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма одабрани корисници Програма су дужни Министарству
за привреду након утрошка одобрених средстава доставити извјештај о проведеним активностима која су одобрена за финансирање из Програма. Фо-

рма и садржај извјештаја о утрошку
средстава ће бити достављени свим
корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 500 – Подстицај индустријској производњи вршиће Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде и службеници министарства
који су дефинисани Програмом.
6. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(1)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају
остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
Број:04- 14-1020/11
18.05.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-611/11
дана 12.05.2011.године.

354
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
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5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 10. редовној сједници, одржаној
дана 12.05.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
«Програм руралног развоја»
за 2011.годину утврђен у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2011.годину на економском коду
614300 - ТЕК 002 – Текући трансфери
непрофитним организацијама Рурални развој за 2011.годину

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-612/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
------------------------

354а)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за
привреду, утврђује:

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Програм руралног развоја» за 2011. годину утврђених у Буџету Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, на економском коду 614300- Текући трансфери непрофитним организацијама
- Рурални развој за 2011.годину у износу од 50.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
привреду, са економског кода
614 300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама
организацијама - Рурални развој
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

„ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА“ је назив Програма утрошка средстава Министарства за привреду, са
економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
- Рурални развој
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија: Текући рансфери
непрофитним организацијама – Рурални развој
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Економски код:

614 300

Аналитички код:
Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
50.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице:

Расим Сијерчић

Контакт-телефон:
Контакт е-маил:

038 227 857

ја је пружање подршке непрофитним
организацијама и јединицама локалне
самоуправе у активностима у области
руралног развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Пружање подршке обезбиједиће се кроз финансирање и суфинансирање пројеката у складу са одредбама
овог Програма. За хитне и специфичне потребе, подршка у оквиру овог
Програма може се пружити и на основу захтјева, на начин како је прописано Програмом.

privreda@bpkgo.bа

Интернет:

www.bpkgo.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона за 2011. годину, дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
Одлуком број: 03-14-612/11 од 12.05.
2011. године.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма
(1)

Намјена Програма утрошка средстава Министарства за привреду са
Буџетског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама Рурални развој јесте унапређење економског и социјалног положаја становника у руралним подручјима.
(2)
Сврха Програма руралног разво-

(3)
Сврха Програма је, такођер, да
у складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава, одобрен
на економском коду 614 300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој.
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
– Рурални развој, Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. Gодину (у
даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности
за Програм од стране Владе Босанскоподрињског кантона, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, кориснике средстава, процјена резултата који ће се остварити
Програмом те процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Општи циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма су развој и повећање економске активности у руралним подручјима и побољшање социјалног стања у руралним
подручјима Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
3.2.

Посебни/специфични
циљеви Програма
(1)

У складу са општим циљем, посебни/специфични циљеви су:
-

унапређење економске активности у руралним подручјима,
побољшање социјалног стања
у руралним подручјима,
развој руралне инфраструктуре.
(2)

У оквиру првог специфичног
циља обезбиједиће се подршка непрофитним организацијама у суфинансирању и финансирању активности које
доприносе повећању и унапређењу
економских активности у руралним
подручјима.
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Подршка ће се пружити за активности које доприносе већем укључивању становништва у пољопривредне
и непољопривредне економске активности у руралним подручјима.
(3)
У оквиру другог спцифичног
циља обезбиједиће се подршка непрофитним организацијама и јединицама
локалне самоуправе у активностима
које доприносе побољшању друштвеног/социјалног живота у руралним подручјима.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте и захтјеве који омогућавају
организацију културних, образовних,
спортских и других друштвених активности у руралним заједницама те активности које потичу укључивање становника руралних подручја у рјешавање приоритетних социјалних проблема са којима се сусрећу становници у
руралним подручјима.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбиједиће се подршка за суфинансирање пројеката који доприносе
развоју руралне инфраструктуре.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који омогућавају мању реконструкцију комуналне инфраструктуре
у руралним подручјима и побољшање
стања инфраструктуре која омогућава
повећање економских активности у
руралном подручју. У оквиру овог циља омогућиће се и подршка развоју капацитета организација које дјелују у

20. мај/свибањ 2011

Број 7 – страна 730

области руралног развоја и активна су
у руралним подручјима Босанско-подрињског кантона.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 50.000 КМ. Средства за ове намјене налазе се на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама Рурални развој.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
1. Унапређење економске активности
у руралним подручјима
Максималан буџет

20.000 КМ

2. Побољшање социјалног положаја
у руралним подручјима
Максималан буџет

тво може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће предложити
измјене и допуне Програма Влади Босанско-подрињског кантона.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

Општи услови
(1)
(Распоређивање средстава)

Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), на економском коду 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама - Рурални развој у укупном износу 50.000
КМ, распоређиваће се на основу одобрених пројеката и захјева и складу са
одредбама овог Програма.

10.000 КМ

(2)
(Критерији за расподјелу)

3. Развој руралне инфраструктуре
Максималан буџет

15.000 КМ

(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 5.000 КМ.

За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма, користиће се критерији за
расподјелу средстава кориснику или
групи корисника. Критерији за расподјелу средстава су:
-

(4)
У случају потребе, Министарс-

испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
испуњавање посебних услова
дефинисаних у Програму,
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-

повезаност са општим и посебним циљевима Програма,
резултат процеса селекције апликација.
(3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)

Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
-

-

да су регистровани на простору
Босанско-подрињског кантона,
да су активне у области руралног развоја на подручју Босанско
-подрињског кантона Горажде,
да се приједлог пројекта или
захтјев кандидује у складу са
одредбама овог Програма.

(4)
(Кандидовање захтјева и приједлога)
У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога пројеката и захтјева за средствима за суфинансирање или потпуно финансирање активности у складу са одредбама Програма.
Приједлози пројеката и захтјеви за средствима достављају се у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све специфичне циљеве Програма. Министарство може
расписати и јавни позив за појединач-

не компоненте програма у случају расписивања два и више јавних позива.
Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са плановима Министрства за привреду.
Подношење захтјева за средства
могуће је искључиво у случајевима који су дефинисани Програмом.
Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.
(5)
(Одобравање приједлога пројекта
или захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката или захтјеви селектују и и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2.

Процедуре аплицирања, селекције, евалуације и рангирања приједлога пројеката и захтјева
(1)
(Апликанти)

Правна лица која испуњавају
опште услове за учествовање у Програму имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога про-
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јекта и у виду захтјева за средствима.
Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
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(4)
(Финансирање приједлога пројеката)

(2)
(Корисници средстава)

Укупан буџет предложеног пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи од
2.000 КМ и већи од 5.000 КМ.

Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог Програма.

Минимални и максимални износ гранта је у распону од 2.000 КМ до
4.000 КМ.

(3)
(Подношење приједлога пројеката)

Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 15
%. У изузетним случајевима, Министарство може одлучити да у потпуности
финансира пројекат без властитог учешћа апликанта.

Апликант може доставити пријелдог пројекта у којем је планирано
кориштење средстава из овог Програма на основу јавног позива које објављује Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

Пријелдози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта; у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине ће
бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.

Апликант може доставити више приједлога пројекта, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру једног
специфичног циља.

(5)
(Подношење захтјева за средствима)

Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.

Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који је
одређен Програмом, Министарство ће
расписати други јавни позив за достављање приједлога Пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар 2011.године.

Апликанти у случају постојања
хитних или специфичних потреба које су директно повезане са циљевима
Програма могу доставити захтјеве за
средствима Програма.
За циљеве из предходног става
апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и приједлог Пројекта и захтјев за средствима.
Уколико је апликант користио средства Програма путем захтјева за средствима, његов приједлог пројекта, уколико је поднесен за исти циљ као и захтј-
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ев, биће аутоматски одбијен. Истовремено апликант може поднијети само
један захтјев за средствима.

(7)
(Финансирање захтјева
за средствима)

У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након позитивног
усвајања извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају
одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана
пријема обавјештења о одбијању захтјева.

Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу
бити већи од 2.000 КМ. Властита средства апликанта су пожељна, али нису
обавезујућа. У току године апликант
може поднијети само један захтјев за
средствима.

Апликанти могу достављати захтјеве за средствима од дана обављивања овог програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона“ до 31. октобра 2011.године.
(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
информације о усклађености захтјева са општим и посебним
циљевима Програма,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних
активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за привреду,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.

(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге
пројеката се проводи најкасније 30 дана од затварања јавног позива. Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као такве упућују у процедуру административне
провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за привреду у оквиру овог Програма.
Административном провјером
комисија ће да провјерава да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

да апликант испуњава опште и
посебне услове за учествовање
у Програму,
да је апликација складу са општим и специфичним циљевима
Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.
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Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима
административне провјере.
(9)
(Евалуација достављених приједлога
пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
•
•
•
•
•

финансијски и оперативни капацитети апликанта,
релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

(10)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене администра-

тивне провјере.
У евалуацији захтјева комисија
примјењује три групе индикатора и
то:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(11)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација захтјева и приједлога пројеката се проводи на основу Скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у оквиру група и
подгрупа. За сваку подгрупу комисија
даје оцјену између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
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Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а укупан број

бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле
са бројем чланова комисије.

(12)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног за имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

2.1.Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне циљеве Програма

5x2

5x2

2.2.Колико је апликација релевантна за посебне услове
Програма

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма

5x2

5x2

3. Методологија
3.1.Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта
3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те да ли
су на задовољавајући начин укључени сви који могу
допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву
4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на рурални развој Босанскоподрињског кантона

10
5

5

20

20

5

5

5x2

5x2
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4.3.Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском смислу
ида ли ће се остваривати и након престанка финансирања из средстава Министарства за привреду
5. Буџет и трошковна ефикасност

5

5

30

30

5.1.Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући

5x2

5x2

5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80

5.3.Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

(13)
(Процедуре одобравања приједлога
пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених
пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.

Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама Рурални развој.
Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
Уколико се одлуком Владе одобрава износ гранта већи од 10.000 КМ,
прије потписивања уговора, нацрт уговора се доставља кантоналном правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз нацрт уговора по-
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дноси се и приједлог закључка Владе о
давању сагласности министру привреде за потписивање уговора.
Уколико је износ одобреног гранта већи од 50.000 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка о
давању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона за закључивање уговора о гранту.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду и
начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак
(14)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева, комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве које
су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о предходно одобреним захтјевима,
одобреним пројектима односно пројектима који се налазе у процесу одобравања. Комисија може предложити

привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донеси
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
организацијама - Рурални развој.
Након прихватања приједлога
одлуке од одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије.
5.3.

Приоритети и посебни услови
(1)

Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета
дефинисаних Програмом.
(2)
Основни приоритет овог Прог-
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рама је развој руралних подручја. Активности које доприносе његовом остваривању имају предност за учествовање у Програму.

6. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА

Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:

Корисници средстава по овом
Програму су непрофитне организације и јединице локалне самоуправе које
испуњавају опште услове Програма.

-

-

-

-

-

-

-

активности које доприносе повећању пољопривредне производње у руралним подручјима,
активности које доприносе економским активностима младих
у руралним подручјима,
организација културних и друштвених активности у руралним подручјима,
побољшање социјалног положаја становништва у руралним
подручјима,
јачање капацитета непрофитних организација активним у руралним подручјима,
побољшање положаја младих у
руралним подручјима,
мање реконструкције комуналне инфраструктуре у руралним
подручјима.
Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и мјера.

(1)

(2)
Посебни услови подобности за
непрофитне организације су да су регистроване минимално три мјесеца
прије подношења приједлога пројекта
или захтјева за средствима.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор програма:
Расим Сијерчић

-

Службеник за мониторинг и извјештавање: Индира Лаковић

-

Намјештеник надлежан за администрацију: Русмир Исламагић

(5)
Предност при одобравању пројеката ће имати апликанти који:
-

имају сједиште на простору руралне заједнице,
у планираним активностима укључују ангажман локалног становништва.

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резулта-
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та од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

-

-

-

побољшање услова за привређивање у руралним подручјима,
укљученост локалног становништва у рјешавање проблема у
руралним заједницама,
рјешавање приоритетних социјалних проблема у руралним
заједницама,
повећање капацитета непрофитних организација активних у
области руралног развоја.
Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се
директно планирају постићи
имплементацијом пројекта.
(2)

Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма одабрани корисници Програма су дужни Министарству
за привреду након утрошка одобрених средстава доставити извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Форма извјештаја о утрошку средстава
ће бити достављена свим корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода

614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој
вршиће Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
службеници Министарства који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде својом
Одлуком има право да иста преусмјери у другу ставху.
Број:04-14-1019/11
18.05.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-612/11
дана 12.05.2011. године.

355
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“ број:
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5/03) и Закључка Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14598/11 од 12.05.2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за попис
опреме за мљекару у Горажду
купљене по основу Уговора број: 039566-153/98 од 04.11.1998.године
Члан 1.
Овим се Рјешењем формира комисија за попис опреме за мљекару у
Горажду, купљене по основу Уговора
број: 03-9566-153/98 од 04.11.1998.године, закљученог између Владе Босанско – подрињског кантона Горажде и
Alfa Lawala Agri BV, у саставу:
1. Расим Сијерчић , дипл. инг.пољ.
- предједник
2. Индира Лаковић , дипл.инг.пољ.
- члан
3. Реуф Ратковић , дипл.ецц.
- члан
4. Меџида Рашчић , дипл.инг.пољ.
- члан
5. Бариз Казагић, инж.грађ.
- члан
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1.
овог Рјешења је да изврши попис и евидентира опрему купљену по основу
Уговора из члана 1. овог Рјешења, а
према пратећој техничкој спецификацији опреме која је чинила саставни
дио овог Уговора, и исти достави Вла-

ди Босанско-подрињског кантона Горажде у даљи поступак.
Рок за извршење задатка је 7 дана од дана доношења Рјешења.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-615/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

356
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за обављање
службеног путовања у Црну Гору
Члан 1.
Одобрава се Биједић Хусеину,
директору Агенције за приватизацију,
Халиловић Алији, замјенику кантоналног правобраниоца, и Сијерчић Амеру, возачу, да изврше службено путовање у Црну Гору, Подгорица и Бар, у
дане 08. и 09. маја 2011.године.
Члан 2.
Задатак путовања је да дирек-
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тор Агенције за приватизацију и замјеник кантоналног правобраниоца Босанско – подрињског кантона Горажде са
адвокатом Игором Мартиновићем из
Подгорице и представником Универзитета «Медитеран» из Подгорице договоре и анализирају активности у поступку поништења Уговора о купопродаји, закљученог 09.10.2008.године
између ГПД «Дрина» д.д. Горажде, као
продавца, и Слободана Кнежевића из
Никшића, као купца имовине која се
налази у Црној Гори. Такођер ће присуствовати припремном рочишту у
Основном суду у Бару, заказаном за 09.
мај 2011. године у 09,00 сати у предмету који се код овог суда води под бројем П. бр. 568/10.
Члан 3.
Трошкови путовања падају на
терет органа у којем су запослена лица
из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Путовање ће се обавити службеним аутомобилом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-594/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

357
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско

– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 12.05.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на уступање котловнице Служби
за запошљавање Босанско –
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
Уступа се на употребу и одржавање котловница у власништву Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде, која се налазиу ул. М. Тита бр. 13
у Горажду, Служби за запошљавање
Босанско – подрињског кантона Горажде, на одређено вријеме у трајању од
5 (пет) година.
Члан 2.
Служба за запошљавање Босанско – подрињског кантона Горажде је
према споразуму од 30.12.2005.године
дужна пружати услуге гријања правним лицима која користе просторије у
згради М. Тита бр. 13 и 13-А, те пословне просторије у ул. М. Тита – приватни сектор.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Служба за заједничке послове
кантоналних органа и Служба за запошљавање Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–17-595/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

358
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 36. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона
Горажде са економског кода 614200 –
«Текући трансфери појединцима»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Влади Босанско – подрињског кантона Горажде на Програм утрошка средстава из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, економски
код 614200 – «Текући трансфери појединцима».
Члан 2.
Програм из члана 1. Одлуке са-

ставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-599/11
ПРЕМИЈЕР
12.05.2011. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
---------------------------

358а)
П Р О Г Р А М
утрошка средстава Владе Босанскоподрињског кантона Горажде са
економског кода 614200 – «Текући
трансфери појединцима»
1) НАЗИВ ПРОГРАМА: - Утрошак
средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода ”Текући трансфери појединцима», економски код 614
200 – БАЛ 005 (доприноси за здравствено осигурање незапослених
лица) БАЛ 006 (новчана помоћ незапосленим)
2) ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско
-подрињског кантона Горажде и
Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско – под-
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рињског кантона Горажде”, број:5/
11), Одлука Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде о утврђивању права на здравствено осигурање радника који то право не
остварују по другом основу.
3) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 12 мјесеци,
од 01.01.2011.године до 30.12. 2011.
године.
4) УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА:
72.000,00 КМ.
5) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Сијерчић Емир,секретар Владе

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим Програмом утврђују се
критерији и начин расподјеле средстава из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код
614200 – Текући трансфери појединцима.
Сврха Програма је да се обезбиједи право на кориштење обавезне здравствене заштите за раднике који то
право не могу остварити на други начин, те једнократна новчана помоћ за
лица која се налазе у стању здравствене, социјалне или друге потребе, а то
право не могу остварити на други начин.
II ОПИС ПРОГРАМА
1. – Економски код 614200 - БАЛ
005 (доприноси за здравствено осигурање незапослених), средства планирана у износу од 50.000,00 КМ.

Правни основ за кориштење
ових средстава је Одлука Скупштине
Босанско – подрињског кантона Горажде о утврђивању права на здравствено осигурање радника који то право
не остварују по другом основу, број:
01-37-255/11 од 31.03.2011.године и Уговор о утврђивању накнаде за обавезно здравствено осигурање радника потписан између Владе Босанско – подрињског кантона Горажде и ЈУ Завод
здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, те Упутство
о праву, обиму и начину остваривања
права на здравствену заштиту радника
који то право не остварују по другом
основу.
-

Критерији за остваривање овог
права

Право на накнаду могу да остваре радници који су били упослени у
привредним друштвима на подручју
Босанско – подрињског кантона Горажде и чији радно-правни статус није
ријешен.
Ово право се остварује на основу евиденције коју ће утврдити Савез
самосталних синдиката и Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде.
На основу усаглашених евиденција Завод здравственог осигурања ће
испостављати фактуре Влади Босанско
– подрињског кантона Горажде која ће
исте достављати Министарству за финансије на реализацију.
Укупна расположива средства
за ове намјене у Буџету Владе Босанско
– подрињског кантона Горажде износе
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50.000,00 КМ, а појединачне ће фактуре бити одређене бројем радника који
ће бити осигурани.
2. – Економски код 614200 - БАЛ
006 (новчана помоћ незапосленим)
Укупна средства предвиђена на
овом економском коду износе 22.000,00
КМ.
Правни основ за кориштење ових средстава је Буџет и Закон о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину те појединачне одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде.
-

Критерији за остваривање овог
права

Право на једнократну новчану
помоћ могу остварити појединци који
се налазе у стању здравствене и социјалне потребе и који то могу потврдити путем валидне документације издате од надлежних институција.
Такођер, право на ову помоћ
имају појединци на које се односе хуманитарне или друге акције државних
и невладиних институција или су били предмет одређеног пројекта, па за
иста и недостају одговарајућа средства.
Максимални износ средстава
као вид једнократне новчане помоћи
може износити до 3.000,00 КМ и може
се остварити по овом основу само једном у току буџетске године.
Средства се дозначавају на основу одлуке Владе Босанско – подрињ-

20. мај/свибањ 2011

ског кантона Горажде, а појединци аплицирају путем појединачних захтјева.
III ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење овог Програма,
није потребно ангажовање додатних
радника осим упослених у уреду премијера Босанско – подрињског кантона Горажде.
IV ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма ће бити обезбјеђено обавезно здравствено
осигурање за раднике и чланове њихових породица који то право не могу
остварити на други начин, те, такођер,
интервентне једнократне помоћи лицима која се налазе у изузетно тешкој
социјалној, материјалној или здравственој ситуацији.
V НАДЗОР
Надзор над провођењем овог
Програма врше секретар Владе, Министарство за финансије и Уред за ревизију, свако из своје надлежности.
Број:03–14–599-1/11
17.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

359
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број: 12/03), члана 11. Закона о Агенцији за приватизацију Босанско-подрињског кантона Горажде –
Пречишћен текст („Службене новине
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Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 8/10), члана 17. Статута Агенције за приватизацију Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 3/01 и 14/07) и члана
24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 5/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана
12.05.2011. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Агенције
за приватизацију у Босанскоподрињском кантону Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем именује се директор Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде
и то:
-

Хусеин Биједић, дипломирани инжињер технологије из Горажда.
Члан 2.

Директор Агенције за приватизацију Босанско-подрињског кантона
Горажде из члана 1. овог Рјешења именује се на период од 2 (два) мјесеца.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског катнона Горажде“.
Број:03–05-606/11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

360
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614300 – БАН 001 - «Грантови непрофитним организацијама», Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи ХО «Мерхамет» МДД РО
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнoкратна новчана помоћ у износу од
1.600,00 КМ, ХО «Мерхамет» МДД РО
за обезбјеђивање и дистрибуцију роба
хуманитарног карактера.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђења у Буџету Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
БАН 001 - «Грантови непрофитним
организацијама».
Средства дозначити на рачун
бр. 1325002002482261, отворен код НЛБ
Тузланске банке филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

20. мај/свибањ 2011

Број 7 – страна 746

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-614/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

361
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 45. став 3. Закона о унутрашњим пословима Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 9/10), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 10. редовној сједници, одржаној
дана 12.05.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о годишњој оцјени рада
полицијског комесара
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде, а на
основу оцјене донесене од Независног
одбора и Министарства за унутрашње
послове, оцјењује полицијског комесара, Ешефа Хурића, за период од 30.08.
до 31.12.2010.године оцјеном:
- одличан (5).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-

јави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-613/11
12.05.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

362
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
КЛУБ ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ
И РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖДЕ“, на основу члана 33. Закона о удружењима и
фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско – подрињског
кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-2/2001, у прву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КЛУБ ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖДЕ“.
2. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за заступање и представљање
удружења тако што Форто Елмиру - предсједнику клуба, престаје овлаштење за заступање и представљање удружења, а ново лице
овлаштено за заступање и представљање удружења је Ениз Хубанић – предсједник клуба.
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3. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједништва
клуба тако што се Вучинић Хилмо, Буква Исмет и Ћуровић Мемсур, разрјешавају дужности чланова предсједништва клуба, а нова лица именована у предсједништво клуба су: Билајац Мирсад –
предсједник, Хубјер Ермин, Доловац Амел, Врањ Арнел и Врањ
Елмир – чланови предсједништва клуба.
4. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена назива удружења, тако што се назив удружења
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КЛУБ
ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ
И РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖДЕ“,
мијења и нови назив удружења је
УДРУЖЕЊЕ „КЛУБ ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ И РЕКРЕАЦИЈУ“ ГОРАЖДЕ.
5. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена скраћеног назива
Удружења, тако што се скраћени
назив удружења УГ КАГ „ГОРАЖДЕ“ мијења и нови скраћени
назив удружења је УКАГ.
6. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Го-

ражде, промјена Статута удружења, гдје је на сједници Скупштине, одржаној дана, 15.03.2011. године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима:
-

-

-

-

-

-

промовисање и унапређење
бодибилдинга и фитнеса;
организовање младих кроз овај спорт те скрб о њиховом одгоју и правилном развоју;
обезбјеђивање константне помоћи члановима клуба у разним сферама живота и рада;
организовање и учествовање у
спортским активностима на
подручју Општине Горажде и
Босанско-подрињског кантона
Горажде;
учествовање у добротворним
акцијама и организовању истих;
промовисање Општине Горажде и Босанско-подрињског
кантона у свим пригодним ситуацијама;
служење интересима чланова
клуба.

7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 15.04.2011. године.
8. Удружење дјелује на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог министарства стиче својство правног
лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КЛУБ
ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖДЕ“ уписано је у
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регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе, дана 07.05.2001. године,
под регистарским бројем Р-I-2/2001 у
прву књигу регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-19/11
од 11.04.2011.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КЛУБ ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖДЕ“ за упис у регистар промјене лица овлаштених за заступање
и представљање удружења, промјену
чланова предсједништва, промјену назива и скраћеног назива удружења и
промјену статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 01/11 од 15.03.2011. године, о промјени назива удружења, Одлука број:
02/11 од 15.03.2011. године, о стављању
ван снаге старог статута удружења,
Одлука број: 03/11 од 15.03.2011. године, о именовању благајника удружења,
Одлука број:04/11 од 15.03.2011. године, о именовању предсједника удружења, Одлука број:05/11 од 15.03.2011.
године, о разрјешењу предсједника удружења, Одлука број:06/11 од 15.03.
2011. године о разрјешењу чланова Предсједништва удружења, Одлука број:
07/11 од 15.03.2011. године о именовању чланова Предсједништва удружења, Одлука број:08/11 од 15.03.2011.
године о усвајању новог статута удружења и Статут удружења (x2).
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама (“Службене
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено

као у диспозитиву овог Рјешења.

20. мај/свибањ 2011

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 17/04,9/07 и
14/08) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-19/11

15.04.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

363
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА – СТАНИЦА
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско – подрињског кантона Горажде, под регистарским
бројем Р-I-5/2009, у прву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА –
СТАНИЦА ГОРАЖДЕ.
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2. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених
за заступање и представљање удружења, тако што Мурату Гушу –
начелнику станице и Хазиму Ушановићу – предсједнику Управног одбора удружења престаје овлаштење за заступање и представљање удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање
удружења су:
Хусејин Бисер–начелник Станице
удружења и
Ервин Поповић – предсједник
Управног одбора удружења.
3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
22.04.2011. године.
3. Удружење дјелује на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА – СТАНИЦА ГОРАЖДЕ уписано је у регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе, дана 05.06.2009. године, под регистарским бројем Р-I-5/2009 у прву књигу регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-16/11
од 31.03.2011.године, обратило се
УДРУЖЕЊЕ ГОРСКА СЛУЖБА СПАШАВАЊА – СТАНИЦА ГОРАЖДЕ за

упис у регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање
удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број :17/11 од 30.03.2011. године о разрјешењу и именовању предсједника
Управног одбора удружења и Одлука
број:19/11 од 30.03.2011. године о разрјешењу и именовању начелника Станице удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 17/04, 9/07 и
14/08) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-16/11

22.04.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

Број 7 – страна 750

364
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ОБОЉЕЛИХ
ОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И ДРУГИХ
МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА „БИСЕР“, на
основу члана 33. Закона о удружењима
и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-11/2006 у прву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И ДРУГИХ МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА „БИСЕР“.
2. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање удружења, тако што Сабини Џебо – замјенику предсједника удружења,
престаје овлаштење за заступање и
представљање удружења, а ново
лице овлаштено за заступање и представљање удружења је: Јасмина
Имамовић – замјеник предсједника удружења.
3.

Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа уп-
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рављања, тако што се прим. др. Весна Немец – Клисура разрјешава
функције предсједника Управног
одбора удружења, а за новог предсједника Управног одбора удружења именована је прим. др. Рабина Хаџиахметовић.
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 04.05.2011. године.
5. Удружење дјелује на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД
КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И ДРУГИХ
МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА „БИСЕР“
уписано је у регистар удружења, који
се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе дана 21.12.
2006. године, под регистарским бројем
Р-I-11/2006 у прву књигу регистра.
Дана 14.03.2007. године извршена је промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења, а
дана 27.05.2008. године, такођер је извршена промјена лица овлаштених за
заступање и представљање удружења
и промјена чланова органа управљања.
Захтјевом број:УП-1:05-05-22/11,
од 25.04.2011.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И ДРУГИХ МАЛИГНИХ
ОБОЉЕЊА „БИСЕР“ за упис у регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање удружења и
промјену чланова органа управљања.

20. мај/свибањ 2011

Уз захтјев је приложена Одлука
број:06/4/11 од 12.04.2011. године о разрјешењу и именовању Предсједника
Управног одбора удружења и именовању и разрјешењу Замјеника предсједника удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Сл.новине Ф
БиХ”, број: 45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 17/04, 9/07 и
14/08) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1: 05-05-22/11

04.05.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

365
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
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по захтјеву САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ „СИНОВИ ДРИНЕ“ на основу члана 33.
Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско – подрињског кантона Горажде, под регистарским
бројем Р-I-12/2000, у прву књигу
регистра, уписан је САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ „СИНОВИ ДРИНЕ“.
2. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Савеза,
тако што Тутић Јусуфу – предсједнику Савеза и Врањача Мунибу
– допредсједнику Савеза престаје
овлаштење за заступање и представљање Савеза, а нова лица овлаштена за заступање и представљање
Савеза су: Сијерчић Сафет – предсједник Савеза и Хаџовић Алмир – допредсједник Савеза.
3. Упис промјена из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 10.05.2011. године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
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Образложење
САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ „СИНОВИ
ДРИНЕ“ уписан је у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе дана 06.06.2000. године, под регистарским бројем Р-I-12/2000 у прву књигу регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-23/11
од 09.05.2011.године, обратио се САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ „СИНОВИ ДРИНЕ“
за упис у регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање Савеза.
Уз захтјев је приложена Одлука
о именовању лица овлаштених за заступање и представљање Савеза и Одлука о разрјешењу лица овлаштених за
заступање и представљање Савеза.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцјенило је да су испуњени услови
за упис у регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у
диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.

20. мај/свибањ 2011

Странка је ослобођена од плаћања административне таксе на захтјев
за упис промјена у регистар и на ово
Рјешење, на основу члана 11. став 1. тачка 5) Закона о административним таксама („Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде“, број:
17/04, 9/07 и 14/08).
Број:УП-1: 05-05-23/11

10.05.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

366
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ЗНАК“, а на
основу члана 29. Закона о удружењима
и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02),д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско – подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ “ЗНАК”.
Скраћени назив удружења је:
УДРУЖЕЊЕ “ЗНАК”
Сједиште удружења је у Горажду,
улица Маршала Тита бр.4.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-6/2011. у прву књигу регистра, дана 11.05.2011.године.
3. УДРУЖЕЊЕ „ЗНАК“ је добровољно, независно, ванстраначко удру-
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жење са сљедећим програмским циљевима и задацима и то:

овог министарства стиче својство
правног лица.

Вршити едукацију становништва, посебно младих људи, у
различитим областима од важности за друштвено-економски контекст у којем удружење дјелује организирајући различите семинаре, курсеве, јавне трибине, промотивне акције, кампање и сл. Посебан акцент се ставља на учење страних језика, информатичку писменост, еколошку освијештеност и различита актуелна друштвена питања;
Омогућити едукацију и стицање додатних знања маргинализованим друштвеним групама;
Омогућити едукацију свим заинтересованим лицима из различитих области;
У раду се водити визијом достизања стандарда “друштва знања“, односно радити на промоцији знања и науке као највећег цивилизационог достигнућа;
Повезати различита удружења сличних идеја, визија, погледа и циљева у јединствен
фронт ради веће ефикасности
у раду свих удружења;
Пружати услуге свим другим
удружењима којима је потребна помоћ у достизању циљева
за које се ово удружење залаже, а у складу са законским
прописима.

5. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА „ЗНАК“
су:

-

-

-

-

-

-

4. УДРУЖЕЊЕ „ЗНАК“ дјелује на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде, и даном уписа код

Захида Алић – предсједница
удружења
Армин Сијамић – секретар
удружења
Образложење
УДРУЖЕЊЕ „ЗНАК“ је Министарству за правосуђе, управу и радне
односе Босанско – подрињског кантона Горажде поднијело захтјев за упис у
регистар удружења, који се води код
овог министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02) и то: Одлука о оснивању Удружења (оснивачки акт), Статут Удружења (X2), списак чланова органа управљања и Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање
удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде је оцијенило
да су испуњени услови за упис у регистар УДРУЖЕЊА „ЗНАК“, стога је сходно одговарајућим одредбама Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), одлучено као у диспозитиву Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
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може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се при-

лаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Број:УП-1:05-05-24/11 М И Н И С Т А Р
11.05.2011.године Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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