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На основу члана 23. став 1. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број
8/98, 10/00 и 5/03), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на
годишњој сједници, одржаној 27.02.2013.
године, у т в р ђ у ј е:

ЦИЉЕВЕ И ПОЛИТИКУ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
УВОД
Овај документ треба да одражава утицај свих актуелних процеса из
окружења, са аспекта могућих импликација на фискални капацитет Босанско-подрињског кантона Горажде те
да адекватно усмјери политике и активности Кантона, као и да побољша координацију измјеђу Кантона и општина, а све како би се остварио даљњи

економски развој Босанско-подрињског кантона Горажде.
У овом периоду Босанско-подрињски кантон Горажде ће функционисати у ограниченим фискалним капацитетима с обзиром на ефекте глобалне финансијске и економске кризе, која је оставила траг на економији
БиХ. Међутим, иако се у 2013. години
не очекује адекватна подршка из Буџета Федерације БиХ, треба искористити
позитивна привредна кретања и осјетан економски развој те провођењем
одговарајићих коегзистентних политика на нивоу Кантона створити претпоставке за даљњи економски развој Кантона, а у исто вријеме и за одговарајуће финансирање институција Кантона те активности од значаја за Кантон.
Због тога 2013.годину треба искористити за подузимање мјера на покретању провођењу важних реформи
које се односе на реформу јавне управе, јавних финансија, социјалног сектора, привреде, јавних инвестиција, а
кроз додатну едукацију осигурати по-
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дизање радних вјештина упослених и
оних који на тржисту рада чекају запослење.
Фискална стратегија за овај период заснива се на средњорочним политикама дјеловања Владе Федерације Босне и Херцеговине, са циљем јачања управљања јавним финансијама,
уједначене фискалне политике и јачању финансијске дисциплине, што ће
допринијети економском и социјалном јачању Кантона.
Босанско-подрињски кантон Горажде ће се бавити конкретним приоритетима за економски развој Кантона, побољшање система здравствене и
социјалне заштите, развој образовања,
стварање ефикасније управе, нову јавну инфраструктуру, те плановима на
уштеди енергије и заштити околине.
Како би осигурали бржи развој
Кантона, морамо осигурати ефикаснију јавну управу, која уз мање трошкове и бољи квалитет, обавља услуге које
су Уставом и законима дате у надлежност Кантона. Наиме, неопходно је подузети мјере како би се побољшала
ефикасност и вјештина запослених на
пословима у кантоналним министарствима, органима управе, јавним предузећима и установама. Мјере за побољшање рада биће подузете од стране
свих органа управе и тијела.
Босанско - подрињски кантон
Горажде, у координацији са другим
нивоима, ће доносити политике и одлучивати о програмима, пројектима и
мјерама које могу значајно допринијети повећању запослености и развоју
извозно орјентисане индустрије, побољшању система здравствене и социјалне заштите, повећању квалитете и конкурентности образовања, осигурању
ефикасније управе, изградњи цестовне
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инфраструктуре, станоградњи, развоју туристичке инфраструктуре, уштеди енергије и заштити околине.
Подузимаће се потребне мјере
и активности да се повећа број нових
одрживих радних мјеста те да се повећа потрошња на подручју Кантона, а
све у циљу побољшања животног стандарда становништва, односно подизања нивоа животног стандарда на ниво
најразвијенијих кантона, чиме би се
Босанско-подрињски кантон Горажде
и званично сврстао у ред најразвијенијих средина у Босни и Херцеговини.
Настојаће се кроз одговарајуће мјере и
активности створити претпоставке како би дошло до додатног запошљавања младих кадрова у приватном сектору, отварања нових радних мјеста у
индустрији, грађевинарству, обрту, развоја услужног сектора и трговине, те
развоја пољопривреде. Босанско-подрињски кантон Горажде ће истовремено израдити и провести план борбе
против „сиве економије“ и план за осигурање заштите, поштивања и унапређења радничких права на подручју
кантона.
У наредне двије године могуће
је осигурати финансијски одржив систем здравствене заштите који ће свим
становницима кантона обезбиједити
квалитетну и на вријеме потребну здравствену заштиту и најсавременију
дијагностичку претрагу. Поред здравствене заштите, битно је пружити приоритет мјерама које доприносе одрживом повратку.
Један од приоритета Босанскоподрињског кантона Горажде биће и
модернизација образовања. Босанскоподрињски кантон Горажде ће креирати и провести двогодишњи пројекат
развоја система образовања кроз моде-
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рнизацију и опремање учионица и обезбјеђење савремене опреме за основне
школе на подручју кантона. Кантон ће
провести план развоја система предшколског образовања, посебно у руралним подручјима кантона. Планира се
и активирање средњошколског центра, а Кантон ће израдити и елаборат о
оснивању универзитета, односно плану увођења два нова универзитетска
усмјерења из области индустрије и технологије. На подручју кантона ће се
успоставити и развити ефикасан образовни модел преквалификације, обуке
и професионалне оријентације незапослених са верификацијом стечених
стручних знања кроз формалну цертификацију.
Босанско - подрињски кантон
Горажде ће се усмјерити ка пројектима
у области капиталних улагања и инвестиција у јавну инфраструктуру. Приоритет ће бити програмско финансирање, а све области у којима се текући
трансфери користе на неекономичан
и неефикасан начин ће бити предмет
реформи.
Босанско - подрињски кантон
Горажде ће подузимати потребне мјере на стварању капацитета за пројектовање и имплементацију пројеката
одобрених из средстава фондова ЕУ и
других развојних програма помоћи у
Босни и Херцеговини и иностранству.
Приоритет Босанско-подрињског кантона Горажде ће бити и реконструкција и изградња локалних путева, који ће се креирати заједно са општинама и Федерацијом БиХ како би се
искористила максимално могућа средства за реконструкцију и асфалтирање
локалних путева.
У наредном периоду направиће
се дугорочни модел финансирања и

суфинансирања активности локалне
самоуправе из Буџета Кантона.
ФИНАНСИЈЕ
Стратешки циљ Босанско-подрињског кантона Горажде је постизање финансијске стабилности Босанско-подрињског кантона Горажде и стварање услова за снажнији и стабилнији економски развој Босанско-подрињског кантона Горажде. Финансијска
стабилност Босанско-подрињског кантона Горажде и стварање услова за снажнији и стабилнији економски развој
Босанско-подрињског кантона Горажде планирају се достићи релизацијом
три приоритетна циља у 2013. години:
1. Изналажење одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода Босанско-подрињског
кантона Горажде
У сарадњи са Федералним министарством финансија, односно Порезном управом Федерације Босне и Херцеговине, те другим надлежним институцијама, у 2013. години ће се осигурати или иницирати провођење потребних активности у циљу постизања
одговарајућих системских рјешења за
повећање јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде.
Постизање одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода у Босанско-подрињском кантону Горажде је циљ којем се тежи већ
дуже вријеме, а у 2013. години Босанско-подрињски кантон Горажде ће исти
покушати постићи прије свега:
¾ подузимањем одговарајућих активности како би се измјенио
Закон о припадности јавних
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прихода у Федерацији Босне и
Херцеговине на начин да се повећа учешће Босанско-подрињског кантона Горажде у расподјели јавних прихода,
¾ припремањем приједлога закона о административним таксама и приједлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на имовину, наслијеђе и
поклон који ће подстицати повећање привредних активности
и ефикасно кориштење имовине, што ће имати за посљедицу
и повећану уплату јавних прихода, те
¾ континуираном сарадњом са
Порезном управом у циљу ефикасније наплате јавних прихода.
2. Подизање финансијске одговорности на виши ниво, прије свега,
бољом организацијом и јачањем
интерне контроле и интерне ревизије.
Подизање финансијске одговорности на виши ниво, прије свега, бољом организацијом и јачањем интерне
контроле и интерне ревизије, је циљ
који ће се постићи прије свега доношењем недостајућих правилника и процедура те потпуном примјеном свих
донесених правилника и процедура,
односно подузимањем потребних мјера, како би се интерна ревизија устројила у складу са Законом о интерној
ревизији у јавном сектору у Федерацији Босне и Херцеговине.
3. Адекватно планирање новчаних
токова ради постизања финансијске стабилности
Финансијску стабилност као
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циљ ка чијем постизању ће бити усмјерене активности, а иста ће се покушати постићи кроз адекватан план новчаних токова заснован на претпоставци
квалитетно планиране динамике свих
прихода и свих издатака дефинисаних
кроз финансијске планове буџетских
корисника.
ПРИВРЕДА
Отварање нових радних мјеста
кључни је стратешки приоритет Босанско-подрињског кантона Горажде, а
потенцијали који постоје у извозно-орјентисаном приватном сектору, посебно у ауто, металопрерађивачкој, намјенској и текстилној индустрији пружају
шансу за даљи раст запослености у прерађивачкој индустрији, због чега унапређење конкурентности прерађивачке индустрије и њен развој представљају кључне циљеве Босанско-подрињског кантона Горажде у 2013. години.
Унапријеђење конкурентности
привреде Босанско-подрињског кантона Горажде у циљу повећања броја запослених у привреди и пољопривреди
планира се достићи реализацијом два
приоритетна циља који су директно
повезани са унапређењем економског
окружења и побољшањем стања на тржишту рада:
1. Развој тржишта рада кроз подстицај развоју и стварању услова за креирање нових радних мјеста
Запошљавање и отварање нових радних мјеста први је приоритетни циљ Министарства за привреду.
У оквиру овог циља, пружиће се одговарајућа подршка приватном сектору, служби за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде и
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непрофитним организацијама активним у области развоја и тржишта
рада у провођењу мјера које доприносе побољшању стања на тржишту
рада.
2. Унапређење економског окружења кроз развој конкурентности привреде и изградњу привредне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре
У оквиру овог циља, Босанскоподрињски кантон Горажде ће кроз
своје програме промовисати и подстицати активности привредних субјеката које доприносе остваривању високих стопа индустријске производње, економског развоја и креирању
нових радних мјеста.
Остали циљеви у области привреде у 2013.години су:
¾ Побољшање стања у области
пољопривреде, водопривреде и
шумарства,
У области побољшања стања у
области пољопривреде, водопривреде
и шумарства, у дијелу који се односи
на пољопривреду, подузимаће се мјере
на повећању обима пољопривредне
производње и запослености у пољопривреди, док ће се у области водопривреде подузимати активности на уређењу водотока и приобаља у граду Горажде, побољшању стања примарних
и секундарних мрежа.
¾ Модернизација саобраћајне инфраструктуре на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
У области цестовног саобраћаја,
промета и комуникација у 2013. Години ће се ставити акценат на модернизацију саобраћајне инфраструктуре на
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подручју града Горажда, посебно у изградњи и реконструкцији двије кључне раскрснице, изградњи нове саобраћајнице за потребе индустријске зоне Витковићи, те ће се подузети активности на уређењу путног појаса на магистралној цести М-20.
¾ Побољшање стања у области
промета и комуникација
У области побољшања стања у
области промета и комуникација, приоритет је израда пројектне документације и припрема за предстојећу дигитализацију те изградња и санација
РТВ-предајника и репетитора и набавка опреме за репетиторе на подручју
кантона у складу са пројектом дигитализације.
¾ Развој и заштита шума,
¾ Побољшање регулаторног оквира у области трговине, угоститељства, туризма, подузетништва и обрта,
¾ Развој енергетике и рударства.
У области развоја енергетике и
рударства наставиће се са активностима на кориштењу хидропотенцијала
на водотоковима II категорије за производњу електричне енергије.
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ
Циљеви Босанско-подрињског
кантона Горажде у области социјалне
политике, здравства, расељених лица
и избјеглица базирани су на:
1. Развоју и унапређењу система социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом
Ово је један од приоритетних
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циљева који ће се настојати реализирати кроз досљедну имплементацију
кантоналног закона, те имплементацију развојних стратегија из ових области, затим кроз осигурање континуитета у остваривању социјалних права
грађана и права по Кантоналном закону о социјалној заштити, заштити
цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом, кроз обезбјеђење посебне бриге за рањиве категорије становништва као што су дјеца и млади са
потешкоћама у развоју, лица са инвалидитетом, старија и изнемогла лица
на начин да се пружи адекватна подршка и помоћ и унаприједи положај и
квалитет живота ових вулнерабилних
категорија, те кроз јачање партнерских
односа са невладиним сектором и организацијама цивилног друштва.
Поред тога, у оквиру овог приоритетног циља радиће се на побољшању институционалних услова и јачању
капацитета установа социјалне заштите чији је оснивач Босанско-подрињски кантон Горажде (ЈУ Дом за стара и
изнемогла лица Горажде и ЈУ Центар
за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде).
2. Развој и унапређење здравства
Овај циљ обухвата:
¾ Унапређење квалитета, доступности и уједначеног кориштења примарне и специјалистичко-консултативне здравствене
заштите те нови приступ пружању лабораторијских услуга у
примарној здравственој заштити.
¾ Обезбјеђење снабдјевености становништва проширеним оби-
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мом и квалитетом лијекова на
терет средстава Кантоналног
завода здравственог осигурања.
¾ Побољшање болничког нивоа
здравствене заштите кроз модернизацију опреме, реконструкцију старог и изградњу новог
блока Кантоналне болнице, специјализацију и едукацију високостручних медицинских кадрова, чиме би се побољшали
услови болничког смјештаја и
смањило упућивање пацијената
на лијечење у друге здравствене центре изван кантона.
¾ Унапријеђење јавноздравствене
дјелатности са посебним освртом на рад лабораторије за анализу животних намирница, кроз суфинансирање пројеката од
интереса за кантон и обезбјеђење нових високостручних медицинских кадрова.
3. Подршка процесу одрживог повратка на простору Горњедринске
регије и побољшање услова живота расељених лица која бораве
на простору кантона
Ово је приоритетни циљ у оквиру којег ће се настојати допринијети
побољшању услова живота повратника кроз подршку у достизању одрживих услова за повратак и кроз стварање услова за економски развој повратничких подручја. Поред тога, у оквиру овог приоритетног циља настојаће
се обезбиједити подршка расељеним
лицима која се налазе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у
обезбјеђењу услова за њихов повратак
у пријератна мјеста боравка те пружање помоћи у циљу побољшања услова
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становања расељеним лицима која су
смјештена у колективним центрима на
подручју кантона.
БОРАЧКА ПИТАЊА
Циљ Босанско-подрињског кантона Горажде у овој области у 2013. години јесте унапређење статуса припадника борачких популација и заштита
тековина њихове борбе за очување Босне и Херцеговине.
У складу са стратешким циљем,
Босанско-подрињски кантон Горажде
дефинисао је сљедеће приоритетне
циљеве за 2013. годину:
1. Ефикаснија имплементацја допунских права
С обзиром на то да се борачкоинвалидска заштита заснива на стеченим правима корисника, те с обзиром
на лошу усмјереност новчаних давања
проистеклих из федералних закона
према сиромашнима у борачкој популацији, Босанско-подрињски кантон
Горажде имплементацијом овог приоритетног циља планира постићи бољу
усмјереност буџетских средстава намијењених имплементацији допунских
права ка најугроженијим припадницима борачких популација.
2. Активна улога у обиљежавању
значајних догађаја и датума
Практична примјена Одлуке
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде о усвајању Календара
обиљежавања значајних догађаја и датума из одбрамбено-ослободилачког
рата 1992–1995. година је показала недостатке у смислу конкретизације знач-
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ајних датума и догађаја из блиске нам
прошлости, што је резултирало бројним иницијативама удружења борачких популација, мјесних заједница и грађана за њеним измјенама и допунама.
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА
И СПОРТ
Циљеви Босанско-подрињског
кантона Горажде у области образовања, науке, културе и спорта за 2013. годину произилазе из наставка континуираних активности дефинисаних у законском оквиру предшколског, основног, средњег, високог образовања, спорта, науке и културе, Програму развоја Босанско-подрињског кантона до
2014. године, а односе се на:
1. Стварање што бољих услова за
развој образовног сектора на подручју кантона кроз снажну подршку образовним институцијама с циљем обезбјеђења што
квалитетнијих услова за провођење процеса образовања у складу са законима и педагошким
стандардима и нормативима.
2. Јачати високо образовање на
простору кантона те размотрити могућност отварања нових
факултета те давати подршку
студентима.
3. Проводити активности на јачању значаја и улоге просвјетних
радника обезбјеђујући додатне
едукације и усавршавања.
4. Кроз јачање капацитета Педагошког завода БПК Горажде,
унаприједити квалитет наставе
у школама и стварати услове за
што боље резултате ученика те
стално радити на унапређењу
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система образовног сектора, како би се осигурао једнак приступ што квалитетнијем образовању свима.
5. На основама успостављених партнерских односа са институцијама у области културе, техничке културе и информисања
овим институцијама осигурати
подршку кроз финансирање и
суфинансирање пројеката везаних за обиљежавање значајних
јубилеја те одржавање различитих манифестација од значаја
за Кантон.
6. Планским активностима у области спорта осигурати унапређење и створити потребне предуслове за бављење спортским
активностима.
7. Министарство ће осигурати наставак имплементације обавезног програма предшколског одгоја и образовања те достизање
максималне обухватности све
дјеце овим Програмом.
ПРАВОСУЂЕ, УПРАВА И РАДНИ
ОДНОСИ
Циљеви Босанско-подрињског
кантона Горажде у области правосуђа,
управе и радних односа произилазе из
стратешког оквира који сачињавају
Стратегија реформе сектора правде у
БиХ, Стратегија реформе јавне управе
у БиХ, Споразум о стабилизацији и придруживању БиХ са ЕУ, Стратегија интегрисања БиХ у Европску унију, Стратегија рјешавања ратних злочина, Стратегија против малољетничке деликвенције у БиХ и Програм развоја Босанско-подрињског кантона до 2014. године. Из поменутог стратешког окви-
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ра произилазе сљедећи стратешки циљеви:
1. Даље јачати и одржавати независност, одговорност, ефикасност, професионалност и усклађеност правосудног система који обезбјеђује владавину права
у БиХ.
2. Развијати усклађенији систем
извршења кривичних санкција
који, поштујући европске стандарде, обезбјеђује хуман и законит третман и дјелотворну ресоцијализацију у затворима у
БиХ кроз стварање услова за
имплементацију алтернативних кривичних санкција, у првом реду рада за опште добро у
складу са федералним кривичним законодавством.
3. Унаприједити систем правне
помоћи и успоставити, јачати и
одржавати системе и процесе
којим се гарантује једнак приступ правди у БиХ.
Кроз програме и актвиности, у
највећем дијелу, Босанско-подрињски
кантон Горажде ће своје дјеловање усмјерити на успоставу система бесплатне правне помоћи. На тај начин ће се
створити адекватно остваривање права на приступ правди, који је највећим
дијелом успостављен у другим административним јединицама у БиХ и генерално повећати ниво заштите људских права у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Такођер, активности у 2013. Години ће обиљежити имплементација
успостављеног система алтернативних
санкција рада за опште добро.
Активности у области управе
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ће обиљежити наставак активности и
подузимање адекватних мјера у области нормативног уређења организације управе, питања државне службе, статусних питања упосленика у органима
управе сходно стратешким правцима.
Поред наведеног, подузимаће
се континуиране активности везане за
спроведбу Акционог плана за реформу правосуђа у БиХ и Акционог плана
за реформу јавне управе на секторском нивоу и унутар БПК, као и активности и мјере путем којих ће се настојати унаприједити заштита законитости у Босанско-подрињском кантону.
УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ
Циљеви Босанско-подрињског
кантона Горажде у 2013. години у области унутрашњих послова су:
1. Унапређење и остваривање што
боље личне и имовинске заштите и сигурности свих грађана
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде;
2. Предузимање превентивних мјера у циљу постизања што повољнијег стања јавног реда и мира;
3. Унапређење и постизање што
бољег стања у области безбједности саобраћаја;
4. Спречавање и откривање свих
врста кривичних дјела;
5. Заштита од могућих терористичких активности;
6. Унапређење борбе против организованог криминала и корупције;
7. Унапређење борбе против трговине људима и злоупотребе опојних дрога;
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8. Квалитетно и професионално
обезбјеђење јавних скупова;
9. Обезбједити грађанима да што
брже и квалитетније остварују
своја права из надлежности Министарства (путне исправе, идентификациона документа, увјерења и сл.);
10. Опремање Министарства и Управе полиције материјално-техничким средствима и опремом,
у складу са одобреним буџетским средствима;
11. У сарадњи са општинама које
су у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде наставити
радити на изради и имплементацији пројекта покривања најфреквентнијих раскрсница и
објеката од значаја за Босанскоподрињски кантон видеонадзором, који би омогућио сталну
контролу и ангажовање полиције на другим пословима и задацима.
УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ
Циљеви Босанско-подрињског
кантона Горажде у 2013. години у области урбанизма, просторног уређења
и заштите околине су:
1. Успостављање просторно-планске документације и уређење
земљишта
Приоритет Босанско-подрињског кантона Горажде је израда Просторног плана Кантона, дугорочног стратешког развојног просторно-планског
документа којим ће се дефинисати основна начела планског уређења простора и циљеви просторног развоја те
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прописати даљи просторно-плански
документи које је потребно израдити:
Просторни планови подручја посебних обиљежја, урбанистички планови
сједишта јединица локалне самоуправе и детаљни проведбени планови на
локалитетима на којима је предвиђена
активнија изградња.
2. Рационализација ресурса кроз
енергетску ефикасност грађевина
Стратешки циљ Министарства
је да кроз законску регулативу, подршку пројектима реконструкције грађевина у сврху унапређења њихове енергетске ефикасности и промоцију енергетски ефикасне градње постигне примјену стандарда рационалног кориштења и управљања енергијом, а тиме и
њено смањено кориштење, већи квалитет кориштења грађевина, смањење
утицаја на околину и продужавање вијека трајања зграда.
3. Јачање стамбене политике
Овај циљ се планира испунити
реализацијом одређених програма који се прије свега односе на: стварање
алтернативних могућности за задовољавање стамбених потреба, изградњу
нових и уређење већ изграђених стамбених јединица у друштвеном власништву и унапређење стања и области
колективног становања и уређење односа управитеља и кућних савјета.
4. Заштита околине смањењем
негативног утицаја загађивача
Заштитом околине осигурава се
цјеловито очување квалитета околине,
очување природних заједница, рационално кориштење природних извора
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и енергије на најповољнији начин за
околину, као основни услови здравог
и одрживог развоја.
РЕАЛИЗАЦИЈА И МОНИТОРИНГ
У дијелу Циљева и политике
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, у којем су циљеви
разрађени по областима, видљива је
надлежност појединих министарстава за реализацију одређених циљева.
Без обзира на чињеницу да су
циљеви дефинисани и у надлежности
појединих министарстава, гледајући у
цјелини и остварење циљева и политика Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, неће бити могуће без координације, сарадње и заједничког анганжмана свих институција
и појединаца у органима законодавне
и извршне власти Босанско-подрињског кантона Горажде.
Стално праћење активности и
финансијских токова кроз редовно извјештавање Владе и Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде допринијеће стварању јасне слике која
се односи на потребе грађана Босанско-подрињског кантона Горажде.
Праћење реализације Циљева
и политике Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину биће континуирано и кроз планирани мониторинг. Мониторинг ће осигурати
праћење свих програма, пројеката, мјера, циљева, као и правовремено и потпуно информисање Владе и Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, пословне, академске, цивилне и
политичке заједнице.
Број:01-05-169/13
27.02.2013. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.
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166
На основу чланова 51, 52, 53. и
54. Пословника Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08), на приједлог Колегија Скупштине Босанско подрињског кантона Горажде, Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на годишњој сједници, одржаној 27.02.2013. године, д о н о с и:
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за
2013. годину
Предлагач:

Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
2. Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.
годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје

3. Имплементација циљева и полити
ке Скупштине за протеклу годину
кроз реализацију Програма рада
Скупштине за 2012. годину
Предлагач:

Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
4. Презентација циљева и политике
Кантона за наредну годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
5. Закон о шумама
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
6. Закон о новчаним подстицајима у
пољопривредној примарној производњи и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
7. Закон о измјенама и допунама Закона о употреби грба и заставе
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Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
8. Закон о пружању бесплатне правне
помоћи

27. фебруар/вељача 2013.
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
12. Закон о комуналним дјелатностима

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

9. Закон о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне
управе

13. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

10. Закон о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде

14. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на имовину, наслијеђе и поклон

Предлагач:

Предлагач:
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
11. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од буке

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
15. Закон о полицијским службеницима Босанско-подрињског кантона
Горажде
Предлагач:

Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за унут-
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Р о к:

рашње послове и Управа полиције БПК Горажде
I тромјесечје

16. Закон о набављању, држању и ношењу оружја и муниције на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за унутрашње послове БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

17. Закон о одржавању заједничких
дијелова зграда и о управљању зградама
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
18. Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
19. Приједлог Одлуке о накнади за здравствено осигурање радника, који

то право не остварују по другом основу, за 2013. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
20. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Стутут КЦУ Сарајево
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
21. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Стутут Завода за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
22. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Стутут ЈЗУ Кантонална
болница Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
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Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

26. Извјештај о проведеним активностима на изградњи, одржавању, санацији и реконструкцији регионалних цеста и мостова на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде у 2012. години

23. Приједлог Одлуке о преузимању
права оснивача и усклађивању организације и пословања Завода за
јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач:

Предлагач:

27. Информација о стању РТВ предајника, репетитора и опреме у власништву БПК-а Горажде са посебним акцентом на модернизацију постојећих и изградњу нових предајника и опреме

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
24. Приједлог Одлуке о преузимању
права оснивача и усклађивању организације и пословања ЈЗУ Кантонална болница Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
28. Информација о стању шума на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

25. Извјештај о додјељеним концесијама и ефектима од концесија за 2011.
и 2012. годину

29. Информација о стању пољопривреде и руралне инфраструктуре на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач:

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
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30. Информација о активностима у вези располагања имовином и имплементацији Закона о имовини

Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Предлагач:

34. Информација о процесу придруживања Европској унији Босне и Херцеговине са аспекта Босанско-подрињског кантона Горажде

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
31. Одлука о давању сагласности за
потписивање Уговора о извођењу
грубих грађевинских радова на изградњи стамбено-пословног објекта „ЛАМЕЛА Х2“ - зграда за младе
у Горажду

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
32. Информација Кантоналног тужилаштва о предузетим мјерама за
подизање оптужнице за починиоце
ратних злочина против цивилног
становништва у Босанско-подрињском кантону Горажде за вријеме
рата 1992.-1995. година

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
I тромјесечје
33. Информација о стратешком планирању у Босанско-подрињском кантону Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
35. Закон о јавно-приватном партнерству
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

36. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

37. Закон о непрофитно-социјалном
становању Босанско-подрињског
кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
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38. Закон о административним таксама Босанско-подрињског кантона
Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
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Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
43. Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима
Предлагач:

39. Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру Босанскоподрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за унутрашње послове БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

40. Закон о државној служби у Босанско-подрињском кантону Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
41. Закон о заштити од пожара и ватрогаства на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Кантонална управа цивилне заштите БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

42. Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за унутрашње послове БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
44. Закон о измјенама и допунама Закона о основном одгоју и образовању
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
45. Одлука о усвајању Просторне основе Просторног плана Босанскоподрињског кантона Горажде за
период 2008-2028. година
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
46. План управљања отпадом Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
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Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
47. Одлука у уступању простора Модран Општини Фоча-Устиколина
на трајно кориштење
Предлагач:

Општина
Фоча-Устиколина
Обрађивач: Општина
Фоча-Устиколина
Р о к:
II тромјесечје
48. Одлука у проглашењу простора
Модран од интереса за развој туризма на простору Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Општина
Фоча-Устиколина
Обрађивач: Општина
Фоча-Устиколина
Р о к:
II тромјесечје
49. Извјештај о раду Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за
2012. Годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
50. Извјештај о раду Кантоналног правобранилаштва за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Кантонално правобранилаштво БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

51. Извјештај о раду интерног буџетског ревизора за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Уред интерне ревизије
БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
52. Извјештај о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
53. Извјештај о утрошеним средствима
Буџетске резерве за период 01.0131.12.2012. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

54. Извјештај о утрошеним средствима
Буџетске резерве за период јануар
– март 2013. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
55. Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
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Обрађивач: Завод здравственог осигурања БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
56. Извјештај о извршењу Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

57. Извјештај о раду Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Агенција за приватизацију БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
58. Извјештај о раду основних и средњих школа
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Основне и средње школе са подручја БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
59. Информација о раду истурених
одјељења високообразованих школских установа
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

60. Извјештај о раду и финансијском
пословању јавних предузећа чији је
оснивач Босанско-подрињски кантон Горажде за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Јавне установе и предузећа чији је оснивач
Кантон
Р о к:
II тромјесечје
61. Извјештај о раду и финансијском
пословању установа из надлежности Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2012. годину
(Завод за јавно здравство, Завод здравственог осигурања, Кантонална
болница–извјештаји за 2011. и 2012.
годину, Центар за социјални рад и
Дом за стара и изнемогла лица)

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
62. Извјештај о раду и финансијском
пословању управа и дирекција чији је оснивач Босанско-подрињски
кантон Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Управе и дирекције
БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
63. Информација о здравственом ста-
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њу становништва на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод за јавно здравство БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

64. Извјештај о раду Независног одбора за период октобар 2012 - март
2013. године
Предлагач: Независни одбор
Обрађивач: Независни одбор
Р о к:
II тромјесечје

Број 3 – страна 255

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
68. Информација о стању у области
здравства на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

65. Извјештај о раду и финансијском
пословању Спортског савеза Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. и 2012. годину

69. Информација о заштити животног
стандарда грађана Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач:

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

66. Информација о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-март 2013.
године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

67. Информација о реализацији Акциононог плана за сигурније одвијање саобраћаја на путевима у Босанско-подрињском кантону Горажде

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

70. Информација о реализацији закључака са тематских сједница одржаних у протеклом периоду и то: област образовања, област здравства
и област привреде и запошљавања
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Ресорна министарства
БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје
71. Програм развоја заштите и спаша-
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вања људи и материјалних добара
од природних и других несрећа у
Босанско-подрињском кантону Горажде за период 2013-2018. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Кантонална управа цивилне заштите БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

72. Стратегија развоја спорта на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде
Р о к:
II тромјесечје

73. Разматрање статуса локалних заједница у Босанско-подрињском кантону Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје

III – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
74. Закон о јавним скијалиштима на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

75. Закон о принципима локалне самоуправе
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, управу и радне
односе БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје
76. Закон о туризму и угоститељству у
Босанско-подрињском
кантону
Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје
77. Закон о споменицима и културном
наслијеђу у Босанско-подрињском
кантону Горажде

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

78. Одлука о измјенама и допунама
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
По потреби
79. Одлука о усвајању приједлога Просторног плана Босанско-подрињског кантона Горажде за период
2008-2028. година
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Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

80. Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о вршењу такси-превоза на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

81. Извјештај о утрошеним средствима
буџетске резерве за период јануарјуни 2013. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

82. Информација о статусу поткровних станова у улицама Маршала Тита, Меха Дрљевића, Јусуфа Духовића и Заима Имамовића
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

83. Информација о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-јуни 2013.г.

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје
84. Информација о извршењу Финансијског плана Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде за период јануарјуни 2013. године

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурања БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје
85. Информација о извршењу Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-јуни 2013. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје
86. Информација о реализацији Споразума између владиног и невладиног сектора
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
III тромјесечје
87. Информација о реализацији Програма рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-јуни 2013. године

27. фебруар/вељача 2013.

Број 3 – страна 258
Предлагач:

КолегијСкупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине Босанско-подрињског кантонаГоражде
Р о к:
III тромјесечје
88. Разматрање Правилника о начину
располагања становима у власништву Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуке из 2009. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања БПК Горажде
Р о к:
III тромјесечје

89. Акциони план политике за младе
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
III тромјесечје
IV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
90. Одлука о провођењу Просторног
плана Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

91. Одлука о давању сагласности на
измјене и допуне Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Бо-

санско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
92. Одлука о давању сагласности на
измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурања БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
93. Одлука о давању сагласности на
Финансијски план ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2014. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
94. Одлука о давању сагласности на
Финансијски план Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину

Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурања БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
95. Извјештај о раду Независног одбо-
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ра за период април - септембар
2013. године
Предлагач: Независни одбор
Обрађивач: Независни одбор
Р о к:
IV тромјесечје
96. Извјештај о утрошеним средствима
буџетске резерве за период јануарсептембар 2013. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

97. Информација о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-септембар
2013. године
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

98. Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

99. Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2014. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије БПК Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
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100.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2014. годину
Предлагач:

Колегиј Скупштине
санско-подрињског
нтона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
санско-подрињског
нтона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

БокаБока-

101.
Програм рада Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за
2014. годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

102.
Имплементација циљева и политике Скупштине за протеклу годину кроз реализацију Програма рада Скупштине за 2013. годину
Предлагач:

Колегиј Скупштине
санско-подрињског
нтона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
санско-подрињског
нтона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

БокаБока-

103.
Презентација циљева и политике Кантона за наредну годину
Предлагач:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Овај Програм је отворен за гр-
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ађане, привредна друштва и друга правна лица и у току године разматраће
се сва питања која овлаштени предлагачи кандидују за дневни ред сједнице
Скупштине.

активности унутар којих се на танспарентан начин развијају и имплементирају циљеви, програми, мјере и активности утврђене кроз стратешке правце
из стратешког и законодавног оквира.

Извјештаји, информације, предвиђене материјалним законима, Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде и другим прописима, који нису уврштени у Програм рада Скупштине биће кандидовани као тачке дневног реда по динамици предвиђеној материјалним прописима.

Методолошки оквир Програма
рада Владе за 2013. годину је одређен
усвојеним јединственим утврђеним
методолошким оквиром, који садржи
нормативни оквир планирања којим
се постиже већа дисциплина у благовремном и усклађеном планирању и
истовремено у себи садржи елементе
оцјене учинковитости рада органа и
упосленика. Израда Програма рада на
овај начин постаје дио јединственог
конзистентног система планирања,
при чему се истовремено успостављају
системи појачаног мониторинга и одговорности за реализацију планираног. Сам Програм је конципиран кроз
уводно назначавање активности које
би требале обиљежити рад у овој години, дефинисање циљева, програма и
активности кроз секторе Владе, означавање нормативних и тематских активности и на крају буџетску пројекцију
потребних средстава за реализацију.

Овлаштени предлагачи, по Пословнику Скупштине, задржавају право измјене термина плана појединих
тачака предвиђених у овом Програму.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-153/13
27.02.2013.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

167
ПРОГРАМ РАДА ВЛАДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I - УВОД
Полазећи од чињенице да су
активности јавног сектора у највећој
мјереи пројициране изборним циклусом 2010-2014. година, Програм рада
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде представљају програмиране

Програм рада је немогуће лоцирати као засебан документ изван континуитета рада из претходних година, тако да се активности морају настављати у односу на успјехе постигнуте
у претходним годинама. У оквиру тога, кроз раније програмске периоде и
кроз стратешко планирање лоцирано
кроз Програм развоја БПК-а до 2014.
године, као најважнији циљ је постављено повећавање запошљавања на простору БПК, а што је скупом мјера и
активности већине Владиних ресора у
значајном обиму помакнуто у позити-
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Такођер, присутно је побољшање у повећању запослености у пољопривреди и унапређењу цестовне инфраструктуре. Може се истаћи да су кроз започете, дјелимично реализоване и
реализоване активности направљени
помаци у области заштите људских
права нормирањем права мањина и
стварањем нормативног оквира пружања бесплатне правне помоћи. Нормативним, организационим и кадровским активностима оснаживања система
здравства, образовања и спорта, остваривањем права и заштите права социјалних, борачких и категорија расељених лица и смањења јавних трошкова,
остварени су одређени помаци и у односу на остале циљеве.
У односу на наведено и чињеницу да су два основна циља кроз Програм развоја катона до 2014. године усмјерена на повећање запослености и
стварање ефикасне, хармонизиране и
продуктивне јавне управе, овај програмски период ће обиљежити активности свих ресора превасходно усмјерених на повећање запошљавања и побољшања у области стварања продуктивније управе.
Наравно, нужним се појављује
и подузимање активности на повећању животног стандарда доступности
здравствене заштите, социјалних издавања, заштите околиша и повећање
енергетске ефикасности, као и укупне
безбједности грађана Босанско-подрињског кантона.
Узимајући у обзир наведено и
кључне циљеве развоја Босанско-подрињског кантона, основни и најизражајнији циљеви Владе у 2013. години
ће бити усмјерени на:
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Повећање запослености кроз
даљњи развој индустријских зона, развој инфраструктуре, реализацију програма развоја и вођења адекватне политике запошљавања.
Кроз Закон о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде настојаће се
побољшати начин осигурања стабилнијег пољопривредног дохотка и адекватног животног стандарда пољопривредног произвођача.
Унапређење
нормативног
оквира у области образовања и
осигурање права на бесплатан превоз
ученика који станују на удаљености
већој од четири километра од куће до
школе без партиципације родитеља.
Очување буџетске и макроекономске стабилности Босанско-подрињског кантона као предуслова економског развоја, планирања и реализовања
мјера економске политике и позиционисања статуса Босанско-подрињског
кантона у Федерацији БиХ.
Осигуравање стабилности опскрбе становништва основним животним потрепштинама и огрјевним дрветом.
Омогућавање остваривања права на здравствено осигурање за све становнике Босанско-подрињског кантона, а који нису осигурани по другом
основу.
Омогућавање права да ниједна
породица у Босанско-подрињском кантону Горажде не буде без једнога за-

Број 3 – страна 263

27. фебруар/вељача 2013.

посленог члана уколико су радно способни.
Реконструкцију Кантоналне болнице у Горажду чиме би се повећао
квалитет услуга у здравству.
Побољшање и имплеметација
нове есенцијалне листе лијекова у области заштите права на здравље.
Доношење просторнопланске
документације као предуслова квалитетног планирања активности у простору, нарочито у погледу најбитнијих
инфраструктурних објеката од значаја
за кантон.
Покретање активности на пројекту енергетске ефикасности и осигурања здравог, квалитетног и приступачног гријања за становнике у стамбеним зградама на подручју општине Горажде чије фасаде не задовољавају минималне стандарде по питању топлотне изолације, које немају топлотну изолацију и чије су фасаде оштећене ратним дејствима.
Покретање питања давања сагласности на истражне радове за изградњу хидроелектране Устиколина.
Стварање нормативног оквира
за ефикасност, рентабилност јавних
служби кроз успоставу оквира за реализацију јавно-приватног партнерства,
као облика којим се проширује могућност привредног дјеловања и појефтињена трошкова јавне управе.
Стварање организиваније, ефикасније и рентабилније организације и
систематизације органа управе усклађене и хармонизоване са захтјевима и

потребама реформе јавне управе као
предуслова остваривања европских интеграција и предуслова постизање ефективног и ефикасног дјеловања јавне
управе.
Успоставу Завода за пружање
бесплатне правне помоћи.
Израду стратешких докумената
као метода рада примјереног унутар
европске уније и активности неопходних у процесима европских интеграција
Овај Програм је наш план како
да почнемо ове циљеве до краја 2013.
године. Креиран је са циљем да се поврати изгубљено повјерење да сви ми
можемо уживати у нормалном животу
у достојанству и просперитету, без страха од сиромаштва, незапослености и
болести.
II – ЦИЉЕВИ
Правци дјеловања Владе Босанско-подрињског кантона су утврђени
и одређени Програмом развоја Босанско-подрињског кантона до 2014. године као обликом најширег дефинисања
циљева чијем остварењу се кроз активности настоји допринијети. Поред наведеног, низ стратешких, законских и
подзаконских аката у Босни и Херцеговини и Федерацији Босне и Херцеговине утичу на програмирање активности у 2013. години.
Основни правац дјеловања је
усмјерен је на стварање повољнијих
услова за ново запошљавање, путем чега се мијења низак животни стандард,
сиромаштво и заостајање у економск-
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ом, социјалном и културном смислу.
Узимајући у обзир чињеницу континуитета тока друштвених процеса и
утврђене правце дјеловања, запошљавање ће и даље имати приоритет у дјеловању Владе Босанско-подрињског кантона. Нарочито ће се подузимати активности на утврђивању мјера и њиховој реализацији усмјерених на побољшање животног стандарда грађана Босанско-подрињског кантона у областима социјалне заштите, здравствене заштите, заштите људских права, заштите околине и другим областима јавног
живота. Сходно циљу усмјереном на
реформске активности везане за јавне
управе, у овом програмском периоду
подузеће се активности на доприносу
побољшања у овој области.
Истовремено, континуирано ће
се подузимати активности на реализацији циљева који произилазе из обавеза Босанско-подрињског кантона Горажде у интегративним процесима Босне и Херцеговине.
Кључни циљеви четверогодишњег мандата Владе Босанско-подрињког кантона, утврђени Програмом развоја до 2014. године су:
-

-

Стварање услова за снажну подршку друштвеном развоју кантона кроз реформу економских, социјалних, здравствених и образовних програма, који ће располагати адекватним ресурсима неопходним за рјешавање суштинских проблема са
којима се сусрећу грађани Босанско-подрињског кантона, а посебно
повезаним са сиромаштвом, недостатком посла и болешћу.
Реформа јавне управе на хармонизиран и кординисан начин по ста-
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ндардима који важе у земљама Европске уније ради осигурања дјелотворнијег, ефикаснијег и ефективнијег дјеловања и одрживог финансирања у свим органима, установама и предузећима основаним од стране Кантона.
Поред кључних развојних циљева, Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона одређен је приоритетним реформама, програмима, пројектима и мјерама које су предивиђене
Програмом развоја.
Имајући у виду резултате, проблеме и искуства из 2012. године, циљеве, обавезе и циљеве ресорних министарстава, циљеве Програма развоја,
Влада Босанско-подрињског кантона
у току 2013. године планирала је остваривање специфичних циљева који су
на наредној страници приказани засебно по министарствима Владе Босанско-подрињског кантона.
Циљеви Министарства за образовање, науку, културу и спорт су:
1. Континуирано стварати што
боље услове за развој образовног сектора на подручју кантона
кроз снажну подршку образовним институцијама с циљем обезбјеђења што квалитетнијих
услова за провођење процеса
образовања у складу са законима и педагошким стандардима
и нормативима;
2. Јачати високо образовање на
простору кантона те размотрити могућност отварања нових
факултета те давати подршку
студентима;
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3. У циљу ефикасне имплементације приоритетног циља, Министарство је планирало провођење активности на изради закона и подзаконских аката (правилника, критерија и стратегија);
4. Проводити активности на јачању значаја и улоге просвјетних
радника обезбјеђујући додатне
едукације и усавршавања;
5. Кроз јачање капацитета Педагошког завода БПК Горажде,
унаприједити квалитет наставе
у школама и стварати услове за
што боље резултате ученика те
стално радити на унапређењу
система образовног сектора, како би се осигурао једнак приступ што квалитетнијем образовању свима;
6. На основама успостављених партнерских односа са институцијама у области културе, техничке културе и информисања,
овим институцијама осигурати
подршку кроз финансирање и
суфинансирање пројеката везаних за обиљежавање значајних
јубилеја те одржавање различитих манифестација од значаја
за Кантон;
7. Планским активностима у области спорта осигурати унапређење и створити потребне предуслове за бављење спортским
активностима;
8. У области безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини за 2013. годину Министарство ће континуирано радити на обезбјеђивању услова
за што квалитетније провођење
испита за возаче моторних воз-
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ила, испита за добијање лиценце, као и испита за добијање дозволе возач-инструктор моторних возила, те извршити провјеру испуњавања услова за рад
аутошкола;
9. Осигурати наставак имплементације обавезног програма предшколског одгоја и образовања
те достизање максималне обухватности све дјеце овим Програмом;
10. Подузимати активности у области образовања које ће обиљежити наставак активности и подузимање адекватних мјера у
области нормативног уређења
предшколског, основног и средњег образовања те рјешавање
статусних питања запосленика
у образовању.
Циљеви Министарства за финансије су:
Финансијска стабилност Босанско-подрињског кантона Горажде и стварање услова за снажнији и стабилнији економски развој Босанско-подрињског кантона Горажде планира се достићи релизацијом три приоритетна
циља у 2013.години:
1. Изналажење одговарајућих системских рјешења за повећање
јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде;
2. Подизање финансијске одговорности на виши ниво прије свега бољом организацијом и јачањем интерне контроле и интерне ревизије;
3. Адекватно планирање новчаних токова ради постизања финансијске стабилности.
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Циљеви
Министарства
за
правосуђе, управу и радне односе су:
1. Даље јачати и одржавати независност, одговорност, ефикасност, професионалност и усклађеност правосудног система који
обезбјеђује владавину права у
БиХ;
2. Развијати усклађенији систем
извршења кривичних санкција,
који, поштујући европске стандарде, обезбјеђују хуман и законит третман и дјелотворну ресоцјализацију у затворима у БиХ
кроз стварање увјета за имплементацију алтернативних кривичних санкција, у првом реду
рада за опште добро у складу са
федералним кривичним законодавством;
3. Унаприједити систем правне помоћи и успоставити, јачати и
одржавати системе и процесе
којим се гарантује једнак приступ правди у БиХ;
4. Дефинисати и провести мјере
којима ће сектор правде допринијети стварању повољнијег окружења за одржив економски
раст у БиХ;
5. Координисати и учинити дјелотворнијим улоге и одговорности кључних институција у сектору правде и управе с циљем
постизања дјелотворнијих, транспарентнијих и одговорнијих
система правде и јавне управе у
БиХ;
6. Дефинисати и провести мјере
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на осигуирању ефикасне, транспарентне, дјелотворне и хармонизоване јавне управе у складу са принципима Европске уније.
У односу на поменуте стратешке циљеве, Министарство планира подузимати низ активности које ће по
свом карактеру и значају обиљежити
рад у 2013. години.
Кроз програме и актвиности
Министартво ће своје дјеловање усмјерити на успоставу система бесплатне
правне помоћи и Завода за бесплатну
правну помоћ као самосталне управне
организације. На тај начин ће се створити адекватно остваривање права на
приступ правди који је највећим дијелом успостављен у другим административним јединицама у БиХ и генерално повећати ниво заштите људских
права у Босанско-подрињском кантону. Такођер, активности Министарства у програмској години ће обиљежити имплементација успостављеног система алтернативних санкција рада за
опште добро.
Активности у области управе
ће обиљежити наставак активности и
подузимање адекватних мјера у области нормативног уређења организације
управе, питања државне службе, статусних питања упосленика у органима
управе сходно стратешким правцима
и реформским потребама у Босанскоподрињском кантону Горажде као и
активностима на развоју и побољшању израде политика у систему управе.
Поред наведеног, подузимаће
се континуиране активности везане за
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проведбу Акционог плана за реформу
правосуђа у БиХ и Акционог плана за
реформу јавне управе на секторском
нивоу и унутар БПК, као и активности
и мјере путем којих ће се настојати
унаприједити заштита законитости у
Босанско-подрињском кантону.
У области рада, подузимаће се
мјере на побољшању и ефикаснијем
развоју и учинку програма и мјера
политике запошљавања.
Такођер, значајно мјесто ће заузети активности усмјерене на повећање остваривања љуских права (право
на здравство, право на приступ правди, право на удруживање итд.), што ће
директно утицати на повећање животног стандарда.
Утрошком средстава кроз програм подршке организацијама цивилног друштва утицаће се на развој организација и реализацију специфичних
циљева из ибласти управе, правосуђа
и рада.
Циљеви Министартва за привреду су изражени кроз стратешке циљеве, специфичне циљеве и остале циљеве:
Отварање нових радних мјеста
кључни је стратешки приоритет Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у 2013. години.
Потенцијали који постоје у извозно оријентисаном приватном сектору, посебно у ауто, металопрерађивачкој, намјенској и текстилној индустрији пружају шансу за даљи раст запослености у прерађивачкој индустрији,

због чега унапређење конкурентности
прерађивачке индустирје и њихов
развој представља кључни стратешки
циљ Министарства за привреду.
Заједно са активностима на развоју конкурентности прерађивачке
индустрије и потенцијалима у области
пољопривреде и туризма у 2013. години, Министарство за привреду очекује
наставак тренда економског развоја,
посебно кроз смањење незапослености
и повећање броја регистрованих запослених радника.
Стратешки циљ је усклађен са
Стратегијом развоја Босне и Херцеговине 2008-2013.
Приоритетни специфични циљеви Министарства за 2013. годину
Унапређење конкурентности привреде Босанско-подрињског кантона
у циљу повећања броја запослених у
привреди и пољопривреди планира се
достићи реализацијом два приоритетна циља који су директно повезани са
унапређењем економског окружења и
побољшањем стања на тржишту рада:
1. Развој тржишта рада кроз подстицај развоју и стварању услова за креирање нових радних мјеста;
2. Унапређење економског окружења
кроз развој конкурентности привреде и изградњу привредне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.
Поред ова два, Министарство за
привреду је за 2013. годину планирало
и шест осталих циљева у складу са законским надлежностима Министарства.
-

Развој тржишта рада
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Запошљавање и отварање нових радних мјеста први је приоритетни
циљ Министарства за привреду. У оквиру овог циља, пружиће се одговарајућа подршка приватном сектору, служби за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде и непрофитним организацијама активним у области развоја и тржишта рада у провођењу мјера које доприносе побољшању
стања на тржишту рада, кроз подршку
активностима које доприносе:
-

Повећању броја запослених;

-

Побољшању положаја обрника и
запослених радника;

-

Повећању економске активности
радно способног становништва;

-

Побољшању знања и вјештина радника и смањењу регистроване незапослености.

Министарство ће у 2013. години
пружити подршку активностима које
омогућавају повећање броја запослених и самозапослених, развој подузетништва и запошљавања у пољопривреди и туризму. Министарство ће у
оквиру својих програма обезбиједити
боље повезивање система образовања
са привредом и обезбјеђење планског
приступа образовању кадрова који су
неопходни за развој индустрије.
Министарство ће у 2013. години
наставити са активностима на реформи пољопривредног сектора који ће
омогућити развој пољопривреде и провођење планираних реформи у Босни и Херцеговини у складу са обавезама из Споразума са Европском унијом.
Приоритет у области пољопривреде
биће даље повећање броја запослених

у пољопривреди, подршка пољопривредницима у достизању обима пољопривредне производње која омогућава
самозапошљавање у пољоприредном
сектору, те даље уређење законодавног оквира у области пољопривреде.
Систем подстицаја примарне пољопривредне производње ће се наставити
прилагођавати како би омогућио развој одрживих пољопривредних газдинстава те повећање продаје домаћих
пољопривредних производа. Министарство ће посебно подржати пројекте
из области руралног развоја који ће се
предлагати од стране локалних заједница. Када је у питању законска регулатива која уређује ову област, Министартсво ће као обрађивач наставити покренути поступак доношења Закона о новчаним подстицајима у примарној пољопривредној производњи
и руралном развоју и исти се планира
донијети у 2013.години.
Очекивани резултати који се
планирају постићи имплементацијом
овог приоритетног циља су повећање
броја регистрованих запослених, смањење регистроване незапослености,
побољшање позиције у којој се налазе
обртници и подузетници.
-

Унапређење економског окружења

У 2013. години Министарство за
привреду је планирало активности које ће допринијети стварању повољног
окружења за развој извозно орјентисане прерађивачке индустије.
У оквиру овог циља, Министарство за привреду ће кроз своје програме промовисати и подстицати активности привредних субјеката које доприносе остваривању високих стопа инду-
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стријске производње, економског развоја и креирању нових радних мјеста
кроз:
-

развој извозно орјентисаног пословања,

-

привлачење инвестиција за продуктивно запошљавање и обезбјеђење приступа тржиштима,

-

увођење технолошких промјена за
вишу продуктивност које омогућавају креирање радних мјеста и унапређење стандард живота радника.

Активностима на стварању повољног окружења за развој извозно орјентисане индустрије Министарство ће
настојати да обезбиједи атрактивне услове за улагање и пренос технологија
и производње у индустријске зоне и
друге потенцијалне локације за индустријску производњу на простору кантона.
Ефикасно кориштење привредне инфраструктуре и њен развој кључни је фактор од којег ће зависити одржавање достигнутог тренда у повећању броја запослених у кантону и укупни привредни развој. Министарство ће
наставити активности на активирању
индустријске зоне Витковићи и даље
улагање у ревитализацију ове зоне како би се повећала њена атрактивност
за привлачење нових инвеститора и
додатно запошљавање радника.
Министарство ће и у 2013. години наставити активности на прилагођавању административних процедура
које ће омогућити ефикасну јавну подршку економским пројектима који су
од јавног интереса за Кантон и других
активности које доприносе унапређе-
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њу укупне привреде Босанско-подрињског кантона Горажде. Министарство
ће, као и у 2012. години, наставити са
имплементацијом модела нефинансијског подстицаја развоја приватног сектора кроз осигуравање приступа квалитетној привредној инфраструктури
под повољним условима у складу са
одредбама Закона о имовини Босанско-подрињског кантона Горажде. Министарство ће дати предност инфраструктури чија је изградња, реконструкција и инвестиционо одржавање у
надлежности кантона, док ће кроз суфинансирање и друге видове подршке
пружити подршку нижим нивоима власти за развој економске инфраструктуре општина. Посебна пажња ће се
посвећивати захтјеву да изградња, реконструкција и друге инвестиције у
инфраструктуру имају ефикасан утјецај на привредни развој кантона.
Предност ће се давати пројектима и мјерама које ефикасно доприносе повећању броја запослених и расту
приватног сектора. Индустријски сектори којима ће бити дат приоритет су:
аутоиндустрија, металопрерађивачка
индустрија, намјенска индустрија, инжињерство, туризам и дрвна индустрија, а сектори производње којима ће
бити дат приоритет су: производи од
пластике, метални производаи, производња електричних машина и апарата
и производња намјештаја, производња
хране, одјеће, производња производа
од дрвета, производња хемијских производа.
Очекивани резултати који се
планирају постићи имплементацијом
овог приоритетног циља су повећање
обима индустријске производње, раст
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запослености у прерађивачкој индустрији и већи степен искориштавања
привредне инфраструктуре у индустријским зонама за запошљавање радника те повећање обима економске активности у туристичком сектору.
-

Остали циљеви Министарства
за привреду

У 2013. години Министарство за
привреду ће проводити активности у
оквиру својих надлежности на имплементацији сљедећих осталих циљева у
складу са законима, стратегијама и акционим плановима:
-

Побољшање стања у области пољопривреде, водопривреде и шумарства;

-

Модернизација саобраћајне инфраструктуре на подручју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде;

-

Побољшање стања у области саобраћаја и комуникација;

-

Развој и заштита шума;

-

Побољшање регулаторног оквира
у области трговине, угоститељства,
туризма, подузетништва и обрта;

-

Развој енергетике и рударства.

У области побољшања стања у
области пољопривреде, водопривреде
и шумарства, у дијелу који се односи
на пољопривреду, Министарство ће
наставити са активностима у правцу
повећања обима пољопривредне производње и запослености у пољопривреди. Током 2013. године подршка ће
се, између остало, фокусирати на под-
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стицаје у капитална улагања и јачање
пољопривредних газдинстава, даљу реформу система подстицаја у пољопривреди, укључујући доношење одговарајућих законских рјешења која ће дугорочно дефинисати правце развоја
пољопривредне производње, те подршку у повећању продаје пољопривредних производа произведених на подручју кантона. Током 2013. године очекује се коначно завршење активности
око подршке ревитализацији мљекаре
Милгор, како би се овај прерађивачки
капацитет у потпуности искористио за
развој пољопривреде и запошљавања у
руралним подручјима кантона.
Наставиће се са активностима
на новоуспостављеном програму руралног развоја који ће омогућити повећање кориштења пољопривредних ресурса Босанско-подрињског кантона Горажде, развој руралних подручја и побољшање стандарда живота у руралним подручјима.
У области водопривреде у 2013.
години, Министарство ће наставити са
активностима на уређењу водотока и
приобаља у граду Гораждуе, побољшању стања примарних и секундарних
мрежа, између осталог, наставиће се
подршка на завршетку уређења Подхрањенског потока, али и уређењу водотокова на ријекама Осаница и Оцка.
Поред тога, у склопу подршке развоју
туризма током 2013. године Министарство ће подузети активности на уређењу минимално двије локације на ријеци Дрини, што ће допринијети уређењу приобаља, али истовремено и унапређењу туристичке инфраструктуре
за пролазни туризам.
У дијелу шумарства, Министарство ће подузети активности у области
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заштите и политике газдовања шумама кроз пошумљавање крша и голети,
унапређење шума и проводиће смјернице за оптимално искориштавање
шума у духу Закона о шумама. Имајући у виду чињеницу да на Федералом
нивоу ова материја није законски уређена, Министарство ће, као обрађивач,
наставити активности у циљу доношења и имплементације Закона о шум-ма
на кантоналном нивоу и исти се планира донијети у 2013.години.
У области цестовног саобраћаја,
промета и комуникација, Министарство ће у 2013. години акценат ставити
на модернизацију саобраћајне инфраструктуре на подручју града Горажда
посебно у изградњи и реконструкцији
двије кључне раскрснице, изградњи
нове саобраћајнице за потребе индустријске зоне Витковићи, те ће подузети
активности на уређењу путног појаса
на магистралној цести М-20.
Министарство ће у 2013. години
наставити активности на завршетку
асфалтирања регионалног пута Р 448
на подручју општине Горажде те активности на ревитализацији дијела региналне цесте у складу са Програмом
дирекције за цесте.
У области побољшања стања у
области промета и комуникација, приоритет Министарства јесте израда пројектне документације и припрема за
предстојећу дигитализацију те иградња и санација РТВ-предајника и репетитора и набавка опреме за репетиторе на подручју кантона, у складу са
пројектом дигитализације. У области
промета, Министарство ће настојати
подузети мјере које ће омогућити побољшање стања у области промета људи и добара на простору кантона и у
области промета људи и добара изме-
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ђу кантона и других дијелова Босне и
Херцеговине. Министарство ће, такођер, настојати допринијети побољшању
стања у области приступа електронским видовима комуникација у насељеним мјестима на подручју кантона.
У области побољшања стања у
области трговине, угоститељства, туризма, подузетништва и обрта, приоритет Министарства ће бити успостављање ефикасног модела подршке развоју
подузетништва и обрта, пословном повезивању подузетника са средњим и
великим компанијама са простора кантона. У оквиру овог циља, посебна
пажња ће се дати стварању амбијента
и услова за развој подузетништва у области туризма.
У области развоја енергетике и
рударства, наставиће се са активностима на кориштењу хидропотенцијала
на водотоковима II категорије за производњу електричне енергије. Започеће
се са изградњом малих хидроелектрана по уговорима који су потписани у
2012. години, чиме би се удвостручио
број малих хидроелектрана.
Министарство планира циљеве
рализовати кроз нормативне активности и утврђивање и реализацију развојних програма.
Циљеви Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице су:
1. Развој и унапређење система социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице са
дјецом
Развој и унапређење система социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице са дј-
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ецом један је од приоритетних циљева
Министарства, који ће се настојати реализирати кроз досљедну имплементацију кантоналног закона, те имплементацију развојних стратегија из ових
области, затим кроз осигурање континуитета у остваривању социјалних права грађана и права по Кантоналном
закону о социјалној заштити, заштити
цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом, кроз обезбјеђење посебне бриге за рањиве категорије становништва као што су дјеца и млади са
потешкоћама у развоју, лица са инвалидитетом, старија и изнемогла лица
на начин да се пружи адекватна подршка и помоћ и унаприједи положај и
квалитет живота ових вулнерабилних
категорија, те кроз јачање партнерских
односа са невладиним сектором и организацијама цивилног друштва.
Поред тога, у оквиру овог приоритетног циља радиће се на побољшању институционалних услова и јачању
капацитета установа социјалне заштите чији је оснивач Босанско-подрињски кантон Горажде (ЈУ Дом за стара и
изнемогла лица Горажде и ЈУ Центар
за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде), а који ће се односити на побољшање унутрашње организације рада установа социјалне заштите, те стварању услова за подизање
стандарда и квалитета у пружању социјалних и других услуга грађанима.
2. Развој и унапређење здравства
-

Унапређење квалитета, доступности и уједначеног кориштења примарне и специјалистичко-консултативне здравствене заштите, те нови
приступ пружању лабораторијских
услуга у примарној здравственој

-

-

-

заштити.
Обезбјеђење снабдјевености становништва проширеним обимом и
квалитетом лијекова на терет средстава Кантоналног завода здравственог осигурања.
Побољшање болничког нивоа здравствене заштите кроз модернизацију опреме, реконструкцију старог и изградњу новог блока Кантоналне болнице, специјализацију и
едукацију високостручних медицинских кадрова, чиме би се побољшали услови болничког смјештаја
и смањило упућивање пацијената
на лијечење у друге здравствене
центре изван Кантона.
Унапређење јавноздравствене дјелатности са посебним освртом на
рад лабораторије за анализу животних намирница, кроз суфинансирање пројеката од интереса за Кантон и обезбјеђење нових високостручних медицинских кадрова.

3. Подршка процесу одрживог повратка на простору Горњедринске регије и побољшање услова живота
расељених лица која бораве на простору кантона
Подршка процесу одрживог повратка на простору Горњедринске регије је четврти приоритетни циљ Министарства, у оквиру којег ће се настојати допринијети побољшању услова
живота повратника кроз подршку у
достизању одрживих услова за повратак и кроз стварање услова за економски развој повратничких подручја. Поред тога, у оквиру овог приоритетног
циља настојаће се обезбиједити подршка расељеним лицима која се налазе
на подручју Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде у обезбјеђењу услова за
њихов повратак у пријератна мјеста
боравка, те пружање помоћи у циљу
побољшања услова становања расељеним лицима која су смјештена у колективним центрима на подручју кантона.
Циљеви Министарства за борачка питања су:
1. Унапређење стауса припадника борачких популација и заштита тековина њихове борбе за очување Босне и Херцеговине путем ефикасније имплеметације допунских права
бранилаца и чланова њихових породица и активне улоге у обиљежавању значајних догађаја и датума;
2. Праћење стања у области борачкоинвалидске заштите и ажурирање
база података;
3. Ефикасан рад удружења борачких
популација;
4. Неометано одржавање спортских
манифестација инвалида.
Поменуте циљеве Министартво
ће настојати реализовати кроз нормативне активности, активности праћења и надзора, пружања свих облика
стручне помоћи и усмјеравања новчаних токова у складу са Буџетом.
Циљеви Министартва за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине су:
1. Стратешки циљеви Министарства:
1.1. Успостављање просторнопланске
документације и уређење земљишта
Приоритет Министарства је из-
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рада просторног плана Кантона, дугорочног стратешког развојног просторно-планског документа, којим ће се дефинисати основна начела планског
уређења простора и циљеви просторног развоја те прописати даљи просторноплански документи које је потребно
израдити: просторни планови подручја посебних обиљежја, урбанистички
планови сједишта јединица локалне
самоуправе и детаљни проведбени планови на локалитетима на којима је
предвиђена активнија изградња. Подаци из Просторног плана ће се користити за успостављање јединственог просторног информационог система, који ће ујединити базе просторних података на свим нивоима – општинским,
кантоналном и федералном.
1.2. Рационализација ресурса кроз
енергетску ефикасност грађевина
Стратешки циљ Министарства
је да кроз законску регулативу, подршку пројектима реконструкције грађевина у сврху унапређења њихове енергетске ефикасности и промоцију енергетски ефикасне градње постигне
примјену стандарда рационалног кориштења и управљања енергијом, а
тиме и њено смањено кориштење, већи квалитет кориштења грађевина, смањење утицаја на околину и продужавање вијека трајања зграда.
1.3. Јачање стамбене политике
Обзиром да се ради о проблемима из надлежности рада Министарства за урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине, само по себи се намеће да је њихово рјешавање стратешки
циљ у раду Министарства у наредном
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периоду, а он се планира испунити реализацијом одређених програма који
се прије свега односе на: стварање алтернативних могућности за задовољавање стамбених потреба, изградња нових и уређење већ изграђених стамбених јединица у друштвеном власништву и унапређење стања и области колективног становања и уређење односа управитеља и кућних савјета.
1.4. Заштита околине смањењем
негативног утицаја загађивача
У циљу заштите околине (зрак,
вода, тло, биљни и животињски свијет,
предјели и изграђена околина) и смањења глобалног и локалног негативног утицаја загађивача, Министарство
ће се у оквиру свог дјелокруга рада бавити овом проблематиком у складу са
Законом о заштити околине и међународним конвенцијама. Овим Законом
уређује се: управљање, заштита и унапређење околине, одређују мјере и управљања природним ресурсима, мјере
и поступци заштите од штетних утицаја дјелатности по околину, учешће јавности у активностима заштите околине, финансирање заштите и њено унапређење и организација вршења послова заштите и унапређења околине
за Босанско-подрињски кантон.
Под заштитом околине подразумијевају се све одговарајуће активности и мјере које имају за циљ превенцију од опасности, штете или загађивања околине, редуцирање или одстрањивање штете која је настала и поврат на стање прије изазване штете. При
кориштењу околине, мора се испоштовати начело предострожности, тј. пажљиво управљати и економично кори-

стити компоненте околине, те свести
на најмању могућу мјеру стварање отпада примјеном рециклаже насталог
отпада, односно поновног кориштења
природних и вјештачких материјала.
У циљу превенције, примјењују се најбоље раположиве технологије приликом кориштења околине.
Заштитом околине осигурава се
цјеловито очување квалитета околине,
очување природних заједница, рационално кориштење природних извора
и енергије на најповољнији начин за
околину, као основни услови здравог
и одрживог развоја.
У односу на реализацију поменутих циљева, програмирањем су одређени и стратешки програми за које су
везане активности наведене у нормативном и тематском дијелу Програма, а
доносе се на:
•

•

•

•

•
•

•

Израду просторног плана за подручје Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20082028. године;
Израду Регистра културно-историјске баштине Босанско-подрињског кантона Горажде;
Енергетску ефикасност кроз
пројекат реконструкције стамбених зграда и објеката јавних
установа;
Увођење “непрофитног становања” као једног од модалитета
рјешавања стамбеног питања;
Изградњу нових стамбених јединица;
Уређење и стављање у функцију постојећих стамбених јединица у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде;
Регулисање имовинскоправног
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•

статуса објеката и станова у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде;
Унапређење стања околине и
осигуравање бољих услова живота.

Циљеви Министарства за унутрашње послове су:
1. Унапређење и остваривање што
боље личне и имовинске заштите и
сигурности свих грађана на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде;
2. Непосредна заштита људских права, слобода и достојанства свих грађана;
3. Предузимање превентивних мјера
у циљу постизања што повољнијег
стања јавног реда и мира;
4. Унапређење и постизање што бољег стања у области безбједности саобраћаја;
5. Спречавање и откривање свих врста кривичних дјела;
6. Заштита од могућих терористичких активности;
7. Унапређење борбе против трговине људима;
8. Унапређење борбе против организованог криминала и корупције;
9. Унапређење борбе против злоупотребе опојних дрога;
10. Појачати активности откривања и
одузимања илегално посједованог
оружја, муниције и минско-експлозивних средстава;
11. Квалитетно и професионално обезбјеђење јавних скупова;
12. Обезбједити грађанима да што брже и квалитетније остварују своја
права из надлежности Министарства (путне исправе, идентификациона документа, увјерења и сл.) кроз:
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a) Стварање услова за враћање локација Одсјека за издавање идентификациоаних докумената
из објекта поште у просторије
Министарства за унутрашње
пословеа Босанско-подрињског
кантона Горажде кроз обезбјеђење потребних средстава са
истих или виших нивоа власти
у Федерацији Босне и Херцеговине,
b) Стварање техничких и кадровских услова за јачање и функционисање организационих јединица Министарства кроз смањење дисбаланса између намјештеника и државних службеника, а у складу са Законским претпоставкама за провођење овог
циља;
13. Опремање Министарства и Управе полиције материјално-техничким средствима и опремом,
у складу са одобреним буџетским средствима;
14. У сарадњи са Општинама које
су у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде наставити
радити на изради и имплементацији пројекта покривања најфреквентнијих раскрсница и
објеката од значаја за Босанскоподрињски кантон видео надзором који би омогућио сталну
контролу и ангажовање полиције на другим пословима и задацима.
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III – НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

НАЗИВ
ПРОПИСА

Закон о
спречавању
насиља и
недоличног
понашања
на спортским приредбама

Закон о
измјенама и
допунама
Закона о
основном
одгоју и
образовању
Правилник
о измјенама
и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематиза
цији радних
мјеста у Министарству
за образовање, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

РОК ЗА
ИЗРАДУ
НАЦРТА

Министарство за
образовањ
е науку,
културу
и спорт
БПК
Горажде

Министар
ство за
образовањ
е науклу,
културу и
спорт БПК
Горажде

Министар
ство за
образовањ
е науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

РОК ЗА
ИЗРАДУ
ПРИЈЕДЛОГА

Март
2013.

Април
2013.

Фебруар
2013.

Јуни
2013.

Фебруар
2013.

ОРГАН
КОЈИ
ДОНОСИ
ПРОПИС

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСНОВА
И РАЗЛОГА
ДОНОШЕЊА

Скупштина БПК

Потреба
прописивања
мјера за
спречавање
недоличног
понашања на
организованим
спортским
сусретима
и окупљањима,
а посебно када
се очекује
присуство
великог броја
учесника

Скупшт
ина БПК

Потреба за
доношењем
одређених
измјена и
усклађивања
одређених
одредби у
Закону

Отклањање
недостатака
уочених у
досадашњој
примјени
Закона

Министарство
за образовање,
науку,
културу
и спорт
БПК
Горажде,
уз сагласност
Владе
БПК
Горажде

Обавеза
утврђена
Законом о
државној
служби

Усклађивање
прописа

ОЧЕКИВАНИ
ЕФЕКТИ

Адекватно
уређен начин
организовања
спортских
приредби
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Критерији
за додјелу
награде
за спорт

Документ
оквирног
буџета
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде
2013- 2015.
година

Одлука о
измјенама
и допунама Буџета
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде за 2013.
годину

Буџет
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде за 2014.
годину

Министарство за
образовање, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

Минисарство за
финансије

Министарство за
финансије

Министарство за
финансије
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Април
2013.

II тро.

-

IV тро.

Мај 2013.

II тро.

-

IV тро.

Влада
БПК
Горажде

Влада
Кантона

Скупшт
ина
Кантона

Скупштина
Кантона

Обавеза
утврђена
Законом
о спорту БПК
Горажде,
члан 72.

Стимулација
за постизање
што бољих
резултата
у развоју
спорта, као
и афирмација
Кантона

Члан 23.
Устава БПК
Горажде
и члан 14.
Закона
о буџетима
у Федерацији
БиХ

Провођење
одговарајућих
коегзистентн
их политика
на нивоу
Кантона
и стварање
претпоставки
за даљњи
економски
развој
Кантона

Члан 23.
Устава БПК
Горажде
и члан 23.
Закона
о буџетима
у Федерацији
БиХ

Провођење
одговарајућих
коегзистентн
их политика
на нивоу
Кантона
и стварање
претпоставки
за даљњи
економски
развој
Кантона

Члан 23.
Устава БПК
Горажде
и члан 19.
Закона
о буџетима
у Федерацији
БиХ

Провођење
одговарајућих
коегзистентн
их политика
на нивоу
Кантона
и стварање
претпоставки
за даљњи
економски
развој
Кантона
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Закон о
извршењу
Буџета
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде
за 2014.
Годину

Закон о
измјенама
и допунама Закона
о порезу
на
имовину

Закон о
админист
ративним
таксама
Босанскоподрињск
ог кантона

Правилници и
процедуре
предвиђене Смјерницама
за успоставу и јачање интерне контроле код
буџетских
корисника

Министарство за
финансије

27. фебруар/вељача 2013.

IV тро.

IV тро.

Скупштина
Кантона

Члан 23.
Устава БПК
Горажде

Министарство
за финансије

Подстицање
ефикасног
кориштења
имовине те
омогућавање
праведности
према
социјално
рањивим
категоријама

Министарство за
финансије

I тро.

Скупштина
Кантона

Члан 23.
Устава БПК
Горажде

Министар
ство за
финансије

II тро.

Скупштина
Кантона

Члан 23.
Устава БПК
Горажде

Побољашање
система

Влада
Кантона

Члан 66.
Закона о
организацији
органа управе
у Федерацији
БиХ

Боља
организација
и јачање
интерне
контроле
и интерне
ревизије

Министарство за
финансије

II тро.

II тро.
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Закон о
јавно-приватном партнерству

Закон о
шумама

Министарство за пр
ивреду Босанскоподрињског
канто-на
Горажде

Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона
Горажде

Закон о
измјенама
и допунама Закона
о концесијама

Министарство за
привреду
Босанско –
подрињског кантона
Горажде

Закон о
новчаним
подстицај
има у примарној пољопривредној производњи и
руралном
развоју на
подручју
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде

I тро.

Министарство за
привреду
Босанско –
подрињског кантона
Горажде

Закон о јавним скијалиштима
на подручју БПК
горажде

Министарство за привреду
Босанско–
подрињског кантона
Горажде
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I тро.

II тро.

I тро.

III тро.

II тро.

I тро.

Скупштина
Босанско-подрињског
кантона
Горажде
Скупштина
Босанско-подрињског
кантона
Горажде
Скупштина
Босанско-подрињског
кантона
Горажде
Скупштина
Босанско-подрињског
кантона
Горажде

Скупштина Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Успостављање
модела јавноприватног
партнерства

Ефикасније
пружање
јавних услуга
грађанима

Успостављање
законодавног
оквира за област шумарства

Уређење
области шума
кроз узгој,
заштиту
и газдовање
шумама
на подручју
Босанскоподрињског
кантона

Законско
уређење јавних
скијалишта
са акцентом
на туризам
и туристичке
капацитете

Успостава
нових
туристичких
капацитета

Побољшање
механизма
додјеле
концесија

Повећање
транспарентн
ости у додјели концесија
и повећања
ефеката од
додјељених
концесија

Усаглашавање
Закона о
подстицајима
са Федералним
законом и
прилагођавање
потребама
пољопривреде
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Ефикаснија
употреба
подстицаја
за развој
пољопривред
е и развој
руралних
подручја
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Закон о
бесплатној
правној
помоћи

Министар
ство за
правосуђе,
управу и
радне
односе

Измјене
и допуне
Закона о
употреби
грба
и заставе

Министар
ство за правосуђе,
управу
и радне
односе

Закон о
кантоналн
им министарствима
и другим
тијелима
кантоналн
е управе

Министар
ство за
правосуђе,
управу
и радне
односе

Закон о
државној
служби

27. фебруар/вељача 2013.

Министар
ство за
правосуђе,
управу
и радне
односе

Фебруар
2013.

Април
2013.

Јануар
2013.

Скупшт
ина БПК

Јануар
2013.

Скупшт
ина БПК

Април
2013.

Скупшт
ина БПК

Јуни
2013.

Скупшт
ина БПК

Спроведба активности утврђених Акционим планом за
реформу правосуђа, поштивање одредби
Европске конвенције о људским правима и
других међународних конвенција, препорука Структуралног дијалога за
реформу правосуђа у БиХ.

Усклађивање
са законским
одредбама
са новиа БиХ
и ФБиХ

Повећање
остваривања
и заштите
људских
права у
Босанскоподрињком
кантону

Хармонизациј
а предметне
области

Усклађивање
са законским
одредбама
са ФБиХ

Хармонизациј
а предметне
области

У погледу креирања политика везаних за
регулисање радно-правног статуса државних
службеника у
Федерацији и
кантонима, по
пресуди Уставног суда ФБиХ

Адекватно
уређен
систем радноправног
статуса
упосленика
усклађен са
креираним
политикама
унутар
БПК

27. фебруар/вељача 2013.

Закон о
принципима
локалне
самоуправе

Иницијатива за
покретање
процедуре
за измјене
и допуне
Закона о
судским
таксама
БПК
Горажде

Рјешење о
утврђивањ
у ознака за
органе Босанско-подрињског
кантона
Горажде за
вођење основних и
помоћних

Министарство за
правосуђе,
управу
и радне
односе

Министарство за
правосуђе,
управу
и радне
односе

Министарство за
правосуђе,
управу
и радне
односе

Октобар
2013.
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Децемба
р 2013.

Скупштина
БПК

Скупштина
БПК
Горажде

Фебруар
2013.

Јануар
2013.

Влада
БПК

и у зависности
од нормативно-правних активности ФБиХ,
потребно је у
складу са принципом законитости, на хармонизиран начин уредити
ово питање
Усклађивање
са одредбама
Федералног
прописа и
реализација
циљева
Скупштине
БПК Горажде
Измјенама и
допунама Правилника о систему за аутоматско управљање предметима
у судовима
(ЦМС) омогућено је издавање јединственог приступног
кода (ЈПК) странкама у поступку путем
поште, ради
утврђивања тарифе за издавање ЈКП
Члан 18.
Уредбе о
канцеларијско
м пословању
органа управе
у ФБиХ
(„Службене
новине ФБиХ“,
број: 20/98)

Боља
уређеност
система
локалне
самоуправе
у Кантону

Прилагођава
ње система
судских такси
информационим
системима
у правосуђу

Нормативна
уређеност
овог питања
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књига евиденције о
предмети
ма и актима у 2013.
Одлука
о усвајању
Програма
подстицаја
и развоја
цивилног
друштва
из области
правде,
управе
и радних
односа

Акциони
план
Босанско–
подрињск
ог кантона
Горажде за
проведбу
Документа политике заштите
дјеце без
родитељск
ог старања
и породица под ризиком од
раздвајања
у Федерацији БиХ
2006-2016.
за период
2013-2014.
година
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Министарство за
правосуђе,
управу
и радне
односе

Министарство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

Мај
2013.

I/II
квартал

II
квартал

Влада
БПК

Влада
БПК
Горажде

Стратешким
документима
у областима
којима се бави
Министарство
предвиђен
је развој
организација
цивилног
друштва

Повећан
степен
ангажмана и
организовано
ст цивилног
друштва

Основ
и разлози
за доношење
Акционог
плана БПК
Горажде је
Акциони план
за проведбу
Документа
политике
заштите дјеце
без родитељског старања
и породица
под ризиком
од раздвајања
у ФБиХ 20062016. за период
2013-2014.
година, а који
је предвидио
доношење
Кантоналних
акционих
планова за
имплементациј
у Документа
политике.

Развијање
система
заштите који
ће оптимално
одговорити
потребама
дјеце да живе
у својој биолошкој породици, као и
на потребе
дјеце већ раздвојене од родитеља да добију заштиту
која ће бити у
складу са најбољим индивидуалним
интересима
дјетета. Превенција раздвајања дјеце
од родитеља,
те фаворизовање породичних облика
збрињавања
дјеце без родитељског
старања

27. фебруар/вељача 2013.

Одлука
о висини
коефицијента за обрачун новчаних и
других
давања по
Закону о
социјалној
заштити,
заштити
цивилних
жртава рата и заштити породице са
дјецом

Одлука
о давању
сагласности на
Статут
КЦУ
Сарајево

Министарство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

Министарство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

II квартал
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II
квартал

I
квартал

Влада
БПК
Горажде

Скупшт
ина БПК
Горажде

Закон о социјалној заштити,
заштити цивилних жртава
рата и заштити
породице
са дјецом

Доношење Одлуке у складу
са Пословником Скупштине БПК Горажде („Службене новине БПК
Горажде“, број:
10/08), у сврху
имплементациј
е одредби Закона о здравственој заштити
и усклађивања
Статута КЦУ
Сарајево са законским прописима из ове области. Статутом је као оснивач КЦУ дефинисан и БПК
Горажде, што
је у складу и са
Закључком Скупштине БПК
Горажде, број:
01-37-714/11 од
21.09.2011.године и Одлуком о

Одлука
о висини
коефицијента
за обрачун
новчаних
и других
давања
по Закону
о социјалној
заштити,
заштити
цивилних
жртава рата
и заштити
породице
са дјецом

Одлука
о давању
сагласности
на Статут
КЦУ Сарајево
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Одлука о
давању
сагласност
и на
Статут
ЗЗЈЗ БПК
Горажде

Министар
ство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

27. фебруар/вељача 2013.

I
квартал

Скупшт
ина БПК
Горажде

прихватању
права суоснивача КЦУС, број: 01-05-536/04
од 14.10.2004.
године, а чланом 63. Закона
о здравственој
заштити
(„Службене новине ФБиХ“,
број: 46/10) је
дефинисано
да: “Статут
здравствене
установе
подлијеже
обавезној
сагласности
оснивача“.
Доношење Одлуке у складу
са Пословником Скупштине
БПК Горажде
(„Службене новине БПК Горажде“, број:
10/08), у сврху
имплементације одредби Закона о здравственој заштити и
усклађивања
Статута ЗЗЈЗ са
законским прописима из ове
области, а чланом 63. Закона
о здравственој
заштити
(„Службене новине ФБиХ“,
број: 46/10) је
дефинисано
да: “Статут здравствене установе подлије-

Одлука о
давању
сагласности
на Статут
ЗЗЈЗ БПК
Горажде

27. фебруар/вељача 2013.

Одлука о
давању
сагласности на
Статут ЈЗУ
Кантонална
болница
Горажде

Одлука о
преузима
њу права
оснивача
и усклађивању организације
и пословања ЗЗЈЗ
БПК
Горажде

Министар
ство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

Министар
ство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

Број 3 – страна 285

I
квартал

I/II
квартал

Скупшт
ина БПК
Горажде

Скупшт
ина БПК
Горажде

же обавезној
сагласности
оснивача“.
Доношење Одлуке у складу
са Пословником Скупштине БПК Горажде („Службене
новине БПК
Горажде“, број:
10/08), у сврху
имплементациј
е одредби Закона о здравственој заштити
и усклађивања
Статута ЈЗУ
Кантонална
болница Горажде са законским прописима
из ове области,
а чланом 63. Закона о здравственој заштити
(„Службене новине ФБиХ“,
број:46/10) дефинисано да:
“Статут здравствене установе
подлијеже обавезној сагласности оснивача“.
Узимајући у
обзир да има
више измјена
оснивачког
акта установе,
интенција је
доношење Одлуке (у складу
са Пословником Скупштине
БПК Горажде),
која ће све сублимирати у је-

Одлука о
давању
сагласности
на Статут ЈЗУ
Кантонална
болница
Горажде

Усклађивање
са Законом
и доношење
јединственог
акта ради
прегледности

Број 3 – страна 286

Одлука о
преузима
њу права
оснивача
и усклађивању организације и
пословања
ЈЗУ Кантонална болница
Горажде

Приједлог
закључка
о упућивању извјештаја о извршењу
Финансијс
ког плана
Завода здравственог
осигурања
БПК Горажде за 2012.г.
у скупштинску процедуру

27. фебруар/вељача 2013.

Министарство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

Министарство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

I/II
квартал

-

II
квартал

Скупшт
ина БПК
Горажде

Влада
БПК
Горажде

дан акт (ради
прегледности),
као и примјена
члана 234,став
1.и 2. Закона о
здравственој
заштити („Службене новине
ФБиХ“, број:
46/10)
Узимајући у
обзир да има
више измјена
оснивачког акта установе,
интенција је
доношење
Одлуке (у складу са Пословником Скупштине БПК Горажде) која ће све
сублимирати у
један акт, као и
примјена
члана 234,став
1.и 2. Закона о
здравственој заштити („Службене новине
ФБиХ“, број:
46/10)

Закон о буџетима у Федерацији БиХ („Службене новине“, број:
19/06) и Правилник о финансијском пословању

Усклађивање
са Законом
и доношење
јединственог
акта ради
прегледности

Законит и
транспарента
н утрошак
средстава
изванбуџетског фонда

27. фебруар/вељача 2013.

Приједлог
закључка
о упућивању извјештаја о извршењу
Финансијског плана
Завода здравственог
осигурања
БПК Горажде за период јануар–јуни
2013 године у скупштинску
процедуру
Приједлог
закључка
о упућивању одлуке о давању сагласности на
Финансијс
ки план
ЗЗО БПК
Горажде за
2014.годину у скупштинску
процедуру
Одлука о
висини
потребних
прихода за
задовољење

стамбених
потреба
Одлука за
обезбјеђивање алтернативног
смјештаја
кроз надо-

Министарство за здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

Број 3 – страна 287

-

III
квартал

Влада
БПК
Горажде

Закон о буџетима у Федерацији БиХ („Службене новине“, број:19/06)
и Правилник о
финансијском
пословању

Законит и
транспарента
н утрошак
средстава
изванбуџетског фонда

Министарство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена
лица и
избјеглице

-

IV
квартал

Влада
БПК
Горажде

Закон о буџетима у Федерацији БиХ („Службене новине“, број:19/06)
и Правилник о
финансијском
пословању

Законит и
транспарента
н утрошак
средстава
изванбуџетског фонда

Министар
ство за здравство, социјалну
политику,
расељена
лица и избјеглице
Министар
ство за
здравство,
социјалну
политику,
расељена

-

I и III
квартал

Влада
БПК
Горажде

Обезбјеђиење
смјештаја
расељеним
лицима

-

Контину
ирано

Влада
БПК
Горажде

Закон о престанку примјене
Закона о напуштеним становима („Службене новине
ФБиХ“, број:
11/98)
Закон о
избјеглим и
расељеним
лицима
(„Службене
новине БПК

Обезбјеђење
смјештаја
расељеним
лицима

Број 3 – страна 288

кнаду за
кирије

27. фебруар/вељача 2013.

лица и
избјеглице

Горажде“, број:
14/04 и 6/08)

Измјене и
допуне Закона о допунским
правима
бранилаца
чланова
њихових
породица
у БПК
Горажде

Министарство за
борачка
питања

Аадекватно
уређен систем борачкоинвалидске
заштите усклађен са креираним политикама унутар Кантона,
повећањем
законитости
уз смањење
простора за
дискреционо
одлучивање

Доношење
програма
о кориштењу средстава за
реализацију допунских права
и осталих
издвајања
са критеријима за
расподјелу
корисника
борачкоинвалидск
е заштите
у 2013.г.

Министар
ство за
борачка
питања

Закон о
измјенама
и допунама Закона
о прост.
уређењу и
грађењу

Министар
ство за урбанизам,
просторно
уређење
и заштиту
околине

Март
2013.год.

Јануар
2013.год.

-

Мај
2013.год.

Скупштина БПК
Горажде

Усклађивање
са законима
Ф БиХ који регулишу област
борачко-инвалидске заштите, као и потреба редефинисања неких права и уређења
на нов начин с
циљем постизања њиховог
правог смисла

Фебруар
2013.год.

Влада
БПК
Горажде

Законом
утврђене
обавезе

Обезбјеђење
могућности
реализације
утврђених
права

Усклађивање
са федералним
Законом о просторном планирању и кориштењу земљишта

Обзиром да је
постојећи Закон опширан
и обухвата
двије важне
области, измјенама се очекује да ће се
поједноставит
и његово тумачење и примјена

I
квартал

Скупштина
Кантона

27. фебруар/вељача 2013.

Закон о
комуналним дјелатностима

Министарство за
урбанизам,
просторно
уређење
и заштиту
околине

Закон о
измјенама
и допунама Закона
о заштити
од буке

Министар
ство за урбанизам,
просторно
уређење
и заштиту
околине

Закон о
непрофитно-социјалном
становању

Министарство за
урбанизам,
просторно
уређење
и заштиту
околине

Правилн
ик о критеријима за
додјелу,
продају,
издавање
станова за
популациј
у младих
Правилник о критеријима
за додјелу,
продају,
издавање
станова за
популациј
у кадрова

Кантонални стамбени фонд

Кантонални стамбени фонд

Број 3 – страна 289

-

-

I
квартал

II
квартал

Скупштина
Кантона

Потребе за
законским
уређивањем
ове области

Скупштина
Кантона

Усклађивање
са федералним
Законом о заштити од буке,
прецизније дефинисање постојећих одредаба Закона, као
и надлежности
инспекције и
полицијских
управа

I квартал

II
квартал

Скупштина
Кантона

-

I
квартал

Влада
Кантона

-

I
квартал

Влада
Кантона

Обзиром да
се до сада примјењивао
пријератни
закон, очекује
се уређење ове
области у складу са садашњим приликама и уређењем друштва

Боља заштита
становништва
од буке и стварање предуслова за потпунији инспекцијски надзор

Регулисање
односа у области непрофитног становања

Могућност рјешавања стамбеног питања лица која
немају средстава за куповину стана

Регулисање
поступка и услова за стицање права на
додјелу стана

Могућност
рјешавања
стамбених
питања
младих

Регулисање
поступка и
услова за
стицање права
на додјелу
стана

Могућност
рјешавања
стамбених
питања
кадрова

Број 3 – страна 290

Правилник о критеријима за
додјелу,
продају,
издавање
станова за
популациј
у осталих

Кантонални стамбени фонд

Закон о
полицијским службеницима

Министарство унутрашњих
послова
заједно са
Управом
полиције
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде

Закон о
набавља
њу,
држању и
ношењу
оружја и
муниције

Министарство за
унутрашњ
е послове
заједно са
Управом
полиције
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде

27. фебруар/вељача 2013.

-

I
квартал

31.03.201
3.год.

30.06.201
3.год.

Влада
Кантона

Регулисање
поступка и
услова за
стицање права
на додјелу
стана

Могућност
рјешавања
стамбених
питања из
популације
осталих

Скупштина
кантона

Усклађивање
са: Законом о
заштити л.п.,
Законом о заштити тајних података БиХ, Законом о високом образовању
БиХ, Стратегијама за борбу
против корупције и организованог криминала, борбу
против злоупотребе дрога и
борбу против
трговине људима и побољшања постојећих
рјешења у Закону а која се
односе на овласти полиц.

Већа одговорност и ефикаснији рад
полицијских
службеника и
побољшање
стања сигурности на подручју кантона.

Скупштина
Кантона

Побољшање
стања и контроле набављања, ношења и
држања оружја
и муниције

Побољшање
стања сигурности на подручју кантона

27. фебруар/вељача 2013.

Закон о
измјенама
и допунама Закона
о јавном
реду и
миру

Подзаконски прописи о:
- облику
полицијске
исказнице
и значке,
- тексту заклетве,
- модалитетима привременог
премјешта
ја у другу
институцију,
- поступку
у случају
вишка полицијских
службеника,
- чиновима
полицијских службеника,
- платама и
накнадама
полицијск
их службеника

Министарство за
унутрашњ
е послове
заједно са
Управом
полиције
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде

Министар
ство за
унутрашњ
е послове
заједно са
Управом
полиције
Босанскоподрињск
ог кантона
Горажде

30.04.2013.г
од.

Број 3 – страна 291

30.06.201
3.год.

У року
од шест
мјесеци
од дана
ступања
на снагу
новог
Закона о
полициј
ским
службен
ицима
Кантона

Скупшт
ина
Кантона

Закон о
измјенама
и допунама
Закона о
јавном реду
и миру

Министарство за
унутрашње
послове
заједно са
Управом
полиције
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Влада
БПК
Горажде

Подзаконски
прописи о:
- облику полицијске исказнице и значке,
- тексту заклетве,
- модалитетима
привременог
премјештаја у
другу институцију,
- поступку у
случају вишка
полицијских
службеника,
- чиновима
полицијских
службеника,
- платама и
накнадама
полицијских
службеника

Министарство за унутрашње послове заједно
са Управом
полиције
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Број 3 – страна 292
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IV – ТЕМАТСКИ ДИО

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

Извјештај о раду
Министарства за
образовање, науку,
културу и спорт БПК
Горажде за 2012.годину

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде

Програм рада
Министарства за
образовање, науку,
културу и спорт БПК
Горажде за 2013.годину

Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде

План рада и
организација обавезног
програма предшколског
одгоја

Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде

Програм утрошка
средстава – Текући
трансфер за високо
школство за 2013.годину
Програм утрошка
средстава –
Текући трансфер
за спорт
Програм утрошка
средстава
-Текући трансфер за
културу
Програм утрошка
средстава
-Остали текући
трансфериинформисање

Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде

РОК ЗА
ИЗРАДУ

ОРГАН КОЈИ
РАЗМАТРА
ИЛИ УСВАЈА
МАТЕРИЈАЛ

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Јануар
2013.

Влада БПК
Горажде

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

ОБРАЗЛОЖЕЊ
Е ОСНОВА И
РАЗЛОГА ЗА
РАЗМАТРАЊЕ
Обавеза утврђена Законом о
организацији
органа управе и
Методологијом
израде доношења Програма
рада и извјештаја
о раду
Обавеза утврђена Методологијом израде доношења Програма
рада и извјештаја
о раду
Обавеза утврђена Законом о
предшколском
одгоју и
образовању
Обавеза утврђена Законом
о извршењу
Буџета БПК
за 2013. годину
Обавеза утврђе
на законом о из
вршењу Буџета
БПК за 2013.
годину
Обавеза утврђе
на законом о из
вршењу Буџета
БПК за 2013.
годину, члан 43.
Обавеза утврђе
на законом о из
вршењу буџета
БПК за 2013.
годину, члан 43.

27. фебруар/вељача 2013.

Програм утрошка
средстава
-текући трансфери
појединцима- исплате
стипендија
Програм утрошка
средстава
Текући трансфер
појединцима - остало
Програм утрошка
средстава Текући
трансфери непрофитним организацијама –
трансфер за област
науке
Приједлог Одлуке
о упису ученика у први
разред средњих школа
у школској 2013/2014.
години
Извјештај о раду
Министратсва за
финансије за
2012.годину

Програм рада
Министарства за
финансије за
2013.годину
Извјештај о извршењу
Буџета Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2012. годину
Тромјесечни и полугодишњи извјештаји о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину
Тромјесечни извјештаји
о утрошеним средствима Буџетске резерве Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2013. годину

Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Министарство
за образовање,
науку, културу
и спорт БПК
Министарство
за образовање
науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Помоћник
министра за трезор и стручни
савјетник за
правне послове
Помоћник
министра
за трезор и
стручни
савјетник за
правне послове
Одсјек за
рачуноводство
и Одсјек за извршење буџета
Одјек за
рачуноводство
и Одсјек за
извршење
буџета
Одсјек за
рачуноводство
и Одсјек за
извршење
буџета
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Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Март 2013.

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена Законом о извршењу Буџета
БПК за 2013.
годину
Обавеза утврђена Законом о извршењу Буџета
БПК за 2013.
годину

Фебруар
2013.

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена Законом о извршењу Буџета
БПК за 2013.
годину

Мај 2013.

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена законом о
средњем образовању и одгоју

Рок:
I тромјесечије
Рок: 10 дана од дана
доношења
Програма
рада Владе
Кантона
Рок:
30.април
2011.
године
Рок:
60 дана од
завршетка
сваког извје. периода
Рок:
квартално

Влада Кантона

Влада Кантона

Члан 7. Одлуке о
методологији израде и доношења програма рада и извјештаја о
раду
Члан 6. Одлуке
о методологији
израде и доношења програма
рада и извјештаја
о раду

Влада
и Скупштина
Кантона

Члан 73.Закона
о буџетима у
Федерацији БиХ

Влада и
Скупштина
Кантона

Члан 65. Закона
о буџетима у
Федерацији БиХ

Влада
и Скупштина
Кантона

Члан 34. Закона
о буџетима у
Федерацији БиХ
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Информација о стању
РТВ-предајника,
репетитора и РТВопреме у власништву
БПК Горажде
са посебним акцентом
на модернизацију
постојећих и изградњу
нових предајника
и опреме за 2012.годину

Презентација акционог
плана за сигурније
одвијање саобраћаја
на путевима у БПК
Горажде

Информација о стању
привреде на подручју
Босанско-подрињског
кантона Горажде са
посебним акцентом
на запошљавање за
2012.годину

Информација
о активностима у вези
с располагањем
имовином и
имплементацији Закона
о имовини за
2012.годину

27. фебруар/вељача 2013.

Министарство
за привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде

Министарство
за привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде

Министарство
за привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде

Министарство
за привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде

Прво
тромјесечје

Друго
тромјесечје

Друго
тромјесечје

Прво
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Информисање
Скупштине о
стању РТВ-предајника на подручју БПК Горажде у циљу дефинисања смјерница и политика
у области телекомуникација у
2012. години на
подручју БПК
Горажде

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Дефинисање
мјера за сигурније одвијање
саобраћаја на
подручју БПК
Горажде у циљу
повећања сигурности на цестама на подручју
БПК Горажде

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Информисање
Скупштине о стању привреде
БПК Горажде у
циљу дефинисања политике
у области развоја
привреде и запошљавања на подручју БПК Горажде у 2012.год.

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Информисање
Скупштине о
имплементацији
Закона о имовини БПК Горажде
у циљу дефинисања смјерница
по питању управљања имовином БПК Горажде

27. фебруар/вељача 2013.

Информација о стању
шума на подручју
Босанско – подрињског
кантона Горажде за
2012.годину

Министарство
за привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде

Информација
о проведеним
активностима на
изградњи, одржавању,
санацији и
реконструкцији
регионалних цеста
и мостова на подручју
БПК Горажде у 2012.
години.

Дирекција
за цесте БПК
Горажде

Извјештај
о додијељеним
концесијама и ефектима
од концесија за
2012.годину

Комисија
за концесије

Информација о стању
пољопривреде и руралне инфраструктуре на
подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012.годину

Министарство
за привреду
Босанско – подрињског кантона
Горажде
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Прво
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Прво
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Прво
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Прво
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Информисање
Скупштине о
стању шума на
подручју БПК
Горажде у циљу
дефинисања
политике за
господарење
шумама на
подручју БПК
Горажде
Информисање
Скупштине о
проведеним
активностима на
изградњи, реконструкцији, санацији регионалних цеста на
подручју БПК
Горажде у циљу
дефинисања политике за будуће
активности на
изградњи и реконструкцији
цеста на подручју БПК
Горажде
Информисање
Скупштине о активностима на
додјели концесија на подручју
БПК Горажде у
2012. години у
циљу дефинисања политике
додјеле концесија на подручју
БПК Горажде
Информисање
Скупштине о стању пољопривреде и руралне
инфраструктуре
на подручју БПК
Горажде у 2012.
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27. фебруар/вељача 2013.

Програм подршке
развоју индустрије

Министарство
за привреду

У току
године

Влада Кантона

Програм развоја
туристичке
инфраструктуре

Министарство
за привреду

У току
године

Влада Кантона

Програм подршке
прехрамбеној
индустрији

Министарство
за привреду

У току
године

Влада кантона

години у циљу
дефинисања смјерница и политика у области
пољопривреде и
руралног развоја
за 2013. годину
Програм ће обезбиједити подршку пројектима
приватног сектора који доприносе развоју прерађивачке индустрије, запошљавању у индустрији, проширењу
производних програма, увођењу
нових технологија и јачању пословних веза са
компанијама из
Европске уније,
у складу са Законом о извршењу Буџета БПК
Програм је усмјерен на унапређење јавне туристичке инфраструктуре, проширивање туристичке понуде и промоције туристичких потенцијала у складу са
Законом о извршењу Буџета БПК
Програм усмјерен на рјешавања
питања мљекаре
и „Месопромета“
с циљем рјешавања проблема и
стварање претпоставки развоја и
новог запошља-

27. фебруар/вељача 2013.
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Програм подршке
подузетништву и обрту

Министарство
за привреду

У току
године

Влада Кантона

Програм развоја
пољопривредне
производње

Министарство
за привреду

У току
године

Влада Кантона

вања у складу са
Законом о извршењу Буџета БПК
Програм је усмјерен на пружање
подршке подузетницима и обртницима у њиховим плановима
на унапређењу
пословања, развоју и пословној
сарадњи са прерађивачком индустријом, развој
људских ресурса, технолошки
развој и потицање развоја циљаних група подузетника у складу са Законом
о извршењу Буџета БПК
Програм усмјерен на развој
пољопривредне
производње у
оквиру којег се
обезбјеђују подстицаји за примарну пољопривредну производњу са циљем
даљег повећања
броја запослених
у пољопривреди,
повећање обима
и вриједности
пољопривредне
производње, већу
промоцију пољопривредне производње и продају
домаћих пољопривредних производа, а у складу са
Законом о изврш-

ењу Буџета БПК.
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Програм руралног
развоја

Програм модернизације
саобраћајне
инфраструктуре

27. фебруар/вељача 2013.

Министарство
за привреду

У току
године

Министарство за
привреду

У току
године

Влада Кантона

Влада Кантона

Програм подршке руралном
развоју има за
циљ подржавање
иницијатива које
долазе из руралних подручја, а
које омогућавају
унапређење руралне инфраструцтуре, јачање
капацитета организација активних у руралним
под-ручјима, успостављање
боље повезаности руралних заједница са прерађивачким капацитетима и средиштима потрошње, побољшање социјалних
услова у руралним подручјима,
а у складу са Законом о извршењу Буџета.
Програм има за
циљ дефинисање стратешких
приоритета за
развој саобраћајне инфраструктуре и реконструкцију постојеће
саобраћајне инфраструктуре
која ће пружати
квалитетне услуге грађанима те
обезбиједити олакшано пословање привреди кантона, а у складу
са Законом о извшењу Буџета БПК

27. фебруар/вељача 2013.

Програм развоја
телекомуникационе
инфраструктуре

Министарство
за привреду
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У току
године

Влада Кантона

Циљ је изградња
нових репетитора и одржавање
постојећих, које
ће омогућити
бољу покривеност ТВ-сигналом
насељених подручја у Босанскоподрињском кантону, те покренути активности
на изради пројекта дигитализације мреже ТВпредајника на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде, а све у складу
са Законом о извршењу Буџета БПК

Извјештај о раду
Министарства за
правосуђе, управу
и радне односе БПК
Горажде

Министарство
за правосуђе,
управу и радне
односе

Програм рада
Министарства за
правосуђе, управу
и радне односе БПК
Горажде за 2013.годину

Министарство
за правосуђе,
управу и радне
односе

Информација
о активностима на
спроведби Стратегије
за реформу правосуђа
у БиХ и Акционог
плана

Министарство
за правосуђе,
управу и радне
односе

Фебруар
2013.

Влада БПК

Јануар
2013.

Влада БПК

Јуни 2013.

Обавеза утврђена Законом о организацији органа управе и Методологијом о изради о доношењу програма
рада и извјештаја
Обавеза утврђена Методологијом о изради о доношењу програма
рада и извјештаја

Влада БПК

Законом о влади,
Законом о министарствима и другим тијелима
органа управе
БПК и Законом о
организацији органа управе у Ф
БиХ утврђена је
обавеза и овлаштење за извјештавање Владе о питањима из поједних
ресора
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Програм подршке
невладиним
организацијама

Информација о стању
у области социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом
на подручју БПК Горажде
Програм обиљежавања
„Дјечије недјеље“
за 2013. годину
Наредба о износима по
Закону о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом
Информација о снабдјевености лијековима на
подручју БПК Горажде
са посебним освртом на
права на лијекове са
есенцијалне листе
лијекова
Пројекти за остваривање минималних стамбених потреба у сврху
повратка
Пројекти за рјешавање
питања инфраструктуре у мјестима повратка
(путеви, електрификација, водоснабдијевање
и др.)
Пројекти за развој
одрживости повратка из
области пољопривредних, непољопривредних, туристичких, обртничких и других
активности

27. фебруар/вељача 2013.

Министарство
за правосуђе,
управу и радне
односе

Министарство
за здравство, социјалну политику, расељена
лица и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица и
избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице

Фебруар
2013.

Влада БПК

II квартал

Скупштина
БПК Горажде

III квартал

Влада БПК
Горажде

Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице

Континуи
рано

Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице

Континуи
рано

Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице

Закон о социјалној заштити, заштити ЦЖР и
заштити породице са дјецом

II квартал

III квартал

Континуи
рано

Повећање и оснаживање организација цивилног друштва у
области рада,
управе и
правосуђа

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде

27. фебруар/вељача 2013.

Пројекти за обнову
вјерских објеката и
историјских споменика
културе у мјестима
повратка
Пројекти на затварању
колективних центара и
алтернативних
смјештаја
Пројекти за стварање
што бољих стамбених
услова у колективним
и алтернативним смјештајима за расељена лица
Обезбјеђивање основних животних намирница расељеним лицима и
повратници-ма који су у
стању социјалне потребе
Обезбјеђивање
здравственог осигурања
расељеним лицима и
повратниицма
Израда приједлога
Буџета Министарства
за 2014. годину
Израда извјештаја о извршењу Буџета Министарства за 2012. гоидну,
те периодичних извјештаја за 2013. годину
Израда програма
утрошка буџетских
средстава

Извјештај о раду
Министарства за
борачка питања БПК
Горажде

Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице
Министарство за
здравство, социјалну политику,
расељена лица
и избјеглице

Министарство за
борачка питања
БПК Горажде
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Континуи
рано

Континуи
рано

Континуи
рано

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде
Влада БПК
Горажде

Континуи
рано

Влада БПК
Горажде

Континуи
рано

Влада БПК
Горажде

IV квартал

Влада БПК
Горажде

Континуи
рано

Влада БПК
Горажде

I квартал

Влада БПК
Горажде

Јануар
2013.год.

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена Законом о организацији органа управе Методологијом о изради и доношењу
програма рада и
извјештаја
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Програм рада
Министарства за
борачка питања БПК
Горажде за 2013.годину
Одлука о усвајању
просторне основе
просторног плана БПК
Горажде
Одлука о давању сагласности за потписивање
уговора за изградњу
објекта “Ламела Х2”
Одлука о плаћању
авансног рачуна по
уговору за извођење
радова на изградњи
објекта “Ламела Х2”
Одлука о одабиру најповољнијег понуђача за
вођење надзора над извођењем радова за изградњу објекта “Ламела Х2“
Одлука о одабиру најповољнијег понуђача за
пружање услуга израде
плана управљања отпадом
Уговор са одабраним
понуђачем за пружање
услуга израде плана
управљања отпадом
Одлуке о плаћању фактура по привременим
ситуацијама на име извођења радова на изградњи објекта “Ламела Х2”

27. фебруар/вељача 2013.

Министарство за
борачка питања
БПК Горажде

Јануар
2013.год.

Влада БПК
Горажде

Министарство
путем „Урбис
центар“ д.о.о.
Бања Лука

I квартал

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Кантонални
стамбени фонд

I квартал

Влада Кантона

Кантонални
стамбени фонд

I квартал

Влада Кантона

Кантонални
стамбени фонд

I квартал

Влада Кантона

I квартал

Влада Кантона

I квартал

Влада Кантона

I / III
квартал

Влада Кантона

Министарство за
урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине
Министарство за
урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине
Кантонални
стамбени фонд

Извјештаји о току
извођења радова на
изградњи објекта
“Ламела Х2”

Кантонални стамбени фонд –
Стално надзорно
тијело именовано од стране
Владе БПК

Одлука о плаћању
фактуре за пружање
услуга израде Плана
управљања отпадом

Министарство за
урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине

I / III
квартал

II квартал

Обавеза утврђена Методологијом о изради и
доношењу програма рада и
извјештаја
Испуњавање
услова за наставак израде просторног плана
Предвиђено Законом о извршењу Буџета БПК
Испуњење
услова за
почетак
изградње
“Ламела Х2”
Испуњење
услова за
почетак
изградње
“Ламела Х2”
Испуњавање
услова за израду
плана управљања отпадом
Испуњавање услова за израду
плана управљања отпадом
Обавезе по Уговору о извођењу
радова на изградњи објекта
“Ламела Х2”

Влада Кантона

Обавезе из
Рјешења о
именовању
Сталног
надзорног тијела

Влада Кантона

Испуњавање
услова за израду
Плана управљања отпадом

27. фебруар/вељача 2013.

Одлука о усвајању
нацрта Просторног
плана БПК Горажде

Извјештај о окончању
радова на изградњи
објекта “Ламела Х2”

Министарство
путем „Урбис
центар“ д.о.о.
Бања Лука
Кантонални
стамбени фонд Стално надзорно
тијело именовано од стране
Владе БПК
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III квартал

III квартал

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Испуњавање
услова за наставак израде Просторног плана

Влада Кантона

Обавезе из Рјешења о именовању Сталног
надзорног тијела
Обавезе по Уговору о извођењу
радова на изградњи објекта
“Ламела Х2”
Обавезе по Уговору о вођењу
надзора над извођењем радова
на изградњи објекта “Ламела Х2”

Одлука о давању сагласности за плаћање фактура по окончаној ситуацији на име изградње
објекта “Ламела Х2”

Кантонални
стамбени фонд

III квартал

Влада Кантона

Одлука о давању сагласности за плаћање фактура на име надзора над
изградњом објекта
“Ламела Х2”

Кантонални
стамбени фонд

III квартал

Влада Кантона

IV квартал

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Прописано
законским
прописима

IV квартал

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Прописано
законским
прописима

Овлаштено
правно лице

Текућа
буџетска
година

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Периодични
финансијски Извјештаји
за МУП-а и Управе
полиције

Сектор за
подршку МУП-а
Горажде

30 дана након истека
тромјесечја
за које се
подноси
извјештај

Влада Кантона
(збирни извјештај свих буџетских
корисника у којима је садржан и
извјештај МУП-а
и Управе
полиције)

Годишњи финансијски
извјештаји о успјешности пословања, појединачни и консолидовани за
МУП и Управу полиције

Сектор за
подршку МУП-а
Горажде

28. фебруар текуће
године за
претходну
годину

Влада Кантона
и Скупштина
БПК Горажде
(консолидован
и извјештај)

Одлука о усвајању
Просторног плана БПК
Горажде
Одлука о провођењу
Просторног плана БПК
Горажде
План управљања
отпадом БПК Горажде
за период 2013-2023.
година

Министарство
путем „Урбис
центар“ д.о.о.
Бања Лука
Министарство за
урбанизам просторно уређење и
заштиту околине

Као стратешки
документ дефинисаће и уредити област управљања отпадом
Разматрање
Извјештаја
прописано
Законом о
буџетима Ф БиХ

Разматрање
Извјештаја
прописано
Законом о
буџетима Ф БиХ
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Мјесечне, тромјесечне,
шестомјесечне, деветомјесечне и годишње информације о раду и стању сигурности
Програм рада Владе
БПК за 2013. годину
Извјештај о раду Владе
БПК за 2013. годину
Акциони план за имплементацију Стратегије
развоја БиХ и Стратегије
социјалног укључивања
БиХ

Извјештаји управних
организација, установа
и јавних предузећа

27. фебруар/вељача 2013.

МУП и Управа
полиције
Горажде
Уред Владе и
премијера
Уред Владе и
премијера
Имплементацио
на јединица
Владе

-

до 10. дана
у наредном мјесецу

Фебруар

Влада Кантона

Влада Кантона

Март

Влада Кантона

Фебруар

Влада Кантона

Током
године

Влада Кантона

Праћење стања
сигурности на
подручју БПК
Горажде
-

Као стратешки
документ увест
ће БПК у систем
хармонизације
спроведбе СР и
ССУ и уједно
развити компатибилне мјере и
активности из
Програма развоја БПК
-

V – ПРОЦЈЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Систем финансирања активности јавне управе у Босанско-подрињском
кантону је нормативно уређен по традиционалном моделу који још увијек није
усмјерен на систем програмског буџетирања, сходно чему овај дио програма
садржи најбитније елементе програмираног периода и укупни оквир буџетских
средстава, што одговара постојећем облику буџетирања активности. Имајући у
виду циљеве Владе за 2013. годину, планирана су и финансијска средства у складу
са овим циљевима.
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
ИЗДАЦИ ЗА КАМАТЕ
НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
ОТПЛАТА ДУГОВА
Број:01-05-152/13
27.02.2013. године
Горажде

15.000
19.793.525
3.587.394
13.909.805
760.000
84.971
1.445.550
323.623
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.
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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 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013.год., д о н о с и:
ПЛАН РАСПОЛАГАЊА
НЕПОКРЕТНОМ И ПОКРЕТНОМ
ИМОВИНОМ КОЈА СЕ НЕ КОРИСТИ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1:
(Предмет)
План располагања непокретном и покретном имовином се односи
на имовину Босаснко–подрињског кар/
бр
1.

2.

3.

4.

5.

ВРСТА ИМОВИНЕ

Објекат „107“

Двориште објекта
„107“ са привредном зградом
Објекат „108“

Фабрички кругекономско двориште објекта „108“
Камион „SCANIA“
Година производње:1999.
Бр.шасије:
XLER4X200004403364
Број мотора: 5747532

АДРЕСА
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи
Индустријска
зона Витковићи

нтона Горажде која се не користи у складу са чланом 8. став 5. Закона о имовини Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Под располагањем имовином
се подразумијева располагање дефинисано одредбама члана 3. тачка ц) Закона о имовини Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Члан 2:
(Врста имовинских добара)
Овим се Планом одређује врста
имовинских добара којима се располаже у току 2013. 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
2013. години, су:
КЧ
3900/6
КО
Горажде I
3900/17
КО
Горажде I
3900/42
КО
Горажде I
3900/42
КО

ЗЕМЉИШТЕ

ОБЈЕКТИ

УКУПНО

0

1.715

1.715

4.848

91

4.939

0

1.734

1.734

2.826

0

2.826

0

0

0

(у м2)

(у м2)

(у м2)

Вишеградска 2а
0
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6.

Ауди А3 1.9 ТДИ,
путничко возило
Година производње: 1999.
Бр.шасије WAUZZZ89LZYA000643

27. фебруар/вељача 2013.

Вишеградска 2а

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

311

3031

0

3031

Бр.мотора: AGR227936

Нерегистровано
7.

Шкода фелиција ЛX
Путничко возило

Вишеградска 2а

Година производње: 1998.
Бр.шасије:
TMBEHH613W0805660
Бр.мотора: AEF175015

8.

Нерегистровано
Нисан II 2,7 ТД –
теренско
Година производње: 1996.
Бр.шасије:

Вишеградска 2а

VSKTVUR20U0255127

9.

Бр.мотора:
TD27ALN22483A
333-М-858
Министартсво за
привреду
VW Carav.2.4 CL
BUSSES комбибус
Година производње:1996.
Бр.шасије:

Вишеградска 2а

0

VW2ZZZ70ZVH053262

Бр.мотора:
AAB407800X
К51-А-361 Влада БПК

10.

11.

12.

Nissan Terrano II 2.7
ТДИ- теренско, 760Ј-197, бр.шасије
VSKTVUR20U044992
7, бр. мотора
TD27T219835,
Година производње
2001.
Кућа и зграда
„Месопромет“
Економско двориште „Месопромет“

Вишеградска 2а

Синица б.б.
Синица б.б.

530 КО
Горажде I
530 КО
Горажде I

27. фебруар/вељача 2013.
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.
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 располгањем остварује јавни интерес у складу са
законом.
Влада ће одлучити да ли ини-

Редни
број.
1.

ЛОТ
ЛОТ 1

2.

ЛОТ 2

3.

ЛОТ 3

4.
5.

ЛОТ 4
ЛОТ 5

6.

ЛОТ 6

7.

ЛОТ 7

8.

ЛОТ 8
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цијатива 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 специјалном 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 из члана 2. се разврстава на
сљедеће ЛОТ-ове:

ОПИС ИМОВИНЕ
У ЛОТУ
Објекат „107“ са двориштем
Објекат „108“ са фабричким
кругом и економским двориштем
Камион „SCANIA“

ЗЕМЉИШТЕ
(у м2)
4.848
2.826

ОБЈЕКТИ
(у м2)
1.806
1.734

УКУПНО
(у м2)
6.654
4.560

0

0

0

Ауди А3 1.9 ТДИ, путничко
возило
Шкода фелиција ЛX
Nissan Terano II 2,7 ТД
– теренско
VW Carav.2.4 CL BUSSES
комбибус
Кућа и зграда Економско
двориште “Месопромет”
Nissan Terano II 2.7 ТДИ
- теренско

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
3031

311
0

311
3031
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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 доношења Плана располагања и не касније
од истека рока од 60 дана од дана доношења Плана од стране Владе Босанско-подрињског 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 ЛОТЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
Р.БР.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА

1.
2.

Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања

27. фебруар/вељача 2013.

ове, осим возила, су:
1) Тржишна цијена, односно цијена
некретнина утврђена у овом плану
на основу налаза судског вјештака;
2) Вриједност инвестиционог улагања;
3) Планирани број радних мјеста који
се отварају инвестиционим улагањем;
Критерији за располагање имовином из члана 4. путем специјалне
погодбе су:
1) Планирани број радних мјеста који
се отварају инвестиционим улагањем;
2) Вриједност инвестиционог улагања;
3) Вријеме планираног инвестиционог улагања и динамика отварања
нових радних мјеста;
4) Значај инвестиционог улагања за
економски развој Босанско-подрињског кантона;
5) Цијена, односно висина накнаде за
уступљену имовину.
Члан 7:
(Специфични критерији за сваки
ЛОТ)
Критерији за располагање имовином за сваки појединачни ЛОТ дефинисани су како слиједи:
ЛОТ БР.1.
Објекат „107“ и „108“ са двориштем
4.848 +2.826=7.674
1.806+1.734=3.540
РЕДОВНО
СПЕЦИЈАЛНА
РАСПОЛАГАЊЕ
ПОГОДБА
25
60
500.000,00
1.250.000,00

27. фебруар/вељача 2013.

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

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)
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6 мјесеци
24 мјесеца

3 мјесеца
18 мјесеци

10%

10%

50%

70%

100%

100%

Предност

Предност

Предност
Предност
363.575+278.730=642.305

Предност
Предност
(-)

ЛОТ

ЛОТ БР.2.

НАЗИВ

Камион „SCANIA“

Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
Р.БР.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

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

0
0
РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ
1
100%
-
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5.3.
6.

Користи за локалну заједницу
Почетна цијена
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)

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.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона
улагања
Вријеме планираног
инвестиционог улагања
Почетак
Крај

27. фебруар/вељача 2013.

49.549,75
ЛОТ БР.3.
Ауди А3 1.9 ТДИ, путничко возило
0
0
РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ

4.752,00 КМ

(-)
ЛОТ БР.4.

Шкода фелиција ЛX
0
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

27. фебруар/вељача 2013.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

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
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1.900,00 КМ

ЛОТ
НАЗИВ

ЛОТ БР.5.
Nissan II 2,7 ТД – Теренско
год.производње 1996.г.

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

0
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

10.814,00
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РБР
1.
2.
3.
4.
4.1.
5.
6.

ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)

ЛОТ БР.6.
VW Carav.2.4 CL BUSSES комбибус
0
0

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА

РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

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
ЛОТ

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

9.777,00 КМ

Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)

ЛОТ БР.7.
Кућа и зграда
Економскодвориште- “Месопромет”
3031
311

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА

РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

НАЗИВ

РБР

27. фебруар/вељача 2013.

Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона
улагања
Вријеме планираног
инвестиционог улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних
мјеста
До 12 мјесеци након потписивања
уговора
Значај за економски развој
кантона
Нова индустрија или нове
технологије
Повезаност са локалном привредом
Корист за локалну заједницу
Почетна цијена

10
200.000,00

6 мјесеци
24 мјесеца

100%

Предност
Предност
Предност
140.784,00КМ

27. фебруар/вељача 2013.
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
РБР
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
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ЛОТ БР.8.
Nissan II 2,7 ТД – Теренско
год.производње 2001.
0
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона
улагања
Вријеме планираног
инвестиционог улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних
мјеста
До 12 мјесеци након потписивања
уговора
Значај за економски развој
кантона
Нова индустрија или нове
технологије
Повезаност са локалном привредом
Корист за локалну заједницу
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

14.142,00

јавног позива доноси Скупштина Кантона на приједлог Владе Босанско-подрињског кантона, осим покретне имовине за коју одлуку о продаји доноси
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
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 Босанско-подрињског кантона Горажде.
Одлуку из претходног става Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси на основу мишљења, од-
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носно става Министарства за привреду које процјењује да ли се располагањем имовином остварују привредни
интереси Босанско-подрињског кантона.
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:
Министарствоза привреду
Маршала Тита бр. 13.
73 000 Горажде
Предмет: Иницијатива за специјалну
погодбу
Иницијатива за специјалну погодбу обавезно мора садржавати информације о критеријима за располагање
путем специјалне погодбе.
Министарство за привреду процјењује да ли иницијатива за специјалну погодбу испуњава минималне критерије и у року од три дана информише Владу Кантона да је поднесена адекватна иницијатива за покретање механизма специјалне погодбе са пријед-

27. фебруар/вељача 2013.

логом 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
минимално од једног министра Владе,
једног стручног савјетника из области
права и једног стручног савјетника из
области економије. Преговарачки тим
може бројати до 5 лица.
Влада преговарачком тиму може наложити посебне инструкције за
преговарање у којима 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

27. фебруар/вељача 2013.

којим се одбацује приједлог о покретању специјалне погодбе.
Члан 10:
(Подобност понуђача)
Понуде за редовно располагање
имовином из члана 4. за ЛОТ 1 и ЛОТ
7 могу доставити правна и физичка
лица која кумулативно испуњавају сљедеће услове:
1) На дан 31.12.2012. године располаже капиталом који је 3 пута
већи од вриједности имовине у
оквиру ЛОТ-а који је предмет
располагања;
2) У току 2012. године остварен
укупан приход који је минимално 5 пута већи од вриједности
имовине у оквиру ЛОТ-а који је
предмет располагања;
3) На дан 31.12.2012. 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-ове од 2.
до 6. и 8. могу доставити правна и физичка лица без ограничења по питању
подобности.
Понуде за раполагање путем
специјалне погодбе имовином из чла-
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на 4. могу доставити правна и физичка лица која:
1) На дан 31.12.2012. године располажу капиталом који је 5 пута
већи од вриједности имовине у
оквиру ЛОТ-а који је предмет
располагања;
2) У току 2012. године остварен
укупан приход који је минимално 7 пута већи од вриједности
имовине у оквиру ЛОТ-а који је
предмет располагања;
3) На дан 31.12.2012. године имају
пријављен 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.
Члан 11:
(Оцјењивање понуда у оквиру
редовног располагања)
Приликом оцјењивања понуда
оцјењују се финансијски еквиваленти
свих критерија из члана 6.
Понуђач који је доставио финансијски највећу понуду је понуђач који
ће бити одабран од стране комисије
као најподобнији за закључивање уговора.
Параметри за оцјењивање понуде су сљедећи:
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ПАРАМЕТАР
Цијена
Вриједност инвестиционог улагања

Планирани број запослених
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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 уколико је 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 преговора са више понуђача процјењује који је
понуђач најподобнији за закључивање специјалне погодбе у складу са сљедећим
критеријима:
ПАРАМЕТАР
Планирани број запослених

ОПИС
15.000 КМ за свако додатно радно мјесто преко
минимално планираног броја радних мјеста у
оквиру специјалног располагања
Вриједност инвестиционог
0,05 КМ за сваку КМ изнад вриједности миниулагања
мално планираног улагања а максимално 10%
од износа минимално планираног улагања
Значај инвестиционог улагања a) Нове индустирије
за економски развој БПК
- Вриједност улагања x 20%
b) Улагање у објекте
- 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
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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 оцијенити 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. Цијена односно висина 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 Кантона и кантоналне
ванбуџетске фондове (Кантонални завод здравственог осигурања и Кантонална служба за запошљавање) у периоду од 3 године од момента закључивања
уговора.
2. Услови које стјецалац мора испунити
Стјецалац мора испунити све
услове који су дефинисани за
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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, стјецалац 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. Стјецалац некретнину, односно објекат, не може
продати у року од 5 година од
дана закључења уговора о располагању имовином.
Стјецалац може услове испунити 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, стјецалац је дужан обезбиједити
банковну гаранцију на износ
исти или већи од процијењене
тржишне вриједности некретнине која је предмет располагања, на период од најмање 3 године, или да обезбиједи потписану властиту бјанко мјеницу као
средство обезбјеђења доброг извршења посла. Стјецалац некретнине може се уписати у зем-
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љишне књиге као власник тек
након 3 године, односно након
испуњења наведених услова, и
то искључиво уз сагласност Владе кантона.
5. Наћин праћења испуњавања
обавеза од стране стјецалаца
Стјецалац ће достављати кварталне извјештаје о:
-

Напретку реализације инвестиционог улагања;
Напредку реализације плана запошљавања.

Министарство за привреду води засебан досије за сваку специјалну погодбу и прати ток реализације уговора.
6. Посљедице неиспуњавања обавеза
Уколико стјецалац не испуни
планиране годишње обавезе у
обиму већем од 75%, Министарство за привреду обавјештава
Владу Кантона о неиспуњавању
обавеза од стране стјецалаца.
Министарство за привреду ће
предложити Влади раскид уговора и искориштавање средстава осигурања испуњавања обавеза.
Влада Кантона може донијети
одлуку о продужењу рока за испуњавање обавеза максимално
за 6 мјесеци, уколико је кашњење у обавезама проузроковано
објективним разлозима или уколико стјецалац достави доказе
да ће до краја наредне године
убрзано испунити обавезе које
су предвиђене за тај временски
период. Сва остала права и оба-

везе по питању посљедица неиспуњавања обавеза дефинисаће
се Уговором о располагању, у
складу са позитивним законским и подзаконским прописима
који регулишу ову област.
7. Обавезе враћања имовинског
добра у случају неиспуњавања
обавеза
Уколико Влада кантона у складу са одредбама уговора донесе
одлуку о раскидању уговора са
стјецаоцем, стјецалац 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- 23-140-1/13
29.01.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

169
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Одлуке о утврђивању активности и ангажовања кантоналних министарстава и других органа кантоналне
управе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у заштити и спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
сњежних падавина и ниских температура број: 03-44-117/12 од 06.02.2012.
године, и Закључка Владе Босанско-
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подрињског кантона Горажде, број: 0314-1251/12 од 12.09.2012. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: РН-0344/12 привредном
друштву „Окац“ д.о.о. Горажде
на име плаћања трошкова
ангажовања у заштити и спашавању
угроженог становништва
и материјалних добара усљед
великих сњежних падавина и ниских
температура у мјесецу фебруару
2012. године
Члан 1.
Даје се сагласност Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да
изврши плаћање рачуна број: РН0344/12 од 31.12.2012. године испостављеног од стране привредног друштва
„Окац“ д.о.о. Горажде, на основу Одлуке Владе Босанско- подрињског кантона Горажде о утврђивању активности и ангажовања кантоналних министарстава и других органа кантоналне
управе на подручју Босанско- подрињског кантона Горажде у заштити и
спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
сњежних падавина и ниских температура број: 03-44-117/12 од 06.02.2012.
године, на име плаћања трошкова ангажовања у заштити и спашавању угроженог становништва и материјалних добара усљед великих снијежних
падавина и ниских температура у мјесецу фебруару 2012. године, у укупном износу од 24.185,00 КМ.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
100 - Трансфери за насеља погођена
елементарним непогодама.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-137/13
28.01.2013.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) и чланова 43. и 47. Закона о извршењу Буџета Босанско - подрињског
кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 15/12), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013.год., 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 614100 (ЈАО 002) –
Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2013. годину
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Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2013.годину, са економског кода 614100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица) у
износу од 200.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-136/13
ПРЕМИЈЕР
28.01.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.............................

170а)
У складу са члановима 43. и 47.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2013.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
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15/12), Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614100 (ЈАО 002) –
Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2013. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СОЦИЈАЛНИМ УСТАНОВАМА је назив програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, са економског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући
трансфери другим нивоима власти
(Дом за стара и изнемогла лица).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013 - 31.12.2013. године
Буџетска линија: Текући трансфер
другим нивоима власти
(Дом за стара и изнемогла лица)
Економски код:

614 100

Аналитички код:

ЈАО 002

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
200.000 КМ
Одговорно лице:
др.Гордана Оршолић
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Позиција одговорног лица: министар
Контакт лице за Програм:
мр.сци. Мухамед Хаџић
Контакт-телефон:

038 228 439
локал 205

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 43. Закона о извршењу Буџета БПК за 2013. Годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-136/13
од 28.01.2013. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
Сврха Програма подршке социјалним установама јесте јачање капацитета за дугорочну одрживост и развој Јавне установе “Дом за стара и изнемогла лица Горажде” кроз побољшање институционалних услова за функционисање установе и побољшање
квалитете услуга које установа пружа
корисницима.
Сврха Програма је, такођер, да
се у складу са Законом о извршењу Буџета за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), осигура плански
и транспарентан утрошак средстава
одобрених на економском коду 614 100
(ЈАО 002) – Текући трансфери другим
нивоима власти – (Дом за стара и изнемогла лица).
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са

економског кода 614 100 (ЈАО 002) Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2013. годину, дефинише све
битне елементе Програма: назив програма, опис програма, опште и посебне
циљеве програма, потребна средства
за провођење Програма, начин утрошка средстава, кориснике средстава из
Програма, процјену резултата, те процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
a) Општи циљ програма
Општи циљ Програма је јачање
финансијских, организацијских и институционалних капацитета установе,
односно осигурање неопходних средстава за покриће трошкова пружања
услуга у оквиру редовног пословања
установе, како би се обезбједила дугорочна самоодрживост установе.
b) Посебни циљеви Програма
Због своје специфичности, овај
Програм није предвидио специфичне
циљеве, те општи циљ представља уједно и специфични циљ Програма утрошка средстава.
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица)
износе укупно 200.000 КМ.
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4. НАЧИН УТРОШКА СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину, са економског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући
трансфери другим нивоима власти
(Дом за стара и изнемогла лица), у укупном износу 200.000 КМ, дозначаваће
се у мјесечним траншама, а на основу
захтјева ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица“ Горажде.

Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице у складу
са динамиком реализације Програма.
У циљу осигурања процјене резултата
Програма, корисник Програма је дужан:
•

Да прије одобравања средстава
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави захтјев
за додјелу средстава у складу са
одобреним појединачним мјесечним траншама;

•

Након утрошка одобрених средстава, корисник средстава је
дужан Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у року
од 15 дана доставити извјештај
о утрошку средстава са потребном документацијом.

5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, као кориснике средстава са
економског кода 614 100 (ЈАО 002), дефинисало је ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде.
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
захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се обезбјеђење директне подршке ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде с циљем унапређења квалитете
пружених услуга корисницима, повећања смјештајних капацитета те смањења оперативних трошкова и повећања властититих прихода установе.

Надзор над реализацијом Програма утрошка средстава са економског
кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за
стара и изнемогла лица) вршиће Министарство за финансије, 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
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обезбјеђења прихода, због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона.
Број:08-14-91-2/13 М И Н И С Т Р И Ц А
29.01.2013.године Гордана Оршолић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) те чланова 43. и 47. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 15/12), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01. 2013.год, 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 614100 – Текући
трансфери за здравство,
за 2013. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2013. годину, са економског кода 614100 – Текући трансфери за здравство, у износу 150.000,00
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
објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-134/13
ПРЕМИЈЕР
28.01.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.............................
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У складу са члановима 43. и 47.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2013.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
15/12), 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 614100 (ЈАМ 003)
Текући трансфери за здравство за
2013. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ је назив Програма утрошка средстава Министарства
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за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100 – Текући трансфери
за здравство.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013 - 31.12.2013. године
Буџетска линија:
Текући трансфери за здравство
Економски код:

614100

Аналитички код:

ЈАО 003

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
150.000 КМ
Одговорно лице:
др.Гордана Оршолић,
спец.породичне медицине
Позиција одговорног лица: министар
Контакт лице за Програм:
Емира Беговић, дипл.оец
Контакт-телефон:

038 228 439
локал 223

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са члановима 43. и 47. Закона о
извршењу Буџета БПК за 2013. годину,
дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Закључком број: 03-14134/13 од 28.01.2013.године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
Сврха Програма подршке здра-

вственом сектору јесте осигурање финансијске подршке за имплементацију приоритетних циљева и програмских задатака Министарства који се односе на развој здравственог сектора и
осигурање квалитетне, доступне и трошковно ефикасне здравствене заштите становништва Босанско-подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма је, такођер, да
у складу са члановима 43. и 47. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за 2013. годину,
осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614100 (ЈАО 003) – Текући
трансфери за здравство за 2013. Годину, у складу са важећим законским прописима.
Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614100 (ЈАО 003) 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, корисници средстава из Програма, број
радника који ће бити ангажовани на
његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода
и издатака у оквиру Програма.
Општи циљ Програма
Општи циљ Програма подршке
здравственом сектору јесте осигурање
финансијске подршке развоју здравственог сектора и осигурању квалитетне,
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доступне и трошковно ефикасне здравствене заштите, унапређење јавноздравствене дјелатности те подршка у
развоју примарне здравствене заштите.

рати наставак провођења пројекта превенције и раног откривања карцинома цервикса преко
ПАПА брисева.
•

Посебни циљеви Програма
У складу Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице у области здравства, сврхом
и општим циљем Програма утрошка
средстава, планирани су сљедећи посебни циљеви Програма:
•

•

Обезбјеђење квалитетних људских ресурса неопходних за развој здравственог сектора у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Кроз овај посебни циљ Министарство ће пружити подршку
развоју људских ресурса у јавним здравственим установама
кроз суфинансирање активности здравствених установа усмјерених на јачање медицинских
кадрова у здравству, а у оквиру
плана специјализација и едукација медицинских кадрова.
Подршка у развоју примарне
здравствене заштите.
Кроз овај посебни циљ Министарство ће пружити подршку
новом приступу пружања лабораторијских услуга у примарној
здравственој заштити и суфинансирати проширење обима и
квалитета те врсте лабораторијских услуга у домовима здравља на подручју кантона. Такођер, Министарство ће финанси-

Унапређење јавноздравствене
дјелатности
Кроз овај посебни циљ Министарство ће пружити подршку у
јачању јавноздравствене дјелатности Завода за јавно здравство,
пружајући подршку у финансирању јавноздравствених програма.

Приоритетне активности, у оквиру овог посебног циља, односе се на
финансирање и суфинансирање пројеката:
-

Наставак суфинансирања специјализације из епидемиологије
Праћење здравственог стања становништва
Статистичко праћење промјена
у здравству
Надзор над обавезним имунизацијама,
Унапријеђење организације здравствене заштите.

3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), на економском коду 614100 (ЈАО 003) – Текући
трансфери за здравство, у укупном износу 150.000 КМ, распоређиваће се у
складуса одобреним пројектима и захтјевима за средствима за сваки посебни
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циљ Програма.
Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава, за сваки појединачни пројекат или захтјев су искључиво везани за планиране резултате,
ефекте и утјецај 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.
Процедуре евалуације и селекције
апликација
Апликације достављене од стране корисника за одобравање финансирања или суфинансирања из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, са економског
кода Министарства 614100 (ЈАО 003),
достављају се у форми захтјева и пројеката прописаних за здравствене установе од стране Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице.
Пројекти ће бити оцијењивани
и евалуирани од стране Комисије Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице.
Приликом оцјењивања могу се користити услуге вањских процјењивача.
Уколико приликом процјењивања пристиглих апликација Комисија
утврди да предложена апликација не
испуњава критерије из Програма, апликација ће бити одбијена.
Све апликације за средства са
буџетског кода 614100 (ЈАО 003) ће се
процјењивати према сљедећим кора-

цима и критеријима:
•

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

Начин аплицирања
Корисник средстава аплицира
на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта или захтјева за
одобравање средстава.
Максималан износ средстава на
који корисник може аплицирати путем пројекта ограничен је максималним
износом средстава који је дефинисан у
тачки 4. Програма, док максималан износ средстава на која се може аплицирати путем захтјева износи 5.000 КМ.
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 у захтјеву навести:
-

-

-

-

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 планирају 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, траже-
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-

ни износ средстава од стране
Министарства, те износ средстава који би се обезбиједио из
других извора укључујући властита средства апликанта,
планиране резултате наведених
активности и њихову усклађеност са очекиваним резултатима
који су дефинисани у овом Програму.

•

Отварање апликација и административна провјера
Због специфичности општег и
посебних циљева Програма, у којем су
средства планирана овим Програмом
утрошка намијењена за субвенције јавним установама за здравство, све апликације корисника се достављају до
термина који је предвиђен овим Програмом. Апликације за средства се отварају одмах након пријема и као такве упућују у процедуру администратвине провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли подносилац пројекта или захтјева испуњава услове и критерије који су дефинисани Програмом утрошка те да ли
свака апликација задовољава опште и
посебне критерије који су предвиђени
Програмом утрошка.
•

Евалуација апликације

Евалуацију свих апликација комисија 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 оцјењује сваки
захтјев за помоћ у складу са сљедећом
групом индикатора:
-

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикаснот.

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 максималан број
бодова за сваки захтјев за средствима
износи 70.
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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, општи и посебне
циљеве Програма утрошка?
2.2. Колико је релевантан приједлог пројекта или
захтјев за средства за потребе финалних корисника или циљаних група за које је Програм утрошка намијењен? Да ли приједлог пројекта или
захтјев за средствима на одговарајући начин рјешава потребе у здравственом сектору у складу
са Програмом мјера на јачању здравственог сектора?
3. Методологија
3.1. Да ли су активности које су предложене у приједлогу пројекта одговарајуће и конзистентне са
циљевима пројекта и очекиваним резултатима?
3.2. Колико је кохерентан свеобухватан дизајн пројекта, да ли садржи конкретну анализу проблема, да ли предложене активности могу допринијети рјешавању презентованог проблема?
3.3. Да ли су у пројекат на задовољавајући начин
укључени партнери,посебно друге здравствене
установе које могу допринијети рјешавању проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће пројектне активности или захтјев за
средствима имати значајан утицај на одрживост
здравствене установе? Да ли ће предложене активности значајније допринијети побољшању
положаја здравствене установе у пружању здравствених услуга?

ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ
10

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ
0

5
5
20
5x2

20
5x2

5x2

5x2

15

0

5

5

5
30

30

5x3

5x3
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4.2. Да ли предложене активности за које се тражи
финансирање могу имати позитивне мултипликативне ефекте на цијелоукупан систем здравствене заштите Босанско-подрињског кантона
Горажде?
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?

5x2

5x2

5

5

20

20

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

100

70

Напомена:
Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 10, апликација се
одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат
у поглављу Буџет и трошковна ефикасност мањи од 10, апликација се одбија без обзира
на добивен укупан максималан број бодова.

Процедуре одобравања
Процедуре одобравања средстава врше се на начин прописан Програмом утрошка средстава.
Све апликације које су поднесене у форми пројеката, Министарство
ће одобрити уколико је укупан број
бодова добивен евалуацијом апликација од стране комисије већи од 60.
Све апликације које су поднесене у форми захтјева за помоћ Министарство ће одобрити уколико је укупан број бодова добивен евалуацијом
апликација од стране комисије већи од
40.

Након добивања одобрења од
стране Министарства, средства која су
за корисника одобрена од стране Министарства биће утрошена у складу са
критеријима Програма и Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, а
на основу одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Приоритетне активности и мјере
Активности и мјере у оквиру
сваког посебног циља дефинисаног овим Програмом, које директно имају
позитиван утицај на јачање здравственог сектора Босанско-подрињског кан-
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тона Горажде, имаће приоритет у финансирању из Програма.

циљ Програма су распоређена на сљедећи начин:

Такођер, приоритет у одобравању средстава из овог Програма ће имати активности и мјере које директно и
индиректно доприносе:

Посебан циљ: Обезбјеђење квалитетних људских ресурса неопходних за развој здравственог сектора

•

•

•

•
•
•

Повећању ефикасности здравственог сектора Босанско-подрињског кантона кроз повећање
обима здравствених услуга које
се пружају у секундарној здравственој заштити;
Смањењу броја упућених пацијената из примарне здравствене
заштите у друге здравствене установе и повећању обима превентивиних здравствених услуга пацијентима;
Повећању ефикасности у пружања здравствене заштите кроз
смањење оперативних трошкова пружања здравствених услуга;
Повећању квалитета у пружању
здравствене заштите;
Ефикаснијем провођењу реформи у области здравства;
Смањењу корупције у здравству.

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 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство, износе
укупно 150.000 КМ.
Укупна средства која су Програмом предвиђена за сваки посебни

Укупан износ средстава по Програму: 82.500 КМ
У оквиру расположивих средстава Министарство ће суфинансирати/финансирати:
20.000 КМ, наставак Пројекта специјализације епидемиолога из
Завода за јавно здравство
БПК Горажде;
54.000 КМ, наставак специјализације у
Кантоналној болници
(45.000 КМ) и едукације
(9.000КМ);
8.500 КМ, едукације у Дому здравља
Горажде.
Посебан циљ: Подршка у развоју примарне здравствене заштите
Укупан износ средстава по Програму: 47.500 КМ
У оквиру расположивих средстава Министарство ће суфинансирати/финансирати:
22.500 КМ, наставак Пројекта ЈУ Дом
здравља Горажде - превенција и рано откривање карцинома цервикса Преко
ПАПА брисева;
25.000 КМ, проширење обима и квалитета лабораторијских услуга у домовима здравља: Горажде - 15.000КМ, Устиколина - 5.000КМ и Прача –
5.000КМ.
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Посебан циљ: Унапријеђење јавноздравствене дјелатности
Укупан износ средстава по Програму: 20.000 КМ
У оквиру расположивих средстава Министарство ће суфинансирати/финансирати:
10.000 КМ, наставак суфинансирања
Пројекта Завода за јавно
здравство „Надзор над провођењем обавезне имунизације на подручју БПК“;
10.000 КМ, наставак суфинансирања
Пројекта Завода за јавно
здравство „Анализа здравственог стања становништва на подручју БПК Горажде“.
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице као кориснике средстава, са
буџетског кода 614100 (ЈАО 003), дефинисало је сљедеће установе и организације:
•

•
•

лежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и исти не захтијева ангажовање додатних радника
на провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Имплементацијом
Програма,
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
настоји осигурати подршку развоју здравственог сектора и унапређење здравствене заштите која се пружа на простору Босанско-подрињског кантона
Горажде.
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:
•

ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде;
ЈЗУ Кантонална болница Горажде;
Јавне установе примарне здравствене заштите – Дом здравља
Горажде, Устиколина и Прача.

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

•

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 јавна установа планира остварити са траженим
средствима. (не-пројектно финансирање);
У случају да се ради о пројектном финансирању, корисник средстава је дужан доставити комплетан приједлог пројекта на
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•

•

одобравање. Уз приједлог пројекта корисник средстава је дужан доставити захтјев у којем ће
се навести све информације као
и у случају не-пројектног финансирања;
Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка,
корисник средстава је дужан
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у року од 15 дана доставити извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма утрошка средстава;
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
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство вршиће Министарство за
финансије и Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде.

у здравственом сектору те појава новог
ширења заразних болести у обиму који захтијева појачану активност јавног
здравства на спречавању њиховог ширења.
Број:08-14-84-2/13 М И Н И С Т Р И Ц А
29.01.2013.године Гордана Оршолић,с.р.
Горажде

172
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/97, 8/99 и 2/12), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде,
на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“
Горажде
Члан 1.

8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

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

Ризици који могу утицати на
раст расхода планираних Програмом
утрошка, као што су генерално стање
у здравственом сектору, реформски
процеси у здравственом сектору, напредак у реализацији мјера ресорног
министарства на унапријеђењу стања

1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Беговић - предсједник,
Емир Обарчанин
- члан,
Нихад Крашић
- члан,
Вахид Мирвић
- члан,
Аида Муловић
- члан.
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Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-132/13
28.01.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

173
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 14. Закона о оснивању Јавне установе „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/97, 8/99 и 2/12) и члана 4.
Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине Федерације БиХ,
број: 34/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. Редовној сједници, одржаној дана 28.01.
2013. године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица“
Горажде
Члан 1.
Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде, како
слиједи:
1. Биљана Беговић - предсједник,
2. Емир Обарчанин - члан,

3. Нихад Крашић
4. Вахид Мирвић
5. Аида Муловић

- члан,
- члан,
- члан.

Члан 2.
Именовање из члана 1. Рјешења је привременог карактера и врши
се на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу са Законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-132-1/13
28.01.2013.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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 28.01.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о двању сагласности
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за борачка питања Босанско-

27. фебруар/вељача 2013.
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подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-129/13
28.01.2013. 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 складу са члановима 44. и 47.
Закона о Радио-телевизији Босанско –
подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02, 8/09, 11/12
и 13/12), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 28.01.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о разрјешењу предсједника
и чланова привременог Надзорног
одбора ЈП РТВ БПК Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку о разрјешењу предсједника и чланова привременог Надзорног одбора ЈП РТВ БПК Горажде
д.о.о. број: 1/13 од 07.01.2013 године,

коју је донијела Скупштина ЈП РТВ
БПК Горажде д.о.о.
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:03–05-149/13
28.01.2013. 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 складу са члановима 44. и 47.
Закона о Радио - телевизији Босанско –
подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02, 8/09, 11/12
и 13/12), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 28.01.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о именовању предсједника
и чланова привременог Надзорног
одбора ЈП РТВ БПК Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку о именовању предсједника и чланова привременог Надзорног одбора ЈП РТВ БПК Горажде
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д.о.о. број: 7/13 од 16.01.2013 године,
коју је донијела Скупштина ЈП РТВ
БПК Горажде д.о.о.
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:03–05–149-1/13
28.01.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

177
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Устиколина” Устиколина
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора
Јавне установе Основна школа “Устиколина” Устиколина, како слиједи:
1. Обућа Вилдана, предсједник
2. Рашидовић Мелика, члан
3. Каровић Амир, члан
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4. Карахоџа Менсура, члан
5. Омербашић Индира, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-144/13
28.01.2013.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), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана
28.01.2013. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Прача” Прача
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора
Јавне установе Основна школа “Прача” Прача, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Ћутук Мухамед, предсједник
Комарица Низама, члан
Вуић Феим, члан
Идризовић Џенана, члан
Омеровић Азра, члан
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II

II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

Број:03-05-145/13
28.01.2013.године
Горажде

Број:03-05-146/13
28.01.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

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), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана
28.01.2013.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора
ЈУ ОМШ “Авдо Смаиловић”
Горажде
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора
Јавне установе Основна музичка школа “Авдо Смаиловић” Горажде, како
слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Клисура Славко, предсједник
Боровац Емина, члан
Балић Ајла, члан
Обућа Мухидин, члан
Плех Јасминка, члан

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03), те на основу члана 87. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници,
одржаној дана 28.01.2013.г., д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Школског
одбора ЈУ ОШ “Устиколина”
Устиколина
I
У привремени Школски одбор
Јавне установе Основна школа „Устиколина” Устиколина именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Обућа Вилдана, предсједник
Рашидовић Мелика, члан
Каровић Амир, члан
Карахоџа Менсура, члан
Омербашић Индира, члан
II
Привремени Одбор из тачке I
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овог Рјешења именује се на период до
60 дана, односно до окончања поступка којим ће се извршити коначно именовање у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број:
12/03) те Законом о основном одгоју и
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09).
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–144-1/13
28.01.2013.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 члана 87. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско- подрињског
кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013. године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Школског
одбора ЈУ ОШ “Прача” Прача
I
У привремени Школски одбор

Јавне установе Основна школа “Прача” Прача именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Ћутук Мухамед, предсједник
Комарица Низама, члан
Вуић Феим, члан
Идризовић Џенана, члан
Омеровић Азра, члан
II

Привремени Одбор из тачке I
овог Рјешења именује се на период до
60 дана, односно до окончања поступка којим ће се извршити коначно именовање у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број
12/03) те Законом о основном одгоју и
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број: 5/04 и 6/09).
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–145-1/13
28.01.2013. 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 члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној сједници, одр-
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жаној дана 28.01.2013.год., д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Школског
одбора ЈУ ОМШ “Авдо Смаиловић”
Горажде
I
У привремени Школски одбор
Јавне установе Основна музичка школа “Авдо Смаиловић” Горажде именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Клисура Славко, предсједник
Боровац Емина, члан
Балић Ајла, члан
Обућа Мухидин, члан
Плех Јасминка, члан
II

Привремени Одбор из тачке I
овог Рјешења именује се на период до
60 дана, односно до окончања поступка којим ће се извршити коначно именовање у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број:
12/03) те Законом о основном одгоју и
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09).
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–146-1/13
28.01.2013. 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 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 10. редовној сједници, одржаној дана 28.01.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈАНУАР 2013. 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
ЈАНУАР 2013. године, у износу од
360,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мј-
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есец ЈАНУАР 2013. године, у износу
од 8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско - подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:03–14-143/13
28.01.2013. 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 28.01.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
46.500 литара лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника по цијени 2,01
КМ/л у вриједности 93.465,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
46.500 литара лож-уља по цијени 2,01
КМ/л у вриједности 93.465,00 КМ за
потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника од доса-

дашњег добављача „ЕНОЛ“ д.о.о. Горажде према одредбама досадашњег
Оквирног споразума о набавци енергената, потписаног између Владе БПК
Горажде и ЕНОЛ д.о.о. Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013.годину, економски код 613200 – издаци за
енергију.
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:03–14-150/13
28.01.2013. 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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 28.01.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одбијању приговора
ЕУРОХЕРЦ осигурања д.д.
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Члан 1.
Одбија се приговор ЕУРОХЕРЦ
осигурања д.д. Сарајево на Записник
Комисије за провођење поступка јавне
набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде по редним бројем 8. –
„Пружање услуга осигурања службених моторних возила“ и редним бројем 11. - „Пружање услуга осигурања
запосленика и институција Босанскоподрињског кантона Горажде“, као неоснован.
Образложење
Фирма ЕУРОХЕРЦ Осигурање
д.д. Сарајево уложила је приговор на
Записник Комисије за провођење поступка јавних набавки у БПК Горажде,
јер је иста понуде ове фирме одбацила
као формално-правно неисправне, наводећи да се, без обзира што нису доставили двије копије понуде, ради о
формалном недостатку и да су њихове
понуде требале бити прихваћене.
Разматрајући наводе из приговора, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде тражила је став и мишљење Комисије за јавне набавке, која је
у свом акту нагласила да је чланом 13.
став 4. Закона о јавним набавкама БиХ
(«Службени гласник БиХ», бр. 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09
и 60/10) прописано да се тендерска
документација припрема у складу са
моделима стандардне тендерске документације коју припрема Агенција за
јавне набавке. Овај уговорни орган је
сачинио одговарајуће тендерске документације за предметне набавке користећи се стандардним моделом тендерске документације који је сачинила
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Агенција за јавне набавке и објавила у
«Службеном гласнику БиХ». У Поглављу 5. тачка 5.10. тако сачињене тендерске документације дефинисано је да
добављач доставља једну понуду у оригиналу и двије копије на којима ће
писати одређени садржај. Поглавље 5.
Инструкција за добављаче, тачка 5.3.
тендерске документације прописује да
су добављачи обавезни припремити
понуде у складу са критеријима утврђеним у тендерској документацији, те
да ће понуде које нису у складу са тендерском документацијом бити одбачене као неприхватљиве.
Узимајући у обзир претходно
наведено, донесена је одлука као у диспозитиву.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-271/13
28.01.2013. 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 11. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности

27. фебруар/вељача 2013.
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-185/13
31.01.2013.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 11. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о именовању преговарачког тима
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде за преговоре са Независним
струковним синдикатом радника
у здравству БПК Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком именује преговарачки тим Владе Босанско-подри-
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њског кантона Горажде за преговоре
са Независним струковним синдикатом радника у здравству БПК Горажде,
у саставу:
1. Др. Гордана Оршолић – министар
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице БПК
Горажде;
2. Адмир Поздеровић – министар за
правосуђе, управу и радне односе
БПК Горажде;
3. Алем Мујковић – министар за
финансије БПК Горажде;
4. Наида Манџо – дипл.правник,
Завод здравственог осигурања БПК
Горажде.
Члан 2.
Преговарачки тим из члана 1.
Одлуке ће у преговорима заступати страну Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, те о исходу истих ће извјестити Владу Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли БПК Горажде, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-186/13
31.01.2013.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 ка-

27. фебруар/вељача 2013.
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нтона Горажде, на наставку своје 11.
редовне сједнице, одржаном дана 04.
02.2013.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији
послова и радних задатака Стручне
службе Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Стручне службе Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 14-I-212/13 од
17.01.2013.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде“.
Број:03–05-188/13
04.02. 2013.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 чланова 43. и 47. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског

кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку
своје 11. редовне сједнице, одржаном
дана 04.02.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице БПК
Горажде са економског кода 614200 –
Текући трансфери појединцима
(ЈАМ 001 – издаци за расељена лица
и избјеглице, ЈАМ 003 – Здравствено
осигурање) за 2013.годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013.годину, са економског
кода 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – издаци за расељена лица и избјеглице и ЈАМ 003 –
Здравствено осигурање), у износу од
220.000,00 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 финан-
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сије 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:03-14-189/13
ПРЕМИЈЕР
04.02.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
................................

189а)
У складу са члановима 43. и 47.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде“, број: 15/12), 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 – Текући
трансфери појединцима
(ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица,
ЈАМ 003 – Здравствено осигурање)
за 2013.годину
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 еконо-

мског кода 614 200 – Текући трансфери
појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица, ЈАМ 003 – Здравствено
осигурање) за 2013.годину.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013 - 31.12.2013. године
Буџетска линија: Текући трансфери
појединцима
Економски код:

614 200

Аналитички код:
Буџетски раздјел:
Укупна
вриједност
220.000,00 КМ

19
Програма:

Одговорно лице: др.Гордана Оршолић
Позиција одговорног лица:министар
Контакт лице за Програм:
афет Стархонић
Контакт-телефон:

038 228 439
локал 205

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са члановимс 43. и 47. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину,
дала је Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, Одлуком број: 03-14189/13 од 04.02.2013. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
Сврха Програма утрошка сред-
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става Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са буџетског кода 614 200 јесте
побољшање положаја расељених лица
и повратника на простору Босанскоподрињског кантона и подручју сусједних општина Републике Српске и то
Вишеграда, Рогатице, Новог Горажда,
Фоче, Чајнича и Рудог. Побољшање
положаја расељених лица и повратника подразумијева помоћ и подршку у
осигурању нивоа економског и социјалног стандарда повратника који омогућава одржив стандард живота повратника, те осигурању 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.
Сврха Програма је, такођер, да
у складу са члановима 43. и 47. Закона
о извршењу Буџета, осигура плански и
транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614 200 –
Текући трансфери појединцима, у складу са важећим законским прописима.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 200 Буџета Министарства за социјалну политику, здрав-
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ство, расељена лица и избјеглице за
2013. 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, корисници средстава
из Програма, број радника који ће бити ангажовани на његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена 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 2013. 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
2013. годину, дефинисана је имплементација три приоритетна задатка који
се односе на провођење циљаних мјера подршке одрживом повратку, подршка пројектима у циљу затварања
колективних центара и алтернативних
смјештаја и осигурања социјалних здравствених права.
Имајући у виду све наведено,
општи циљ овог Програма је обезбјеђење финансијске подршке, у процесу одрживог повратка на простору
општина Босанско-подрињског кантона Горажде и сусједних општина Републике Српске, кроз подршку у до-
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стизању 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 у обезбјеђењу услова за њихов повратак у пријератна мјеста боравка и побољшање услова становања расељеним лицима која су смјештена у алтернативним смјештајима и колективним
центрима на подручју кантона и осигурање социјалних и здравствених
права.
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Циљане мјере подршке одрживом повратку подразумијевају
циљане помоћи у географском,
економском и социјалном смислу, и то на сљедећи начин:
•

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.
У оквиру овог посебног циља
обезбједиће се средства за обезбјеђивање плаћања трошкова
здравственог осигурања расељеним лицима и повратницима
који то право нису остварили
ни по неком другом основу.

•

У географском смислу мјере подршке одрживом повратку ће
се проводити 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 – посебно планирана
средства за пројекте одрживог
повратка у БПК).
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 потенцијалнима различитих повратничких подручја.
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 обухватати:
•

Подршка развоју не-пољопривредног породичног бизниса за
повратнике који имају започет
мали бизнис у повратничком
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•
•

•

•

•

•

подручју или имају потенцијал
за генерисање прихода на тржишту;
Помоћ за развој пољопривредне производње за тржиште;
Подршка 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 који
прате процес повратка, а за чију
реализацију су задужена друга
правна и физичка лица;
Друге посебне мјере које ће битно позитивно утицати на процес и одрживост повратка.
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повратницима, те пружање подршке јединицама локалне самоуправе Босанско-подрињског
кантона Горажде и невладиним
организацијама у њиховим активностима на пражњењу и затварању колективних центара.
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 се су повезане са осигурањем смјештаја
за расељена лица која живе у
колективним центрима чије се
затварање планира у 2013. години.

2) Побољшање стамбених услова
повратника и расељених лица
у алтернативном смјештају и
затварање колективних центара

3) Осигурање социјалних и здравствених права расељених лица и повратника који бораве
на подручју Босанско-подрињског кантона, дјеце од рођења до поласка у основну школу и лица након навршених 65
година живота који нису здравствено осигурани по другом
основу

Кроз овај посебан циљ Министарство ће обезбиједити финансијску помоћ расељеним лицима
која користе алтернативни смјештај на простору Босанско-подрињског кантона Горажде и повратницима, која ће допринијети побољшању услова становања расељеним лицима која користе алтернативни смјештај и

Кроз овај посебан циљ Министарство ће, у складу са Законом о
расељеним лицима и повратницима у ФБиХ 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

•
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основу, и обезбјеђење алтернативног смјештаја за расељена
лица на подручју Кантона те
помоћ у рјешавању најзначајнијих егзистенцијалних проблема расељених лица.
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.
Закон о измјенама и допунама
Закона о здравственом осигурању Федерације Босне и Херцеговине обавезује кантоналне органе надлежне за послове социјалне и дјечије заштите да здравствено осигура дјецу, од рођења до поласка у основну школу,
која нису осигурана по другом
основу.
Свим лицима након навршених
65 година живота која имају пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона, а нису здравствено осигурана по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави, обавезан вид здравственог осигурања
ће се обезбиједити кроз овај Програм.
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3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средства одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), на економском коду 614200 – Издаци за расељена
лица, у укупном износу 220.000,00 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, а који су дефинисани у јавном позиву.
3.1. Процедуре одабира и селекције
пројеката и захтјева за средствима
Пројекти и захтјеви за средствима, достављени по расписаном јавним
позиву од стране корисника на одобравање за финансирање из Буџета Босанско-подрињског кантона, са економског кода 614 200, 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 средствима ће
бити вредновани од стране комисије
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице.
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Приликом оцјењивања могу се користити услуге вањских процјењивача.
Уколико се, приликом процјењивања пристиглих апликација, утврди да предложена апликацја не испуњава критерије из Програма и јавног
позива, апликација ће бити одбијена.
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 јавним позивима које
објављује Министарство, изузев захтјева за обезбјеђивање алтернативног смјештаја, здравственог осигурања и додјелу хуманитарних роба, захтјева за
суфинансирање пројеката који прате
процес повратка, а финансиран и имплементиран од стране другог органа
и захтјева за обнову вјерских и сакралних инфраструктура од вјерских организација.
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 минимално навести 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 планирају 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 обезбједио из других
извора, укључујући властита средства апликанта,
планиране резултате наведених
активности и њихову усклађеност са очекиваним резултатима који су дефинисани у овом
Програму.

3.1.3. Отварање апликација и административна провјера
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице ће рјешењем именовати комисију чији ће задатак бити да изврши
административну провјеру захтјева/
пројеката прикупљених по јавном позиву, утврди фактичко стање на терену и сачини записник са предложеном
ранг-листом потенцијалних кориника.
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Апликације за средства се отварају два
дана након истека рока предвиђеног
јавним позивом и врше се административне провјере, оцјењивања и вредновања.
Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли свака
апликација задовољава опште и посебне критерије који су предвиђени јавним позивом и вршити вредновање приложене документације.
Провјером фактичког стања на
терену комисија провјерава валидност
приложених докумената и основност
захтјева/пројеката и о томе прави записник.
Након административног оцјењивања и вредновања по критеријима
и провјере стања на терену, комисија
прави записник са предложеном ранглистом потенцијалних корисника средстава и исти доставља Министарству.
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 – Издаци за
расељена лица, износе укупно 220.000
КМ. Укупна средства која су Програмом предвиђена за сваки посебни циљ
Програма су дефинисана на сљедећи
начин:
1. Посебни циљ: Издаци за расељена лица - Подршка одрживом повратку
Укупно планирани износ сред-

става по Програму: 200.000 КМ
2. Посебни циљ: Осигурање социјалних и здравствених права
Укупно планирани износ средстава по Програму: 20.000 КМ
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, као кориснике средстава са
буџеског кода 614 200, дефинисало је
сљедеће категорије директних корисника Програма:
•

Лица која имају статус расељених лица и повратника, дјеца од
рођења до поласка у основну
школу и лица након навршених 65 година живота, а која нису осигурана по другом основу;

•

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 и јавном позиву. 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.
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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
захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се обезбјеђење директне подршке за
око 100 породица Босанско-подрињског кантона, 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 100 расељених лица смјештених у алтернативном смјештају и колективним центрима;

•

У оквиру осигурања социјалних и здравствених права расељених лица која бораве на подручју Босанско-подрињског кантона очекује се да ће се кроз Програм пружити помоћ за 200 расељених лица и повратника.
Мјерење резултата активности,

које ће се током 2013. 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 писаних извјештаја
и на основу директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
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 не-пројектног
финансирања.
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-

Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка,
корисник средстава може бити
обавезан да Министарству за
социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице достави извјештај о проведеним
активностима које су одобрене
за финансирање из Програма
утрошка средстава, а који ће бити регулисан уговором или одлуком Владе о додјели средстава.
Током имплементације средстава за намјене чији је рок дужи
од једног мјесеца, корисник средстава се може обавезати да
доставља мјесечне периодичне
извјештаје о проведеним активностима са периодичним финансијским извјештајем.

Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 200 – Издаци за расељена лица вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

корисника.
Број: 08-14-214-2/13 М И Н И С Т Р И Ц А
06.02.2013.године Гордана Оршолић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14189/13 од 04.02.2013. године.
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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 Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2345
/08 од 17.10.2008.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 11. редовне сједнице одржаном дана 04.02.2013.год, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о висини потребних прихода
за задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује
висина мјесечних прихода које треба
да остварује породица да сама за себе
обезбиједи смјештај и то како слиједи:
-

Ризици који могу утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма је евентуална немогућност
обезбјеђења прихода због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона
те непредвиђено повећање потреба корисника због лошег социјалног статуса

-

-

породица са 1 чланом
приход од………............. 383,50 КМ,
породица са 2 члана
приход од ………............ 567,00 КМ,
породица са 3 члана
приход од ………........... 750,50 КМ
и
породица са 4 члана
приход од ………............ 934,00 КМ.

27. фебруар/вељача 2013.
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За сваког наредног члана породице, износ се увећава за 183,50 КМ.
Члан 2.
Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени
орган по службеној дужности.

ине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 11. редовне сједнице, одржаном дана 05.02.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
опреме

Члан 3.
Ова Одлука ће се усклађивати
сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од висине просјечне плате на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
утврђене од стране надлежног органа
за статистику.
Члан 4.
Одлука важи за временски период од 01.01. до 30. 06.2013. године.
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:03-14-190/13
04.02. 2013. 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), члана 35. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене нов-

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству аз унутрашње послове БПК Горажде да, у складу са Планом набавке сталних средстава за буџетску 2013 годину, број: 07-01-14-282/13
од 21.01.2013 године, изврши набавку:
-

Намјештај – металне сталаже за
архиву у износу до 4.000,00 КМ
Члан 2.

Средства потребна за реализацију Одлуке, у укупном износу од
4.000,00 КМ, обезбиједити у оперативном плану Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец фебруар буџетске 2013. године, и то на економском
коду 821300 - Набавка опреме.
Набавку опреме обављати у складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де, свако из своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-198/13
05.02.2013 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), члана 35. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 11. редовне сједнице, одржаном дана 05.02.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку опреме
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Управи полиције МУП-а БПК Горажде да, у складу са Планом набавке
сталних средстава Управе полиције за
буџетску 2013. годину, број: 07/I-14292/13 од 29.01.2013 године, изврши
набавку:
-

Компјутерске опреме
у износу до

00,00 КМ

-

Превозне опреме
– трошкови царињења
2 возила у износу до 3.800,00 КМ
Члан 2.

Средства потребна за реализацију Одлуке, у укупном износу од
4.400,00 КМ, обезбиједити у оперативном плану Управе полиције Министарства за унутрашњепослове Босанскоподрињског кантона Горажде за мјесец
фебруар буџетске 2013. године, економски код 821300 - Набавка опреме.
Набавку опреме обављати у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове БПК Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
свако из своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-199/13
05.02.2013 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
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– подрињског кантона Горажде“ број
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 11.
редовне сједнице, одржаном дана 05.
02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ
ПОЗИВА
I
У циљу сагледавања стања по
питању лица која нису здравствено осигурана у Босанско-подрињском кантону Горажде и по том основу сагледавања потребних средстава за обезбјеђење здравствене заштите за све грађане са пребивалиштем на подручју
БПК, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће расписати јавни позив.

ствене заштите за грађане са пребивалиштем на подручју БПК.
IV
Податке о лицима без здравственог осигурања ће прикупљати надлежне општинске службе (Општина Горажде – инфо пулт шалтер-сале, Општина Фоча-Устиколина - канцеларија
број 5, Општина Пале-Прача - Служба
за друштвене дјелатности), а њихову
обраду по достави од стране општина
ће извршити Влада и надлежна министарства Кантона.
V
Текст Јавног позива објавиће се
на службеној веб страници Владе Босанско-подрињског кантона, огласној табли Кантона и општина у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде и
путем средстава јавног емитовања.

II
Јавним позивом из тачке I ове
Одлуке позваће се сва лица са пребивалиштем у Босанско-подрињском кантону Горажде, која нису здравствено
осигурана по било ком основу у Босни
и Херцеговини или другој држави, да
путем надлежних општинских служби
пријаве чињеницу непостојања здравственог осигурања на обрасцу који ће
бити саставни дио јавног позива.
III
Подаци и материјални ефекти
који се прикупе по окончању јавног
позива из тачке I ове Одлуке послужиће као документациона основа за нормативно уређивање обезбјеђења здрав-

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подринсјког кантона Горажде“.
Број:03–14-201/13
05.02.2013.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 11.
редовне сједнице, одржаном дана 05.

27. фебруар/вељача 2013.

02.2013.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство - Република Србија
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство - Република Србија,
за присуство на финалној регионалној конференцији под називом „Одрживе школе и локално одрживо управљање на Западном Балкану“ за представнике школа са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. ЈУ ОШ „Хусеин еф Дозо“, Сабина
Џебо и Аида Ченгић
2. ОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“, Мујагић Адил,
3. ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи, Прутина Ирис
4. ЈУ ОШ „Устиколина“ Устиколина, Арнаут Менсад
5. ЈУ ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача, Аганспахић Шемсо.
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде“.
Број:03–49-192/13
05.02.2013. 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 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 11. редовне
сједнице, одржаном дана 05.02.2013.године, д о н о с и:

Службено путовање ће се обавити у периоду од 20. до 22. фебруара
2013. године.
Организатор сноси све трошкове за реализацију ове посјете.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање,науку,
културу и спорт за 2013. годину
са економског кода 614 100 (КАН 004)
– Текући трансфер за високо
школство

Члан 2.

I

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета наведених школа, економски код 613100 Путни трошкови.

Овом се Одлуком даје 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
004) – Текући трансфер за високо
школство за 2013. годину.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном

27. фебруар/вељача 2013.
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II
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
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:03–14-193/13
ПРЕМИЈЕР
05.02.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
......................................

195а)
На основу члана 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине БПК Горажде“, број: 15/12), 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 004) - Текући трансфер
за високо школство
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 004) - Текући трансфер за високо школство
2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
У надлежност Министарства за

образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, поред осталог, спадају и активности у провођењу и праћењу политике
развоја високог образовања на подручју Кантона. У складу са чланом 11. Закона о кантоналним министарствима
и другим тијелима кантоналне управе
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 05/03),
Министарство ће преко овог Програма
активно учествовати са планираним
буџетским средствима у суфинансирању високошколских установа које изводе дислоцирану наставу на подручју
Кантона, а што је прецизирано Уговорима о извођењу дислоциране наставе
у Горажду Економског факултета Универзитета у Сарајеву за школску 2012
/2013. годину број: 03-14-1442-1/12 од
07.11.2012. године, Уговором о извођењу дислоциране наставе у Горажду
Правног факултета Универзитета у
Сарајеву за школску 2012/2013. годину
број: 03-14-1570-11/12 од 05.12.2012.
године и Уговором о пружању услуга
реализације наставних активности дислоциране наставе у Горажду Машинског факултета Универзитета „Џемал
Биједић“ из Мостара број: 03-14-14411/12 од 08.11.2012. године.
Период реализације Програма:
01.01.2013.- 31.12.2013. године
Буџетска линија:

текући трансфер
за високо школство

Економски код:

614 100

Аналитички код:

КАН 004

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
620.000,00 КМ
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Одговорно лице:

Џевад Аџем

Позиција одговорног лица:министар
Контакт лице за Програм:
Емира Драковац, стручни
савјетник за средње и
високо образовање
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 231

3. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној 05.02.2013. године, дала је
сагласност на Програм, што је у складу
са чланом 44. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 15/12).
4. 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, тј. активно учествовати са планираним буџетским средствима на суфинансирању високошколских установа које изводе дислоцирану наставу на подручју Кантона, што
је прецизирано Уговорима о извођењу
дислоциране наставе у Горажду Економског факултета Универзитета у Сарајеву за школску 2012/2013. годину број:03-14-1442-1/12 од 07.11.2012. године,

Уговором о извођењу дислоциране наставе у Горажду Правног факултета
Универзитета у Сарајеву за школску
2012/ 2013. годину број: 03-14-157011/12 од 05.12.2012. године и Уговором
о пружању услуга реализације наставних активности дислоциране наставе
у Горажду Машинског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ из Мостара
број: 03-14-1441-1/12 од 08.11.2012. године.
Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 100 (КАН 004) Текући трансфер за високо школство,
Буџета за образовање, науку, културу
и спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину дефинише све
кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи
циљ Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију појединих компоненти
Програма, корисници средстава из
Програма, број радника који ће бити
ангажовани на његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода и издатака у оквиру
Програма.
Општи циљ Програма
Циљ Програма је да се планирана буџетска средства у 2013. години
са економског кода 614 100 - Трансфер
за високо школство, у износу од
620.000,00 КМ, плански и транспарентно утроше у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину. („Службене новине Босанско-подрињског
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кантона Горажде“ број: 15/12).

по 25.075,00 КМ.

Специфични циљ Програма

Правни факултет Универзитета у
Сарајеву
(раелизација дислоциране наставе у
Босанско-подрињском кантону Горажде)

Специфични циљ овог Програма је побољшање стандарда младих
који студирају на простору Босанскоподрињског кантона Горажде те подстицање младих да остану, живе и раде у свом граду.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Корисници средстава
Корисници средстава овог Програма су Економски и Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Машински факултет Универзитета „Џемал Биједић“ из Мостара, а који у школској
2012/2013. изводе наставу у Горажду
на основу потписаних уговора.
Начин аплицирања
Корисници средстава, Економски и Правни факултет Универзитета у
Сарајеву и Машински факултет Универзитета „Џемал Биједић“ из Мостара,
достављају фактуру у складу са начином који је дефинисан горе наведеним Уговорима и то:
Економски факултет Универзитета у
Сарајеву
(реализација дислоциране наставе у
Босанско-подрињском кантону Горажде)
За студијску 2012/2013. годину
укупна вриједност уговора је 300.905,99
КМ. Финансијске обавезе Босанско-подрињског кантона Горажде извршаваће се у 12 једнаких мјесечних рата од

За студијску 2012/2013. годину
укупна вриједност уговора је 216.612,00
КМ. Финансијске обавезе Босанскоподрињског кантона Горажде извршаваће се сљедећом динамиком: прва рата у износу од 16.612,00 КМ и остатак у
10 једнаких мјесечних рата од по
20.000,00 КМ.
Машински факултет Универзитета
„Џемал Биједић“ из Мостара
(раелизација дислоциране наставе у
Босанско-подрињском кантону Горажде)
За студијску 2012/2013. годину
укупна вриједност уговора је 139.540,82
КМ. Финансијске обавезе Босанскоподрињског кантона Горажде извршаваће се у 4 једнаке рате од по 34.885,20
КМ
Процедуре одобравања
Плаћање испостављених фактура ће се вршити на начин:
Министарство за образовање
науку културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде доставља захтјев за плаћање појединачних фактура Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а које су испостављене од стране факултета који изводе дислоцирану наставу у
Горажду прецизирану Уговором о извођењу дислоциране наставе у Горажду
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Економског факултета Универзитета у
Сарајеву за школску: 2012/2013. годину број: 03-14-1442-1/12 од 07.11.2012.
године, Уговором о извођењу дислоциране наставе у Горажду Правног факултета Универзитета у Сарајеву за
школску 2012/2013. годину број: 03-141570-11/12 од 05.12.2012. године и Уговором о пружању услуга реализације
наставних активности дислоциране
наставе у Горажду Машинског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ из
Мостара број:03-14-1441-1/12 од 08.11.
2012. године.
6. 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 004) - Текући трансфер за
високо школство су обезбијеђена у износу од 620. 000,00 КМ.
7. 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.

Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство, у
складу са динамиком реализације Програма.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте недовољно ангажовање
наставника који изводе наставу и студената, као и недовољно пуњење Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, због недовољног прилива средстава у Буџет.
10. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обавља Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, те Министарство за образовање, науку, културу и спорт у складу са чланом 55. Закона о извршењу Буџета Босанско- подрињског кантона Горажде за 2013. Годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
15/12).
Број:10-14-432/13
06.02.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Аџем Џевад,с.р.

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

196

Реализацијом Програма очекује
се стварање што бољих услова за развој високог образовања на простору кантона, као и потицање младих да остану и живе и раде на простору кантона.

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 44. Закона о
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извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 11. редовне
сједнице, одржаном дана 05.02.2013.
године, д о н о с и:
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 2013. годину
Члан 1.
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 2013.
годину.
Члан 2.
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
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:03–14-194/13
ПРЕМИЈЕР
05.02.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.........................................
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196а)
На основу члана 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), 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 2013.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 2013. годину
2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 11. редовној
сједници, одржаној 05.02.2013. године,
својом Одлуком број:03-14-194/13 од
05.02.2013. 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 44. Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12).
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3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013-31.12.2013. године

активно учествује са планираним буџетским средствима на побољшању цјелокупног квалитета културе на подручју Кантона.

Буџетска линија:

5. ОПИС ПРОГРАМА

Текући трансфер
за културу

Економски код:
Аналитички код:
Буџетски раздјел:

614 100
КАН 002
20

Укупна вриједност Програма:
70.000,00 КМ
Одговорно лице:

Аџем Џевад

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.

Позиција одговорног лица:министар

5.1. Општи циљ програма

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

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
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:

Контакт-телефон:

038 224 259
локал 214

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 унапрјеђења заједничке
културне баштине Кантона. Такођер,
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт (у даљем тексту:
Министарство) преко овог Програма

1. стварање могућности за развој културних дјелатности на подручју
Кантона,
2. обезбјеђење услова за стварање, преношење и доступност културних
вриједности,
3. очување културног наслијеђа и природног наслијеђа,
4. афирмисање културних вриједности Кантона у земљи и свијету, у оквиру укупних вриједности Босне и
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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 техничке културе сходно члану 34. Закона о техничкој култури Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
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 Кантона,
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.
5.2. Посебни циљеви Програма
За остварење општег циља
Програма предлаже се сљедећи низ
посебних циљева Програма:

27. фебруар/вељача 2013.
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, радија и телевизије.
б) 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, научно-техничко стваралаштво и унапређење проналазаштва, иноваторства и рационализаторства, радиоаматеризам,
фото, филмске и видео активн-
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ости, аероактивности, ронилачке активности, технички спортови 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 приједлогеа
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
01.01.2013 – 31.12.2013. 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
Јавни позив дефинише: критерије прихватљивости за учешће у Програму – општи и посебни критерији,
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критерији неприхватљивости за учешће у Програму, селекциони критерији
и бодовни критерији, 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 01.01.2013 – 31.
12.2013. године.
Сви трошкови који произилазе
из провођења неке пројектне активности не могу се у потпуности финансирати кроз овај Програм, с тим у вези,
путем овог Програма вршитће се суфинансирање пројектних активности те
предлагачи за приједлог 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 установе и удружења са подручја Кантона
с правним својством.
Корисници и примаоци средстава Програма су одговорни за провођење пројектних активности намијењ-
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ених за суфинансирање пројектних
активности.
8.1. Обавезе корисника средстава
Корисници Програма требају
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 требају
обезбиједити видљивост, промоцију,
кориштење и ширење резултата овог
Програма.

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
са 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:
-

9. ОДАБИР КОРИСНИКА
И ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Средства утврђена овим Програмом додјељују се у складу са начелима законитости, транспарентности,
једнаких могућности и недискриминације. У складу са наведеним у наредним члановима Програма, донесен је
посебан низ критерија како би се омогућио 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.

-

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
онллајн пријаве,
у склопу пријаве имају све потребне прилоге, потписане и овјерене од стране овлаштених лица, испис онлајн пријаве и тражене документе, а неће се разматрати непотпуне и неисправно попуњене пријаве те пријаве
које не стигну у прописном року,
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-

-

-

су предлагачи у потпуности испунили пријаву, а неће се разматрати пријаве испуњене рукописом,
су предлагачи регистрованог сједишта на подручју Кантона,
су предлагачи доставили Рјешење о упису у регистар правних
лица (овјерена копија),
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 природног
наслијеђа, архивске, музејске,
изложбене и библиотечке дјелатности као и издаваштва, кинематографије и радија и телевизије.
2. Развој и афирмација техничке
културе на подручју Кантона,
односно технички одгој, образовање и оспособљавање дјеце и
омладине, научно-техничко стваралаштво и унапређење проналазаштва, иноваторства и рационализаторства, радиоаматеризам, фото, филмске и видео
активности, аероактивности, ронилачке активности, технички
спортови и научно-техничке
манифестације.

10.2. Критерији не прихватљивости
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 прих-
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ватљивости за учешће у Програму (опште критерије и посебне критерије),
односно који испуњавају могућност за
судјеловање у овом Програму, подлијежу темељној процјени у складу са селекционим и бодовним критеријима.
30.3.1. 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
2012. години, извјештај о раду за 2012.
годину, програм рада за 2013. годину
и ЦВ 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.
Комисија ће процјењивати вриједност критерија. Сви чланови комисије додјељују оцијене, а укупан број
бодова се добије када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле са бројем чланова комисије.
Све достављене приједлоге пројектних активности прегледа и оцјењује комисија именована од стране Министра 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 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,
посједују 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 нису имали искуства и са провођењем циљаних пројеката.
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Бодовима од 0 до 10 за усклађеност пројектних активности са циљем Програма ако:

могућности промоције (електронски и штампани медији, брошуре, исл.)

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

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

-

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

-

-

садрже оригиналност, иновацију и креативност предложених
пројектних активности,
садрже вјештине и искуство лица задужених за организацију и
провођење активности,
посједују значај предложених
активности у односу на циљану
публику / кориснике, утицај на
јавност те социјална димензија
активности.

Бодове од 0 до 10 за очекиване
резултате ако:
-

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

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

-

-

је усклађеност комуникационог
плана у односу на врсту пројекта и циљану публику,
је усклађеност и реалност финансијског плана предвиђеног
за промотивне активности,
је детаљан комуникациони план и кориштење различитих

-

-

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 се очекује подстицајне 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 Министарства у току радног времена без посебних надокнада.
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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
2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 15/12).
Број :10-14-430/13
06.02.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,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 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 11. редовне
сједнице, одржаном дана 05.02.2013.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програма
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2013. годину
са економског кода 614 100 (КАН 001)
– Текући трансфер за спорт
за 2013. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2013. годину.
Члан 2.
Програм из тачке 1. ове Одлуке саставни су дио Одлуке.
Члан 3.
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:03–14-195/13
ПРЕМИЈЕР
05.02.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
................................

197а)
На основу члана 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),
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 2013.годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
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науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2013.годину
2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 11. редовној сједници, одржаној 05.02.2013. године,
својом Одлуком број:03-14-195/13 од
05.02.2013. 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 за 2013.годину (у даљем
тексту: Програм), што је у складу са
чланом 44. Закона о извршењу Буџета
Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,број: 15/12).
3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013- 31.12.2013. године
Буџетска линија:
Економски код:

Текући трансфер
за спорт
614 100

Аналитички код:

КАН 001

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
400 000,00 КМ
Одговорно лице:

Џевад Аџем

Позиција одговорног лица:министар
Контакт лице за Програм:
Елмедин Ваљевчић,
виши стручни сарадник за спорт

Контакт-телефон:

038 224 259
локал 214

4. СВРХА ПРОГРАМА
Сврха Програма је да се због изузетно комплексне проблематике у области спорта, који је законом утврђена
дјелатност, обезбиједи дио недостајућих финансијских средстава за рад путем суфинансирања редовних и додатних програма носилаца спортских дјелатности на нивоу Кантона 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 тјелесне активности дјеце, омладине и одраслих
грађана на подручју Кантона.
5. ОПИС ПРОГРАМА
Овим Програмом дефинишу се
појединачне подстицајне мјере у области спорта и тјелесне активности 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.
5.1. Општи циљ програма
Општи циљ овог Програма, у
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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 4. Закона о спорту Кантона („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“,
број: 08/11), и то:
a) развијање свијести грађана, посебно младих и лица са инвалидитетом о спорту и његовим вриједностима,
b) допринос васпитању, образовању и развоју дјеце и омладине,
c) подстицање и афирмисање спорта и његових вриједности као
дијела културе и укупних материјалних и духовних вриједности друштва,
d) очување здравља као основе сваке људске активности, радне
продуктивности, изражавања
стваралаштва и хуманог живљења,
e) подстицање систематског и организованог бављења спортом у
слободно вријеме,
f) системско стварање услова за
остваривање врхунских спортских резултата,
g) организација система такмичења у складу са правилима међународних спортских федерација,
h) спорт за лица са инвалидитетом,
i) школски и студенски спорт.
Кантон и општине остварују јавни интерес у спорту и тако што планирају, суфинансирају градњу и контролишу намјенско кориштење јавних
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спортских објеката од кантоналног,
односно општинског значаја.
5.2. Посебни циљеви Програма
5.2.1. Редовни програми носиоца спортских дјелатности на нивоу
Кантона
5.2.1.1. Подршка, подстицање и промовисање квалитетног спорта
(припрема и такмичење)
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за припреме и такмичење, сходно утврђеном календару такмичења.
5.2.1.2. Подршка рада кантоналних
савеза
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим кантоналним
савезима за техничко функционисање кантоналних савеза,
сходно утврђеном програму
из дјелокруга рада кантоналног савеза.
5.2.1.3. Подстицање и промовисање
школског спорта
- Мјера: финансијска подршка
Активу наставника тјелесног
и здравственог одгоја Кантона за организације и учешћа
на Кантоналним и Федералним такмичењима ученика
основних и средњих школа
са подручаја Кантона, сходно
утврђеном календару такмичења.
5.2.1.4. Подстицање и промовисање
спорта лица са инвалидитетом
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клу-
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бовима из области спорта лица са инвалидитетом за организацију и учешћа на државним
и куп такмичењима лица са инвалидитетом, сходно основним
подацима о програму и финансијским показатељима те календату такмичења.

регистрованим спортским клубовима за набавку специфичне
опреме и реквизита који се користе за такмичења и тренинге
(лопте, голови, кошеви, струњаче, гимнастичке справе, атлетске справе…), сходно спортској
грани у коју се клуб сврстава.

5.2.1.5. Подстицање и промовисање
спорта за све
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским удружењима - клубовима спортске
рекреације за рекреативне спортске активности дјеце, омладине и одраслих грађана, сходно
основним подацима о организацији и финансијским показатељима /приходи и расходи/.

5.2.2.3. Подршка куп такмичењима
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за куп такмичења са роком од десет (10) дана по завршетку куп такмичења у току године, сходно календару куп такмичења.

5.2.2.Додатни програми носиоца спортских дјелатности на нивоу Кантона
5.2.2.1. Подршка адаптацији, санацији и изградњи спортских објеката
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским организацијама, образовним установама, мјесним заједницама за
адаптацију, санацију или изградњу спортских објеката, сходно
документацији у коју улази: предрачун, власнички лист, уговор о заједничком улагању (ако
спортска организација није власник спортског објекта), као и
сви остали значајни материјали.
5.2.2.2. Подршка набавци специфичне опреме и реквизита за спортске клубове
- Мјера: финансијска подршка

5.2.2.4. Стипендије младим и перспективним спортистима
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за добијање стипендије
младим перспективним спортистима од 15 до 20 година, сходно билтену с резултатима са домаћих и међународних такмичења, копији дипломе, копији
гдје је видљив датум рођења.
5.2.2.5. Подршка организацији пригодних такмичења и манифестација
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за организацију пригодних такмичења и манифестација, сходно материјалима који
су значајни за организацију пригодних такмичења и манифестација.
5.2.2.6. Подршка организацији званичних федералних и државних
првенстава
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- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за организацију званичних федералних и државних
првенстава, сходно материјалима који су значајни за организацију званичних федералних и
државних првенстава.
5.2.2.7. Подршка учешћу на званичним међународним клубским
такмичењима
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за учешће на званичним међународним клубским такмичењима за која су остварили право наступа на основу постигнутих резултата у државним лигама, сходно материјалима који су значајни за учешће
на званичним међународним
клубским такмичењима.
5.2.2.8. Подршка организацији званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима, гранским савезима Кантона за организацију званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ, сходно материјалима који су значајни за организацију званичних такмичења репрезентативних селекција
БиХ.
5.2.2.9. Интервентна помоћ носиоцима спортских дјелатности на
нивоу Кантона
- Мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за интервентну помоћ,

сходно материјалима којима се
образлаже и доказује оправданост захтјева за интервентном
помоћи.
6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма износе 400 000,00 КМ.
Укупна средства предвиђена
Програмом ће се исплаћивати по утврђеним мјерама у оквиру посебних
циљева сљедећом динамиком:
80% средстава носиоцима спортских дјелатности на нивоу Кантона на име редовних програма, што је
износ од 320.000,00 КМ за сљедеће:
-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за припреме и такмичење, сходно утврђеном календару такмичења (динамика: јануар –децембар 2013, године),

-

финансијска подршка Спортском савезу Кантона за техничко
функционисање, сходно утврђеном програму из дјелокруга
рада (динамика: јануар – децембар 2013. године),

-

финансијска подршка Активу
наставника тјелесног и здравственог одгоја Кантона за организацију и учешће на Кантоналним и Федералним такмичењима ученика основних и средњих школа са подручаја Кантона,
сходно утврђеном календару
такмичења (динамика: фебруар - децембар 2013. године),
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-

финансијска подршка регистрованим спортским организацијама из области спорта лица
са инвалидитетом за организацију и учешћа на државним и
куп такмичењима лица са инвалидитетом, сходно основним
подацима о програму и финансијским показатељима те календату такмичења (динамика: фебруар - децембар 2013. године),

-

финансијска подршка регистрованим спортским удружењима
- клубовима спортске рекреације за рекреативне спортске активности дјеце, омладине и одраслих грађана, сходно основним подацима о организацији и
финансијским
показатељима
/приходи и расходи/ (динамика: фебруар - децембар 2013.
године).
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ованим спортским клубовима
за набавку специфичне опреме
и реквизита који се користе за
такмичења и тренинге (лопте,
голови, кошеви, струњаче, гимнастичке справе, атлетске справе…), сходно спортској грани у
коју се клуб сврстава. (динамика: фебруар - децембар 2013.
године),
-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за куп такмичења са роком од
десет (10) дана по завршетку
куп такмичења у току године,
сходно календару куп такмичења (динамика: фебраур – децембар 2013. године),

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за добијање стипендије младим
перспективним спортистима од
15 до 20 година, сходно билтену
с резултатима са домаћих и међународних такмичења, копији
дипломе, копија гдје је видљив
датум рођења (динамика: фебруар - децембар 2013. године),

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за организацију пригодних такмичења и манифестација, сходно материјалима који су значајни за организацију пригодних
такмичења и манифестација
(динамика: фебраур – децембар 2013. године),

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за организацију званичних федералних и државних првенста-

20% средстава носиоцима спортских дјелатности на нивоу Кантона на име додатних програма, што је
износ од 80.000,00 КМ за сљедеће:
-

-

финансијска подршка регистрованим спортским организацијама, образовним установама,
мјесним заједницама за адаптацију, санацију или изградњу спортских објеката, сходно документацији у коју улази: предрачун, власнички лист, уговор о
заједничком улагању (ако спортска организација није власник спортског објекта), као и сви
остали значајни материјали (динамика: фебруар - децембар
2013. године),
финансијска подршка регистр-
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ва, сходно материјалима који су
значајни за организацију званичних федералних и државних
првенстава (динамика: фебруар - децембар 2013. године),
-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за учешће на званичним међународним клупским такмичењима за која су остварили право
наступа на основу постигнутих
резултата у државним лигама,
сходно материјалима који су значајни за учешће на званичним
међународним клупским такмичењима (динамика: фебруар децембар 2013. године),

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима,
гранским савезима Кантона за
организацију званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ, сходно материјалима
који су значајни за организацију званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ (динамика: фебруар - децембар
2013. године),

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима,
гранским савезима Кантона за
интервентну помоћ, сходно материјалима којима се образлаже
и доказује оправданост захтјева
за интервентном помоћи (динамика: фебруар-децембар 2013.
године).

7. КРИТЕРИЈИ И РОКОВИ
ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТИЈЕВА
Да би програми спортске дјела-

27. фебруар/вељача 2013.

тности били суфинансирани, носиоци
програма спортских дјелатности на
нивоу Кантона морају задовољити одређене критерије и рокове за предају
захтијева из Одлуке о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1968/11 од 02.12.2011 године, број: 03-14-337/12 од 21.03.2013.
године и број: 03-14-101/13 од 17.01.
2013. године, донесених у складу са чланом 69. Закона о спорту Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/11) те конкурса.
8. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА
Корисници Програма су носиоци спортских дјелатности на нивоу Кантона као регистроване спортске организације у складу са Законом о спорту
Кантона („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
08/11), односно спортисти, спортисти
рекреативци, тренери, кондициони
тренери, инструктори, менаџери, судије, делегати, комесари – повјереници
и гледаоци, Актив наставника тјелесног и здравственог одгоја Кантона, односно ученици, наставно особље и гледаоци, образовне установе, односно
ученици, наставно особље и менаџмент, установе за обављање дјелатности у
области спорта или предузећа за производњу, промет и услуге у области спорта, општине у саставу Кантона, односно становништво.
8.1. Обавезе корисника средстава
Корисници Програма морају

27. фебруар/вељача 2013.

поднијети завршни наративни и финансијски извјештај према обрасцу утврђеном од стране Министарства.
Износи исказани од стране корисника у финансијским извјештајима
на којим се оснивао приједлог пројектних активности за плаћање требају
бити стварни, тачно израчунати и дозвољени у складу са овим Програмом.
Корисници средстава требају
обезбједити видљивост, промоцију, кориштење и ширење резултата овог
Програма.
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Поред претходно наведеног,
Спортски савез Кантона обавезује се да
ће уговором регулисати кориштење
спортских објеката за клубове и савезе.
10. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Неки од могућих ризика који
могу утицати на остваривање овог Програма су:
-

Евентуално недовољно пуњење
Буџета Кантона, због недовољног прилива средстава у Буџет
Кантона;

-

Додатно терећење средстава
предвиђених за додатне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу Кантона, односно промјене предвиђене расподјеле средстава у омјеру од 80%
/20% укупних средстава Програма на начин да средства за редовне програме прелазе преко
80% укупних средстава Програма, због високе вриједности уговора за кориштење спортских
објеката за клубове и савезе који
Спортски савез Кантона закључује са закуподавцем спортских
објеката;

-

Евентуално недовољна сума средстава за финансијску подршку регистрованим спортским
клубовима за припреме и такмичења, сходно утврђеном календару такмичења, због високе
вриједности уговора за кориштење спортских објеката за клубове и савезе, који Спортски савез Кантона закључује са закуподавцем спортских објеката

9. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се подстицање укључивања у спорт
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,
доставити извјештаје о намјенском утрошку средстава на начин и у роковима који ће се дефинисати уговором,
извјештај се предаје на Обрасцу
РП-2 и ДП-2, уз које се достављју и сви остали материјали значајни за извјештај.

27. фебруар/вељача 2013.
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која терете средства предвиђена
за редовне програме.
11. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА И
ТРОШКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
За провођење овог Програма ће
бити ангажовани упосленици Министарства у току радног времена без посебних надокнада.
12. 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
2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 15/12).
Број:10-14-433/13
06.02.2013. године
Горажде

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт за 2013. годину
са економског кода 614 100
(КАН 0003) Остали текући трансфери
– Информисање за 2013. годину
I
Овом се Одлуком даје 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 0003) –
Остали текући трансфери – Информисање за 2013. годину.
II
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

198
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у вези са чланом 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 15/12), Влада
Босанко-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 11. редовне сједнице, одржаном дана 05.02.2013. године,
д о н о с и:

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:03-14-196/13
ПРЕМИЈЕР
05.02.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..............................

198а)
На основу члана 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2013.годину („Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде“, број: 15/12), Мини-
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старство за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Контакт-телефон:

038 224 259
локал 214

3. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 003) – Остали трансфери - Информисање за 2013.годину

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 11. редовној
сједници, одржаној 05.02.2013. године,
својом Одлуком број:03-14-196/13 од
05.02.2013. године, 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 (у даљем
тексту: Програм), а што је у складу са
чланом 44. Закона о извршењу Буџета
Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 15/12).

2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

4. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

Период реализације Програма:
01.01.2013- 31.12.2013. године

4.1. Сврха Програма

ПРОГРАМ
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Остали текући
трансфери – Информисање
за 2013.годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА

Буџетска линија: Остали текући трансфери - Информисање
Економски код:

614 100

Аналитички код:

КАН 003

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
400.000,00 КМ
Одговорн лице:

Џевад Аџем

Позиција одговорног лица:министар
Контакт лице за Програм:
Елмедин Ваљевчић,
виши стручни сарадник за спорт

Сврха Програма је пружање
подршке ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде у висини финансијских средстава потребних за исплату плата и доприноса за
највише 20 (двадесет) запосленика, што
је у складу са чланом 54. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02, 8/09,11/12 и 13/12), 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
дио финансијских средстава за суфи-
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нансирања пројеката кандидованих од
стране јавних установа, јавних предузећа, удружења и друштава који се односе на област информисања, те да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт Босанско - подрињског кантона Горажде преко овог Програма активно учествује са планираним
буџетским средствима на побољшању
цјелокупне активности квалитета информисања.

27. фебруар/вељача 2013.

-

-

4.2. Опис Програма
Програм 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, корисници средстава
Програма, број радника који ће бити
ангажовани на његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјенау непредвиђених расхода и издатака у оквиру
Програма.

6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И ДИНАМИКА
Потребна средства за провођење Програма укупно износе 400.000,00
КМ и то:
-

5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉ
ПРОГРАМА
5.1. Општи циљ Програма
Општи циљ Програма је очување досадашњег и унапрјеђење развоја
система информисања у Босанско-подрињском кантону Горажде.
5.2. Посебни циљ Програма
У складу са општим циљевима
Програма, посебни циљеви Програма
су:

Функционисање Радио-телевизије Босанско–подрињског кантона Горажде чији је оснивач
Босанско – подрињски кантона
Горажде;
Унапређење бољег и квалитетнијег информисања грађана;
Подршка остваривању права
грађана на јавно информисање;
Развој медијског плурализма;
Подстицај медијског стваралаштва у свим областима јавног
живота.

-

300.000,00 КМ за функционисање ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, што одговара одредбама члана 54. Закона о Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:7/02, 8/09,
11/12 и 13/12) (динамика: јануар–децембар, односно 12 једнаких транши од по 25.000,00 КМ)
те
100.000,00 КМ за пројекате из
области информисања (динамика: јануар – децембар).

7. ПРИЈАВА ЗАХТЈЕВА
Сви захтјеви који се финансирају или суфинансирају кроз овај Про-
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грам требају бити усклађени са сврхом
и циљевима овог Програма.
7.1. Пријава за функционисање ЈП
Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде
ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде, да би
користило средстава овог Програма за
функционисање ЈП Радио-телевизија
Босанско–подрињског кантона Горажде, у складу са одредбама члана 54. Закона о Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02, 8/09,11/12 и
13/12), доставља захтјев за средства за
сваки мјесец на који се захтјев односи.
Приликом достављања захтјева за средствима, ЈП Радио-телевизија Босанско
– подрињског кантона Горажде је дужно минимално навести сљедеће:
-

-

Опис потреба за одобравање
буџетских средстава;
Опис усклађености са сврхом и
посебним циљем Програма;
Преглед укупних трошкова крајњих корисника средстава у складу са уговорима о раду;
Извјештај о утрошку одобрених
средстава за претходни мјесец.

Пријава захтјева ЈП Радио-телевизија Босанско – подрињског кантона
Горажде за функционисање ЈП Радиотелевизија Босанско – подрињског кантона Горажде, у складу са одредбама
члана 54. Закона о Радио-телевизији
Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02,
8/09,11/12 и 13/12), врши се уз претхо-

дно обавјештење ЈП Радио-телевизија
Босанско–подрињског кантона Горажде од стране Министарства за образовање, науку, културу и спорт о начину
и условима пријаве ЈП Радио-телевизија Босанско – подрињског кантона
Горажде на кориштење средстава овог
Програма.
7.2. Пријава за суфинансирање Пројеката из области информисања
Јавне установе, јавна предузећа, удружења и друштава, да би користили средстава овог Програма за суфинансирање пројеката из области информисања, уз детаљно описан Пројекат, достављају захтјев за суфинансирање пројеката у којем се дужни минимално навести сљедеће:
-

Опис потреба за одобравање
буџетских средстава;
Опис усклађености са сврхом и
посебним циљем Програма;
Износ недостајућих средстава
за реализацију пројекта;
Износ средстава који би се обезбједио из других извора;
Очекивани резултат који се планира остварити.

Пријава захтјева за суфинансирање пројекта из области информисања овим Програмом осмишљена је тако да се иста остварује након заједничких консултација између јавних установа, јавних предузећа, удружења и
друштава регистрованих на нивоу Босанско – подрињског кантона Горажде
са Министарством за образовање, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, а све у циљу заједничке сарадње у области информи-
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сања и остаривања сврхе и циљева овог Програма.
Како би овај Програм имао већи ефект, 50% средстава предвиђених
овим Програмом за пројекате из области информисања предвиђено је за пројекте пријављене од стране ЈП Радиотелевизија Босанско – подрињског кантона Горажде, те 50% средстава предвиђених овим Програмом из области
информисања предвиђено је за пројекте пријављене од стране других јавних установа, јавних предузећа, удружења и друштава уз обавезе објављивања јавног позива. Вријеме трајања јавног позива је до 15. децембра 2013. године, односно до утрошка средстава
обезбијеђених за ове намјене у 2013.
Предмет јавног позива је позивање на
заједничку консултацију са Министарством за образовање, науку, културу и
спорт Босанско - подрињског кантона
Горажде у вези са суфинансирањем
пројеката из области информисања.

9.1. Општи услови
Општи услови за учешће у Програму су:
-

-

9.2. Приоритети и посебни услови
Основни приоритет овог Програма је развој области информисања.
Активности које доприносе његовом
остваривању имају предност за учествовање у Програму.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
-

8. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава овог Програма су јавне установе, јавна предузећа, удружења и друштава регистрована на простору Босанско – подрињског кантона Горажде, који су успјешно
завршили процес подношења захтијева и селекције, те у коначности и добили статус корисника средстава.
9. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА
Да би предложене пројектне активности биле суфинансиране, морају
задовољити одређене критерије наведене у наставку.

Да су регистровани на простору Босанско-подрињског кантона;
Да је пријава захтјева извршена
у складу са одредбама овог Програма.

-

-

-

Активности које доприносе повећању значаја за остваривање
права на јавно информисање;
Активности које доприносе разноликости медијских садржаја
и плурализму идеја и вриједности;
Јачање медијског стваралаштва
у области културе, науке, образовања, спорта и сл;
Информисање и унапређење
положаја и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукација дјеце и младих, економски и социјално
угрожених друштвених група,
родна равноправност итд.)

10. ПРОЦЕДУРЕ ОДОБРАВАЊА
Захтјеве који испуњавају услове
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прописане овим Програмом Министарство за образовање, науку, културу и
спорт Босанско - подрињског кантона
Горажде ће у форми приједлога Одлуке доставити Влади Босанско-подрињског кантона Горажде на прихватање и
одобравање.

-

11. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запосленици Министарства за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање
додатних радника на његовом провођењу.
12. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом овог Програма очекује се функционисање ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, као и унапређење бољег
и квалитетнијег информисања грађана на простору Босанско - подрињског
кантона Горажде у свим сегментима
живота (културе, науке, образовања,
спорта 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 овог Програма, обавеза корисника је:
-

прије одобравања средстава Министарству за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде
доставити Захтјев за додјелу ср-

-

едстава у складу са одредбама
овог Програма,
након одобравања средстава у
складу са овим Програмом, доставити извјештај о утрошку средстава Министарству за образовање, науку, културу и спорт
Босанско - подрињског кантона
Горажде, у року од 15 дана, од
дана дозначавања средстава,
форму и садржај извјештаја о
утрошку средстава прилагодити намјени утрошка средстава
из којег се могу процијенити резултати постигнути средствима
овог Програма.

13. 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 Босанско – подрињског кантона Горажде.
14. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обавља Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2013. годину, те Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско - подрињског
кантона Горажде у складу са чланом
55. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за
2013. годину („Службене новине Боса-
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нско-подрињског кантона Горажде“,
број: 15/12).
Број:10-14-434/13
06.02.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

199
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у вези са чланом 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, на наставку своје 11. редовне
сједнице, одржаном дана 05.02. 2013.
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 2013. годину
са економског кода 614 200
(КАМ 002) – Текући трансфери
појединцима – остало
I
Овом Одлуком се даје сагласност Министарству за образовање, науку,
културу и спорт на Програм утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 200 (КАМ 002) –
Текући трансфери појединцима – остало за 2013. годину.
II
Програм из члана 1. Одлуке са-

ставни је дио ове Одлуке.
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:03–14-197/13
ПРЕМИЈЕР
05.02.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..............................

199а)
На основу члана 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:15/12), 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
614 200 (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
2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
У оквиру своје надлежности,
Министарство за образовање, науку,
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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 и радити на
едукацији родитеља за активно учествовање у одгојно-образовном процесу, те постизању што бољих резултата.
Период реализације Програма:
01.01.2013- 31.12.2013. године
Буџетска линија: Текући трансфери
појединцима - остало
Економски код:

614 200

Аналитички код:

КАМ 002

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
120.000,00 КМ
Одговорно лице:

Џевад Аџем

Позиција одговорног лица:министар
Контакт лице за Програм:
Емира Драковац, стручни
савјетник за средње
и високо образовање
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 231

3. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној 05.02.2013. године, дала је
сагласност на Програм, што је у складу
са чланом 44. Закона о извршењу Бу-

џета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
15/12).
4. 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 („Службене новине Босанско-подрињског кантона“ број: 5/04 и 6/09) предвиђено 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 БПК Горажде. Кроз овај Програм финансират ће се трошкови превоза студената дислоциране наставе у
Горажду Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву и Машинског факултета у Мостару. Такођер
ће се обезбиједити подршка реализа-
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цији програма обавезног предшколског одгоја и образовања у складу са Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона“ број:15/09).
Опис Програма
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 200 (КАМ 002) –Текући трансфери појединцима – остало за 2013.
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 корисници средстава из
Програма, број радника који ће бити
ангажовани на његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода и издатака у оквиру
Програма.
Општи циљ Програма
Циљ програма је да се планирана буџетска средства у 2013. години са
економског кода 614 200 (КАН 002) –
Текући трансфери појединцима – Остало, у укупном износу од 120.000,00
КМ, плански и транспарентно утроше
у складу са Законом о предшколском
одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона“ број:15/09), Законом о основном одгоју и
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Законом о средњој школи („Службене новине Босанско-под-
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рињског кантона Горажде“ број:10/11),
Правилником о такмичењу ученика
основних и средњих школа („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/11), Правилником о избору ученика генерације („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:7/06), те у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде
за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:15/12).
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 учешће на федералним и државним такмичењима додјељивањем новчаних награда.
Мјера: Финансијска подршка ученицима и наставницима основних
школа за кантонална такмичења,
такмичења поводом државних празника и других манифестација додјељивањем новчаних награда.
Мјера: Финансијска подршка ученицима и наставницима средњих
школа за кантонална такмичења,
такмичења поводом државних празника и других манифестација додјељивањем новчаних награда.
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Мјера: Финансијска подршка ученицима генерације основних и средњих школа додјељивањем новчаних награда.

образовања у матичним и подручним школама и општинама у којима нема регистрована предшколска установа.

2. Обезбјеђење бесплатних уџбеника и приручника за ученике, а у
складу са чланом 12. став 2. Закона о основном одгоју и образовању БПК Горажде

Мјера: Финансијска подршка ЈУ за
предшколски одгој и образовање и
СОС Дјечији вртић Горажде за набавку дијела опреме и дидактичког
материјала неопходног за реализацију програма обавезног предшколског одгоја и образовања.

Мјера: Набавка дијела уџбеника за
ученике основних школа, и то за
предметну и разрадну наставу.
3. Побољшање стандарда студената
који студирају на простору БПК
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 и
Машинског факултета у Мостару,
у складу са Одлуком Владе БПК
Горажде.
4. Стварање услова за што квалитетније провођење обавеза утврђених Законом о предшколском одгоју и образовању БПК Горажде, а
до потпуног обухвата дјеце обавезним предшколским програмом
Мјера: Финансијска подршка ЈУ за
предшколски одгој и образовање 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

Мјера: Провођење програма јачања родитељских компетенција за
родитеље дјеце предшколске доби
на подручју кантона.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину са економског кода 614 200 (КАН 002) Текући трансфери појединцима – остало, у укупном износу од 120.000,00 КМ, распоређиваће се на основу сљедећих критерија:
5.1. Процедуре евалуације и селекције захтјева за средствима
5.1.1. Корисници средстава
Корисници средстава овог Програма су ученици и наставници и основних и средњих школа са простора
БПК Горажде, студенти дислоциране
наставе у Горажду Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву и Машинског факултета из Мостара, ЈУ за предшколски одгој и образовање Горажде „Вртић Сунце“, СОС Дјечији вртић Горажде те родитељи дјеце предшколског узраста.
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Начин аплицирања
Корисници средстава, ЈУ за предшколски одгој и образовање Горажде „Вртић Сунце“ и СОС Дјечији вртић Горажде достављау захтјев за средствима на који се захтјев односи. Приликом достављања Захтјева за средствима, корисник је дужан минимално
навести 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, односно по завршетку пројекта
обавезног укључивања дјеце у
предшколско образовање.

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

„Субвенционирање превоза
студената“

Субвенционирање превоза студената ће се вршити на начин да Министарство врши плаћање појединачних мјесечних фактура испостављених
од стране овлаштеног превозника за

студенте који студирају дислоцирану
наставу у Горажду Економског и Правног факултета Универзитета у Сарајеву и Машинског факултета у Мостару, у складу са Одлуком Владе БПК Горажде („Службене новине БПК Горажде“ број:13/12).
За студенте који се не могу користити организованим превозом (лица
са инвалидитетом) Министарство ће
вршити плаћање на основу испостављене фактуре за гориво и Одлуке Владе о давању сагласности за исто.
-

„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, чији је организатор Министарство за образовање, науку, културу и спорт БПК
Горажде. Средства за награде ученика
и наставника се додјељују одлуком министра за образовање, науку, културу
и спорт БПК Горажде у складу са критеријима наградног конкурса и Правилника о такмичењу ученика основних и средњих школа („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/11) те Календара такмичења за школску 2012/13. годину, а на
основу поднесеног захтјева Министарству за финансије. Средства се додјељују на свечаном пријему.
-

“Подршка талентованим ученицима”

Подршка талентованим ученицима завршних разреда основних и
средњих школа врши се у складу са
Правилником о избору ученика гене-
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рације, који су стекли статус „ученика
генерације“. Средства за награде ученика и наставника се додјељују на основу поднешсеног 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 БПК
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
БПК 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 обезбијеђује се у складу са Правилником
о такмичењу ученика основних и средњих школа („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број: 5/11) и Календаром такмичења
за школску 2012/13. годину. Средства
за учешће ученика на федералним и
државним такмичењима се додјељују
одлуком министра за образовање, науку, културу и спорта БПК Горажде, а
на основу поднесеног захтјева Министарству за финансије.

-

„Провођење програма јачања родитељских компетенција за родитеље дјеце предшколске доби“

Подршка родитељима дјеце предшколског узраста у циљу јачања компетенција родитеља у одгоју дјеце у
најзначајнијем периоду живота дјетета
кроз едукативне, информативне и промотивне садржаје. Осигурање развоја
свијести о важности улоге родитеља у
породичном и ванпородичном одгоју
дјетета, заштита права дјетета, одгој и
развој талентоване дјеце и одгој и потицање развоја дјеце рођене са факторима ризика.
6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за образовање, науку, културу и спорт БПК Горажде са економског кода кода 614 200 (КАН 002) –Текући трансфери појединцима - остало су
обезбијеђена у износу од 120.000 КМ.
7. 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
2.000,00 КМ
(динамика:април–јуни)
2. Награде ученицима
основних и средњих
школа за кантонална
такмичења,
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такмичења поводом
државних празника
и других
манифестација
(динамика:март–јуни)

9. Остале појединачне
стимулације
6.000,00 КМ

3. Награде наставницима
који су остварили
запажене резултате
у школској
2012/13. години
2.000,00 КМ
(динамика:јуни–септембар)
4. Награде ученицима
генерације
(динамика: јуни)

2.000,00 КМ

УКУПНО=120.000,00 КМ
8. 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.
9. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

5. Уџбеници за ученике
основних школа
45.000,00 КМ
(динамика:јули–септембар)
6. Превоз студената
дислоциране наставе
у Горажду
Економског и Правног
факултета Универзитета
у Сарајеву
20.000,00 КМ
(динамика:током
свих 10 мјесеци 2013. године)
7. Финансијска подршка
ЈУ “Сунце“ и СОС
Дјечији вртић Горажде
у виду финансирања
реализације програма
обавезног предшколског
одгоја и образовања 30.000,00 КМ
(динамика:март-мај)
8. Едукација родитеља
дјеце предшколске
доби кроз програм
јачања родитељских
компетенција
(динамика:март-мај)

10.000,00 КМ

3.000,00 КМ

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 прорагм
за дјецу пред полазак у школу, а као
основе за даљи напредак, односно очувања достигнутог нивоа квалитете образовања на подручју Кантона.
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство, у складу са динамиком реализације
Програма.
10. 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 БПК Горажде, због недовољног
прилива средстава у Буџет.
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11. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обавља Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013.годину, те Министарство за образовање, науку, културу
и спорт, у складу са чланом 55. Закона
о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12).
Број:10-14-431/13
06.02.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

200
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тјелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03, 8/04 и
6/10), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 11.
редовне сједнице, одржаном дана 05.
02.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ
КРЕДИТА РЕДОВНИМ
СТУДЕНТИМА ДОДИПЛОМСКОГ
СТУДИЈА КАО И СТУДЕНТИМА
I И II ЦИКЛУСА СТУДИЈА
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Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују Критерији за додјелу студентског кредита
редовним студентима додипломског
студија, као и студентима I и II циклуса студија до износа предвиђеног Буџетом БПК Горажде за одговарајућу
академску годину, те се уређују и друга питања од значаја за додјелу кредита.
Члан 2.
Право пријаве на конкурс за
додјелу студентског кредита имају студенти који испуњавају сљедеће услове:
a) да су у студијској 2011/2012. години били корисници студентског
кредита и да су редовно уписали
наредну годину студија у студијској 2012/2013. години;
b) да у студијској 2011/2012. години
нису били корисници студентског
кредита, али да су редовно уписали наредну годину студија у студијској 2012/ 2013. години те да имају
просјек оцјена 7 и више, а да испуњавају један од сљедећих услова:
- да су у току свог школовања били
корисници студентског кредита од
стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде за било коју годину студија или
- да су припадници ПШ, РВИ (70% и
више) и незапослених демобилисаних бораца или
- да су из породице гдје студирају
два или више студената или
- да имају просјек примања по члану
домаћинства мањи од 200,00 КМ
c) да су студенти I године студија било којег факултета на подручју Бо-
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Члан 3.

сне и Херцеговине, а да су у средњој школи од I до IV разреда остварили просјек оцјена минимално 4,5
те да на евиденцији Кантоналне
службе за запошљавање нема више
од десет дипломираних студената
тог факултета;
d) да имају пребивалиште на подручју Босанско – подрињског кантона
Горажде;
e) да су држављани БиХ;
f) да не примају кредит или стипендију по другом основу.

Сви студенти који испуњавају
услове из члана 2. ове Одлуке оствариће право на студентски кредит у 2012/
13. години у сљедећим износима:
-

Студенти дефицитарних факултета (наставнички факултети: математика и њемачки језик; сви технички факултети и медицински факултет) примаће студентски кредит у
висини:

Година студија

I

II

III и IV

Висина кредита

150

180

200

-

Студенти осталих факултета из члана 2. став 1. тачке: а и ц примаће студентски кредит у висини:
Година студија
Висина кредита

-

V, VI и II
циклус студија
250

I
100

II
130

III и IV
160

II циклус студија
200

Студенти Правног и Економског факултета Универзитета у Сарајеву дислоцирана настава у Горажду који су примали студентски кредит у 2011/12.
години и остварили право на студентски кредит у 2012/13. години, као и
студенти Машинског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ Мостар
дислоцирана настава у Горажду, примаће студентски кредит у висини:
Година студија
Висина кредита

I
50

Припадајућа стипендија студентима који су постигли просјек оцјена
9,0 и више увећава се за 30 %.
НАЧИН ИСПЛАТЕ И ВРАЋАЊА
КРЕДИТА
Члан 4.
Кредит се исплаћује у десет једнаких мјесечних рата.

II
70

III и IV
90

II циклус студија
100

Исплата кредита вршиће се преко банке коју одреди даваоц кредита.
Министарство за образовање,
науку, културу и спорт БПК води евиденцију о корисницима кредита.
Члан 5.
Корисник кредита губи право
на даљу исплату кредита ако у току
академске године:

27. фебруар/вељача 2013.
a) буде упућен на издржавање казне
затвора у трајању дужем од три мјесеца,
b) буде му изречена дисциплинска мјера искључења са универзитета,
c) престане му статус редовног студента по неком другом основу (два
пута обнови исту студијску годину,
самовољно напусти студиј и сл.),
d) да нетачне податке на темељу којих му је кредит одобрен.
Корисник кредита је дужан у
року од три мјесеца од наступања околности из става 1. алинеје 1, 2. и 3. овог
члана обавијестити даваоца кредита о
насталим околностима.
Члан 6.
Корисник кредита дужан је:
a) да у року од 15 дана обавијести даваоца кредита о свакој промјени
адресе становања,
b) да у року од 15 дана од дана закључивања уговора са другим даваоцем обавијести Министарство за образовање, науку, културу и спорт
БПК Горажде о томе да прима стипендију или кредит другог даваоца,
c) да даваоца кредита одмах обавијести о промјени статуса редовног студента, као и о другим чињеницама битним за извршење уговора о
кредиту.
Члан 7.
Корисник кредита исти враћа у
складу са овом Одлуком и уговором о
кредиту.
Корисник кредита дужан је да
најкасније у року од једне године од
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дана дипломирања достави даваоцу
кредита увјерење о дипломирању и
увјерење о положеним испитима за годину у којој је био корисник кредита.
Уколико корисник кредита не
достави тражене документе у року од
једне године након дипломирања, дуг
доспијева у цијелости.
Корисник кредита који је редовно завршио студиј примљени износ је
дужан да враћа у једнаким мјесечним
ратама у времену двоструко дужем од
времена у којем је примао кредит по
каматној стопи од 1% на годишњем
нивоу.
Корисник кредита, уколико два
пута заредом обнови исту студијску
годину, те уколико изгуби право на
даљу исплату студентског кредита у
складу са чланом 5. ове Одлуке, дужан
је вратити примљени износ по каматној стопи од 5 % на годишњем нивоу.
Члан 8.
Корисник кредита који је завршио студиј у редовном року и који у
року из члана 7. став 2. ове Одлуке достави Министарству за образовање, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде увјерење о дипломирању и увјерење о успјеху у академској години у којој је био корисник
кредита, ослобођа се обавезе враћања
кредита у висини и под условима како
слиједи:
a) 50 % од износа примљеног кредита
ако је у години у којој је био корисник кредита остварио просјечну
оцјену 7 - 7,99;
b) 75 % од износа примљеног кредита
ако је у години у којој је био корисик кредита остварио просјечну
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оцјену 8 - 8,99;
c) 100 % од износа примљеног кредита ако је у години у којој је био корисник кредита остварио просјечну
оцјену 9,0 и више.
Под редовним роком завршетка
студија подразумијева се вријеме трајања студија утврђено наставним планом и програмом и вријеме апсолвентског стажа у складу са Законом о високом образовању и статуту универзитета.
О ослобађању обавеза враћања
кредита, под условима из претходног
става овог члана, на захтјев корисника,
одлучује министар.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о утврђивању
критерија за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија, студентима I и II циклуса
студија („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
1/12 и 3/12 ).
Члан 10.
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:03-14-200/13
05.02.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

201
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 11. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању испоруке
5.000 литара лож-уља за потребе
ЈКПЦ „Мирсад Хурић” Горажде
Члан 1.
Одобрава се испорука 5.000 литара лож-уља ЈКПЦ „Мирсад Хурић”
Горажде за потребе загријавања Градске дворане у циљу стварања оптималних услова за одвијање наставе тјелесног одгоја средњих школа са подручја
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви Босанско – подрињског кантона Горажде,
а испоруку извршити из редовне набавке са економског кода 613 200 – Издаци за енергију.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-17-187/13
31.01.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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нови Радне групе како слиједи:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број
5/03), а у складу с а чланом 1 7 3 . Закона о заштити и спашавању људи и
материјалних добара од природних и
других несрећа („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 39/03, 22/06 и 43/10), на приједлог
Кантоналне управе цивилне заштите
Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 11. редовне сједнице, одржаном дана 05.02.
2013. године, д о н о с и:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОДЛУКУ
о формирању Радне групе
за израду процјене угрожености
људи и материјалних добара БПК
Горажде од природних и других
несрећа и израду програма развоја
заштите и спашавања људи
и материјалних добара БПК
Горажде за период од пет година
I
Овом се Одлуком формира Радна група за израду процјене угрожености људи и материјалних добара БПК
Горажде од природних и других несрећа и израду програма развоја заштите
и спашавања људи и материјалних добара БПК Горажде за период од пет
година (у даљем тексту Радна група).
II
Именују се предсједник и чла-

Рамо Живојевић – предсједник,
Елмедин Ваљевчић - члан,
Исмет Омерагић - члан,
Меџида Рашчић - члан,
Ермина Алић – члан,
Мухамед Хаџић – члан и
Един Кадрић - члан.
II

Задатак Радне групе је да изради процјене угрожености људи и материјалних добара БПК Горажде од природних и других несрећа и програм
развоја заштите и спашавања људи и
материјалних добара БПК Горажде за
период од пет година.
III
Административно-техничку по
-дршку за Радну групу обезбиједиће
Кантонална управа цивилне заштите
Босанско-подрињског кантона Горажде.
IV
Рок за израду процјене угрожености људи и материјалних добара
БПК Горажде од природних и других
несрећа је 30.03.2013. године, а рок за
израду програма развоја заштите и спашавања људи и материјалних добара
БПК Горажде за период од пет година
је 15.04.2013. године.
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-
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ви у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03-44-202/13
05.02.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

203
На основу Закона о робним резервама Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/00), Одлуке о мјерама на побољшању стандарда живота становника Босанско-подрињског кантона Горажде у
2013. години број 03-14-76/13, а на основу приједлога директора Дирекције
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде, и у складу са чланом
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 11. редовне сједнице, одржаном дана 05.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви БПК Горажде
за интервенцију са брашном
из робних резерви на подручју
БПКГоражде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност
Дирекцији робних резерви БПК Горажде да интервенише са брашном из
робних резерви на подручју БПК Горажде у циљу побољшања стандарда
становништва, као и задржавања стабилности цијена брашна на подручју
БПК Горажде.

Члан 2.
Задужује се Дирекција робних
резерви БПК Горажде да изврши мљевење пшенице у количини од 50.000
кг у брашно ТИП 710, што би према
стандардима (нормативима) мљевења
требало добити:
- Брашно тип 710
- Сточно брашно – мекиње

- Ломљено зрно
- Некомерцијални отпад

36.000
11.250
2.300
450

кг
кг
кг
кг

Члан 3.
Добивено брашно у количини
од 36.000 кг упаковати у кесе по 5 кг,
свако паковање означити наљепницом
Дирекције робних резерви на којој је
назначено: брашно тип 710, паковање
5/1 кг цијена 3,5 КМ.
Члан 4.
Маркице од Управе за индиректно опорезивање обезбједиће МПИ
„Млин“ д.д. Устиколина, а наљепнице
са назнаком да је брашно из Кантоналних робних резерви, Дирекција робних резерви.
Члан 5.
Трошкови на име мљевења и
паковања износе 0,13455 КМ/кг односно за 50.000 кг 6.727,50 КМ.
Новчана средства за наведене
активности обезбједиће се у Буџету
Дирекције робних резерви.
Члан 6.
Задужује се Дирекција робних
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резерви да брашно, као и мекиње и ломљено зрно из члана 2. ове Одлуке пласира на цијело подручје БПК Горажде
путем правних лица регистрованих за
промет прехрамбеним артиклима (у
даљем тексту дистрибутер).
Члан 7.
Брашно, мекиње и ломљено зрно се ставља у промет и распоређује на
основу Плана дистрибуције, који је саставни дио ове Одлуке.
Цијена брашна у малопродаји
је 0,70 КМ/кг, односно за паковање 5/1
кг 3,5 КМ, док је цијена према дистрибутерима 0,55 КМ/кг, односно 2,75 КМ
за паковање 5/1 кг, без ПДВ-а, с тим
што су исти дужни обрачунати и платити ПДВ.
Цијена сточног брашна – мекиња је 11 КМ у малопродаји за паковање
30/1 кг, док је према дистрибутерима
8,10 КМ за паковање 30/1 кг без ПДВ-а,
с тим што су исти дужни обрачунати и
платити ПДВ.
Цијена ломљеног зрна у малопродаји је 24 КМ за паковање 50/1 кг,
док је према дистрибутерима 18 КМ за
паковање 50/1 кг без ПДВ-а, с тим што
су исти дужни обрачунати и платити
ПДВ.
Рок плаћања 30 дана од дана
испоруке робе.
Члан 8.
Задужује се Дирекција да проведе процедуру избора дистрибутера,
док се директор Дирекције робних резеви БПК Горажде овлашћује да закључи купопродајне уговоре са одабраним и заинтересованим дистрибутерима.

Купопродајне уговоре дефинисати на основу елемената из члана 7.
ове Одлуке, Плана дистрибуције, као и
достављених понуда од стране дистрибутера.
Члан 9.
Разлика између остварених прихода продајом брашна, мекиња и ломљеног зрна и трошкова набавке и
мљевења пшенице ићи ће на терет Буџета БПК Горажде.
Члан 10.
По завршеним активностима из
ове Одлуке, Дирекција робних резерви
је дужна сачинити извјештај и доставити га Влади БПК Горажде.
Члан 11.
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:03–14-205/13
05.02.2013.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 11.
редовне сједнице, одржаном дана 05.
02.2013. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
на План набавке и дистрибуције
енергената (лож-уље и пелет)
по котловницама за буџетску
(календарску) 2013. годину
за потребе загријавања пословних
просторија буџетских корисника
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви на План набавке и дистрибуције енергената (лож-уље и пелет) по котловницама за Буџетску (календарску) 2013. годину за потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника.
Члан 2.
Задужује се Дирекција робних
резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да на основу Плана набавке и дистрибуције лож-уља предузме
све потребне активности за благовремену реализацију набавке по Плану
набаваке.
Фианансијска средства за набавку енергената (лож-уље и пелет) планирана су у Буџету Дирекције робних
резерви за 2013. годину на економском
коду 613200 – Издаци за енергију.

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-204/13
05.02.2013.године
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 11. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о допуни Правилника
о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
у Служби за заједничке послове
кантоналних органа
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби за заједничке
послове кантоналних органа.
Члан 2.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–05-206/13
31.01.2013.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 44. Одлуке
о условима и начину остваривања права из Закона о накнадама плата посланика и плата функционера које бира,
именује или чији избор и именовање
потврђује Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
наставку своје 11. редовне сједнице, одржаном дана 05.02.2013.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна

бли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-212/13
05.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

207
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:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.2013.
године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање рачуна број: 12/13 од 21.
01.2013.године, достављеног од стране
«Бено» д.о.о. ПЈ Хотел «Бехар» у износу до 612,00 КМ, а односи се на послони ручак са представницима ТИКА-е
(Турска агенција за развој).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде економски код 613900 – Уговорене услуге и друге посебне услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 614300 «Текући трансфери непрофитним
организацијама» утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава са кода «Текући трансфери непрофитним организацијама», утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће се
са позиције «Текући трансфери непрофитним организацијама», утврђене
Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013. годину у износу
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400.000 КМ (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
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 – «Текући трансфери
непрофитним организацијама».
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 огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања са економског
кода 614 300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је “Програм
утрошка средстава Министарства за
борачка питања, са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013-31.12.2013. године
Буџетска позиција: Текући трансфери непрофитним организацијама
Економски код:

614 300

Укупна вриједност програма:
400.000,00 КМ
Одговорно лице:
Осман Субашић
проф.Одбране и сигурности.
Позиција одговорног лица:министар

Број:03–4-226/13
ПРЕМИЈЕР
11.02.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..............................

Контакт лице за Програм: Елведина
Џамбеговић/Неџад Топаловић
Вахид Думањић/Мелхудина ЧамоШовшић

207a)

Контакт-телефон:

У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/12),
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:

Контакт е-маил:
Интернет:

038/228-811
bizbpk@bih.net.ba

www.mb.bpkg.gov.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о изврше-
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њу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 15/12), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком
број: 03-14-226/13 од 11.02.2013. године.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1. Сврха Програма
(1)
Намјера Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама јесте пружање подршке у раду борачким удружењима са простора
Босанско–подрињског кантона Горажде, чије дјеловање има за посљедицу
повољнији статус чланова борачких
популација.
(2)
Сврха подршке у раду борачких удружења на простору Босанскоподринског кантона Горажде јесте стварање предуслова удружењима да својим планским и програмским активностима допринесу побољшању статуса крајњих корисника, чланова борачких популација као и борачке популације у цјелини.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз суфинансирање и финансирање пројеката у области борачко-инвалидске заштите 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,
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у складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 15/12), осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, у складу са важећим законским прописима.
2.2.

Опис Програма

Програмом утрошка средстава
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама Министарство за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину (у даљем тексту Програм) дефинише битне елементе за
добијање сагласности за Програм од
стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
3.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

3.1. Општи/Основни циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма је помоћ борачким удружењима кроз унапређење рада и сврсисходности постојања удружења, како би крајњи корисници одобрених средстава, у складу са
одобреним плановима, имали што квалитетнију помоћ у обезбјеђењу живота и рада борачке популације.
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка раду борачких удружења на подручју Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде.
3.2.

Посебни/специфични циљеви
Програма

(1)
У складу са општим циљем, посебни специфични циљеви Програма
су:
1. Помоћ у раду основних борачких
удружења
2. Помоћ у реализацији пројеката
борачких удружења
3. Помоћ удружењу РВИ на ублажавању посљедица ревизије РВИ и
статуса у који су доведени чланови ове популације
4. Помоћ у организовању спортских
манифестација и рекреација инвалидних лица припадника борачке популације
5. Унапређење на пољу обиљежавања значајних датума, догађаја и
личности из периода 92/95. године и значајни датуми из НОР-а
6. Трошкови Института за медицинско вјештачење
(2)
У оквиру првог специфичног
циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима у финансирању и/
или суфинансирању пројеката који ће
обезбиједити предуслове за егзистирање и рад удружења РВИ, ПШиПБ, Удружењу демобилисаних бораца, Удружењу ветерана рата, Удружењу добитника највиших ратних признања и Удружењу обољелих од ПТСП-а, а све у
сврху остваривања циљева због којих
су и основана наведена удружења, а
посебно ради пружања правне, социјалне и психолошке подршке члановима
удружења. Средства за ову намјену ос-
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таће на нивоу и у капацитету као и предходне године, а средства ће се удружењима трансферисати на мјесечном
нивоу утврђеним износом на приједлог Министарства, а уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3)
У оквиру другог специфичног
циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и захтјеве, активности које доприносе побољшању статуса борачке популације, омогућавају лијечење припадника борачке популације, односно за пројекте и
захтјеве од интереса за припаднике борачких популација, а самим тим и од
интереса за Босанско–подрињски кантон Горажде, без обзира да ли се исти
имплементирају у Босанско–подрињском кантону Горажде или општинама
РС-а. Средства ће се трансферисати уз
прописане процедуре аплицирањем
адекватним пројектима и захтјевима
према Министарству за борачка питања.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбиједиће се подршка удружењу РВИ, како би се ублажиле посљедице ревизије на основу које је знатан
број чланства ове популације изведен
из права или је дошло до смањења процента инвалидитета, а што ову категорију ставља у тежак социо-материјални статус и угрожава њихову егзистенцију. Ова средства обезбијеђена од стране Министарства за борачка питања
и биће трансферисана удружењу РВИ
уз приједлог Министарства Влади БПК
за сваки мјесец, почевши од мјесеца јануара до краја календарске године.
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Подршка ће омогућити финансирање и суфинансирање пројеката
који омогућавају ублажавање посљедица ревизије док се не оконча жалбени
поступак пред надлежним судом, који
ће дати коначну одлуку. Критерије и
начин помоћи припадницима удружења РВИ одредиће Предсједништво удружења, које ће бити одговорно за имплементацију средстава, а о томе ће мјесечно извјештавати надлежно Министарство. У случају потреба, вршиће се
активности на правној и социјалној
помоћи РВИ са простора БПК Горажде.
(5)
У оквиру четвртог специфичног циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и активности које доприносе побољшању
социјалне инклузије припадника РВИ
кроз разна спортска такмичења и активности на кантоналним и федералном нивоима такмичења. За средства
ће удружење подносити захтјев Министарству за борачка питања, а Влада
БПК ће својим одлукама одобравати
средства.
(6)
У оквиру петог специфичног
циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и активности које доприносе побољшању стања у области обиљежавања значајних
датума, догађаја и личности из периода 92-95. година. На ова средства могу
аплицирати борачка удружења и удружења грађана и младих адекватним
пројектима и захтјевима које ће у програме обиљежавања појединих манифестација уврстити Одбор за обиљежавањје значајних значајних датума и
догађаја те исте кандидовати на одо-

бравање од стране Владе БПК.
Поред обиљежавања значајних
догађаја и личности утврђених календаром, Министарство ће пружити подршку обиљежавању догађаја, датума
и личности од значаја удружења борачких популација и ниже нивое власти
у складу са могућностима.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од
400.000,00 КМ. Средства за ове намјене
налазе се на економском коду 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максималан буџет:
Помоћ у раду основних борачких удружења
Максималан буџет:

82.460,000 КМ

Помоћ у реализацији пројеката борачких удружења
Максималан буџет:

62.400,00 КМ

Помоћ удружењу РВИ на ублажавању посљедица ревизије РВИ и статуса у који су доведени чланови ове
популације, као правне и социјалне
помоћи РВИ
Максималан буџет:

188.000,00 КМ

Помоћ у организовању спортских ма-
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нифестација и рекреација инвалидних лица-припадника борачке популације
Максималан буџет:

3.000,00 КМ

Обиљежавање значајних датума и
догађаја
Максималан буџет:

63.140,00 КМ

Трошкови Института за медицинско
вјештачење
Максималан буџет:

1.000,00 КМ

(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 400.000,00 КМ.
(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 Влади Босанско-подрињског кантона Горажде предложити измјене и допуне Програма.
5.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

5.1. Општи услови
(1)
Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 15/12) на економском коду 614
300 – Текући трансфери непрофитн-

им организацијама, у укупном износу
400.000,00 КМ, распоређиваће се на
основу пројеката и захтјева.
(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:
I Испуњавање општих услова за учествовање у Програму,
II Испуњавање посебних услова дефинисаних у Програму,
III Повезаност са општим и посебним
циљевима Програма.
(3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
Општи услови омогућавају учешће удружења борачких популација и
других удружења грађана којима је
циљ унапређење статуса бранилаца и
чланова њихових породица и његовање традиције одбрамбено-ослободилачке борбе за Босну и Херцеговину.
Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
1) Да имају рјешење о регистрацији које је издао надлежни судски или управни орган у Федерацији БиХ и да им је пребивалиште (регистрација) на простору Босанско-подрињског кантона Горажде;
2) Да имају увјерење од пословне
банке да је корисник средстава
солвентан и да му рачун није
био у блокади;
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3) 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 борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма тамо гдје је јавни позив потребан.
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 Програмом рада Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Достављање захтјева за средствима ће бити дефинисано процедурама
аплицирања.
(5)
(Одобравање приједлога пројекта
или захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката или захтјеви
селектују и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
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Процедуре аплицирања, селекције
и евалуације пројеката и захтјева
за средствима
(1)
(Апликанти)
Борачка удружења и удружења
грађана Босанско-подрињског кантона Горажде и непрофитне организације који испуњавају опште и посебне
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.
Изузетно, апликанти којима су
у 2012.години одобрена средства по
основу пројеката или захтјева, а којима
иста нису дозначена због недостатка
финансијских средстава или због неког другог разлога, подносе захтјеве за
поновно одобравање средстава по основу пројеката или захтјева који су одобрени у 2012.години, тако да исти не
морају поново аплицирати за одобравање средстава.
Наиме, средства се подносиоцима захтјева за поновно одобравање
средстава дозначавају након што Влада БПК Горажде донесе Одлуку о поновном одобравању новчаних средстава, дакле без провођења процедуре прописане овим Програмом.
(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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Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
Корисници средстава су и апликанти којима су у 2012. години одобрена средства по основу пројекта или
захтјева, а којима иста нису дозначена
због недостатка финансијских средстава или због неког другог разлога уколико су поднијели захтјев за поновно
одобравање средстава по основу пројеката или захтјева који су одобрени у
2012.години.
(3)
(Подношење приједлога пројеката)
Апликант може доставити више приједлога пројеката или захтјева у
оквиру једног специфичног циља, под
условом да резултати реализације тих
пројеката нису исти.
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

Р/Б

Циљ

одређен Програмом, Министарство
ће расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката и захтјева.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар 2013.године.
(4)
(Финансирање приједлога пројеката)
Укупна средства одобрена за
финансирање/суфинансирање пројеката не могу бити већа од висине средстава планираних за ове намјене Буџетом Министарства.
Уколико је апликант користио
средства Програма путем захтјева за
средствима, његов приједлог пројекта,
ако је поднесен за исти циљ утрошка
новчаних средстава као и захтјев, ће
бити одбијен.
Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката на годишњем нивоу
из средстава овог Програма је дефинисан у распону за сваки специфични
циљ/компоненту
како
слиједи:

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

1.

Помоћ у раду основних борачких
удружења

1.1.

Савез РВИ БПК «Синови Дрине»

1.720,00 x11

18.920,00 КМ

1.2.

Организација ПШиПБ

1.720,00 x12

20.640,00 КМ

840,00 x12

10.080,00 КМ

1.200,00x11

13.145,00 КМ

700,00 x12

8.400,00 КМ

1.025,00 x11

11.275,00 КМ

1.3.
1.4.

Савез доботника највиших ратних
признања
Удружење грађана демобилисаних
бораца АРБиХ Горажде

1.5.

Удружење «Свијетлост Дрине»

1.6.

Удружење ветерана рата, ЗБ, ПЛ

82.460,00 КМ

27. фебруар/вељача 2013.

2.
2.1.
2.1.1.
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Помоћ у реализацији пројеката и
захтјева борачких удружења
Пројекати и захтјеви борачких
удружења

250.400,00 КМ
62.400,00 КМ
3.200,00x11

Пројекат побољшања статуса б/п –
превоз С-Г-С

37.400,00 КМ
2.200,00x1

2.1.2.

Пројекат пружања правне и социјалне
заштите браниоцима и члановима
њихових породица са простора БПК
Горажде

2.1.3.

Пројекти и захтјеви удружења б/п

2.2.

3.
4.
4.1.

4.2.

15.000,00 КМ

Помоћ удружењу РВИ на ублажавању
посљедица ревизије и социјалне
заштите
Помоћ у организовању спортских
манифестација и рекреација
инвалидних лица припадника б/п
Обиљежавање значајних датума и
догађаја
Унапређење на пољу обиљежавања
значајних датума, догађаја и личности
из периода 92-95. године
Обиљежавање значајних датума од
значаја за удружења и ниже нивое
власти
Трошкови Институту за медицинско
вјештачење

(5)
(Подношење захтјева за средствима)
У случају постојања хитних или
специфичних потреба које су директно повезане са циљевима Програма,
апликанти могу доставити захтјеве за
средствима.
Захтјев за средствима апликант подноси у прописаној апликационој форми за захтјеве.
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев за

10.000,00 КМ

16.000,00x11

188.000,00 КМ

12.000,00x1
_____ КМ

3.000,00 КМ
63.140,00 КМ

_____ КМ

58.140,00 КМ

5.000,00 КМ
_____ КМ

1.000,00 КМ

средствима тек након позитивног усвајања извјештаја о утрошку средстава
по одобреном захтјеву. У случају одбијања захтјева, 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 2013.године.
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(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,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних
активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за борачка питања,
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 2.000,00 КМ. Износе одобрених средстава по овим захтјевима одредиће Влада посебном одлуком. Властита средства апликанта су пожељна,
али нису обавезујућа.
(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката и захтјева врши комисија коју
именује министар за борачка питања
БПК Горажде. Овај поступак се проводи најкасније 30 дана од дана затварања јавног позива.
Административна провјера се
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проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за борачка питања у оквиру овог
Програма.
Административном провјером комисија ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
1) да апликант испуњава опште и
посебне услове за учествовање
у Програму,
2) да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима Програма,
3) 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.
На основу додијељених бодова
утврђују се приједлози ранг-листи корисника грант средстава до висине планираних средстава предвиђених Програмом.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
Подносиоци пријава чија имена нису објављена у предложеним ранг-листама корисника грант-средстава
могу уложити приговор Министарству
у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења о одабиру корисника
средстава.
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(9)
(Евалуација достављених приједлога
пројеката)
Процес селекције, евалуације и
оцјењивања пројеката врши комисија.
При евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и то:
1) финансијски и оперативни капацитети апликанта,
2) релевантност,
3) методологија,
4) одрживост,
5) буџет и трошковна ефикасност.
(10)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
При евалуацији захтјева комисија примјењује три групе индикатора
и то:
I релевантност,
II одрживост,
III 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
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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.
(12)
(Скала за евалуацију)
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СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10

ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

Процијењени ниво техничког
имплементацију пројеката

5

знања

неопходног

за

2. Релевантност

30

30

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

5x2

5x2

Колико је апликација релевантна за приоритете Програма?

5x2

5x2

Колико је апликација релевантна за очекиване резултате
Програма?

5x2

5x2

3. Методологија

10

Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и
конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта?

5

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?

5

4. Одрживост

20

20

Да ли ће предложене активности значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта
или захтјеву?

5x2

5x2

Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на унапређење статуса припадника
б/п?

5

5
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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 борачка питања?

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних
резултата задовољавајући?

5x2

5x2

Да ли је висина предложених трошкова адекватна за
имплементацију планираних активности?

5x2

5x2

Да ли су предложени трошкови активности образложени на
начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин?

5x2

5x2

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

100

80

(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,
комисија предлаже министру за борачка питања одобравање средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката у пуном или умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације и висине расположивих средстава дефинисаних 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/суфинансирање нема расположивих средстава, стављају се на
листу чекања у случају обезбјеђења до-

датних средстава за Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Коначну одлуку о утврђивању
приједлога пројеката који ће се финансирати/суфинансирати из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде
доноси министар, а иста је извршна
доношењем одлуке о одобравању новчаних средстава од стране Владе Босанско –подрињског кантона Горажде.
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 10.000,00
КМ, прије потписивања уговора, нацрт
уговора доставља се кантоналном правобраниоцу на мишљење.
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У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000,00 КМ и
мање од 50.000,00 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка
Владе о давању сагласности министру
за борачка питања за потписивање уговора. Уколико је износ одобреног
гранта већи од 50.000,00 КМ, уз нацрт
уговора подноси се и приједлог закључка о давању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона
Горажде за закључивање уговора о
гранту.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, пројект 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 борачка
питања 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 министару за борачка питања одобравање средстава за
финансирање/суфинансирање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације и висине расположивих средстава
дефинисаних за сваки појединачни
циљ. У току провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачу-
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на 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.
Коначну одлуку о утврђивању
приједлога захтјева који ће се финансирати/суфинансирати из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде доноси министар, а иста је извршна доношењем одлуке о одобравању новчаних средстава од стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
15)
Подносиоци захтјева за поновно одобравање средстава су према овом Програму корисници средстава уколико у 2013. години поднесу захтјев
за поновно одобравање средстава. Неведеним корисницима се дозначавају
средства након што Влада БПК Горажде, на приједлог Министасртва за борачка питања, донесе поновну одлуку
о одобравању средстава.
Након доношења одлуке од стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, приступа потписивању
анекса уговора за финансирање и суфинансирање пројеката.
Анексом ће се дефинисати нови рок, односно вријеме имплементац-
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ије, те ће се прецизирати да је тај рок
продужен на основу одлуке о поновном одобравању средстава Владе БПК
Горажде, која је донесена у 2013. години на основу Програма.
(1)
Приоритети и посебни услови
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 помоћ борачким удружењима
да на основу статута и адекватних програма својим радом допринесу побољшању статуса борачких популација на
простору Босанско-подринског кантона и сусједних општина у РС-у.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
1. Помоћ у раду борачких удружења
2. Побољшање статуса чланова борачких удружења у области ЗЗ и стамбеног збрињавања
3. Социјална инклузија и развој спорта РВИ на простору БПК
4. Учешће у обиљежавању значајних
датума, догађаја и личности
5. Обилазак породица шехида и погинулих бораца
6. Одржавање редовних скупштина
удружења
7. Пројекти од општег интереса свих
припадника БИЗ-а
8. Покретање промотивних кампања
9. Пројектима који укључују волонтерски рад грађана у пројектним активностима ће бити пружена дода-

тна предност.
Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера које су повезане са посебним (специфичним) циљевима Програма.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
(1)
Учешће у Програму је ограничено на апликанте који припадају једној од сљедећих категорија:
1. Кантонална борачка удружења
2. Општинска борачка удружења
3. Непрофитне организације – удружења грађана
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања а у случају потребе
ангажоваће се стручна лица из појединих области.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
(3)
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
мониторинга имплементације обилас-
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ком корисника на терену, сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани кориснци Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за борачка питања извјештај о проведеним активностима које су
одобрене за финансирање из Програма. Форма извјештаја о утрошку средстава ће бити достављена свим корисницима средстава.
(4)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 300 - Текући трансфери непрофитних организација вршиће Министарство за борачка питања 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 или захтјева.
Апликанти су дужни планирати мјере
које ће подузети у случају остваривања
ризика који могу утицати на остваривање планираних резултата.
Број:11-14-246-2/13
12.02.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Осман Субашић,с.р.

Сагласност на овај Програм да-

ла је Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде, Одлуком број: 03-14226/13 од 11.02.2013.године.

208
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 («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:15/12), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 12. редoвној сједници, одржаној дана 11.02.2013.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
пружања правне и социјалне
заштите браниоцима и члановима
њихових породица
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 10.000,00 КМ на име суфинансирања Пројекта пружања правне
и социјалне заштите браниоцима и члановима њихових породица са простора БПК Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења б/п.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде, на жирорачун број:19905400557
47836, 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:03–14-227/13
11.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

209
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:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.2013.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 614200 «Текући трансфери појединцима»,
утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2013. годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
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утрошка средстава са кода 614200 «Текући трансфери појединцима», утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће се
са позиције «Текући трансфери појединцима», утврђене Буџетом Босанско
–подрињског кантона Горажде за 2013.
годину у износу 775.000 КМ (у даљем
тексту: Програм).
Члан 2.
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 614200 – «Текући трансфери
појединцима», БОР – 003, БОР – 004,
БОР – 005.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
БПК 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:03-14-228/13
11.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

..........................
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209a)
У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 15/12),
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања БПК Горажде
са економског кода 614 200 -Текући
трансфери појединцима
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: “Програм
утрошка средстава Министарства за
борачка питања БПК Горажде са економског кода 614 200 - Текући трансфери појединцима”.

Контакт-телефон:

038/228-811

Контакт е-маил:
Интернет:

Чамо-

bizbpk@bih.net.ba
ww.mb.bpkg.gov.ba

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/12), је дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-228/13 од
11.02. 2013. године.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма
(1)

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2013- 31.12.2013. године
Буџетска позиција: Текући трансфери појединцима
Економски код:

Вахид Думањић/Мелхудина
Шовшић

614200

Укупна вриједност Програма:
775.000 КМ
Одговорно лице:
Осман Субашић
проф. одбране и сигурности
Позиција одговорног лица:министар
Контакт лице за Програм: Елведина
Џамбеговић/Неџад Топаловић

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима јесте пружање помоћи припадницима борачких
популација и члановима њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде, што има за
посљедицу повољнији статус чланова
борачких популација.
(2)
Исто тако, сврха Програма је да,
у складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину, осигура плански и транспарентан утрош-
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ак средстава одобрених на економском
коду 614200 – Текући трансфери појединцима, у складу са важећим законским прописима.
Реализација права дефинисаних овим Програмом вршиће се у складу са Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица 9/07, 14/08 и подзаконских аката
донесених на основу тог Закона.
Измјенама и допунама Закона
о допунским правима, односно доношењем новог закона који је у фази
израде, извршиће се и измјене и допуне овог Програма у складу са важећим законом.
2.2.

Опис Програма

Програмом утрошка средстава
са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима, Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(у даљем тексту Програм), дефинише
битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као
што су општи и посебни циљеви Програма, као и начин расподјеле средстава.
У оквиру своје надлежности,
између осталог, Министарство за борачка питања врши стручне и друге управне послове из надлежности Босанско
– подрињског кантона Горажде који се
односе на:
-

-

утврђивање права бранилаца и
чланова њихових породица на
подручју Кантона;
утврђивање политике и доношење законских и других прописа којима се дефинишу услови
за остваривање допунских пра-

-

-

ва бранилаца, ратних војних
инвалида и чланова породица
шехида и погинулих бранилаца (здравствена заштита, бањско и климатско лијечење, запошљавање, помоћ у рјешавању
стамбеног питања, превоз итд.);
изградњу, уређење и одржавање спомен-обиљежја и мезарја
бранилаца;
осигурање средстава и других
облика помоћи браниоцима.

Планом рада Министарства за
борачка питања за 2013.годину обухваћене су наведене активности, а ради
њиховог извршавања планирана су средства у дијелу Буџета Минстарства,
позиција – 614200 - Текући трансфери
појединцима, са субаналитиком:
БОР – 03 – Помоћ у стамбеном збрињавању
БОР – 04 – Једнократне новчане пом
оћи
БОР – 05– Остали текући трансфери
појединцима
3.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

3.1. Општи/основни циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма је унапређење статуса припадника борачких популација кроз ефикасну имплементацију Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових
породица у Босанско – подрињскм
кантону Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 9/07 и 14/08).
(2)
Програм садржи посебне (спец-
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ифичне) циљеве у оквиру којих ће се
пружати помоћ и подршка припадницима борачких популација и члановима њихових породица, односно имплементирати поједина допунска права
утврђена законом.
3.2.

Посебни/специфични циљеви
Програма

Посебни/специфични циљеви
Програма проистекли су из појединих
допунских права бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде утврђених чланом 5. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица, а дефинисани су планом Буџета
Министарства како слиједи:
БОР-003 - Помоћ у стамбеном збрињавању
3.2.1.1. Прикључак стамбеног објекта на инфраструктурну мрежу
3.2.1.2. Помоћ у адаптацији и санацији
стамбеног објекта
3.2.2.
БОР-004 – Једнократне новчане помоћи
3.2.2.1. ЈНП за егзистенцијалне потребе
3.2.2.2. ЈНП за лијечење
3.2.2.3. ЈНП за друге потребе
3.2.3.
БОР-005 – ОСТАЛИ ТЕКУЋИ
ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНЦИМА

3.2.3.1. Здравствена заштита корисника БиЗ-а
3.2.3.2. Бањско-климатско лијечење–
рехабилитација припадника б/п

3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностранству
3.2.3.4. Право по основу преостале радне способности
3.2.3.5. Право на професионалну преквалификацију
3.2.3.6. Стипендије и обезбјеђење уџбеника за дјецу б/п

3.2.3.7. Уклањање архитектонско–урбанистиче баријере
3.2.3.8. Партиципација за накнаде за
грађевинско земљиште и уређење ГГЗ
3.2.3.9. Право на бесплатну и повлаштену вожњу РВИ И ПШиПБ
3.2.3.10. Подизање надгробних споменика и других спомен-обиљежја
3.2.3.11.Новчана помоћ добитницима
највећих ратних признања
3.2.3.12.Помоћ у случају смрти
3.2.3.13. Друга права у складу са посебним прописима
3.2.1.

БОР – 003 – ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ

Чланом 38. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде утврђено је право на
помоћ у стамбеном збрињавању бранилаца који се налазе у изузетно тешкој материјално-социјалној ситуацији.
Имплементација овог права ће
се вршити у складу са Правилником о
поступку, условима, мјерилима, и
критеријима за додјеле једнократне
бесповратне помоћи за рјешавање стамбених потреба бораца и чланова
њихових породица Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/09), према којем ово
право могу остварити припадници
б/п који се налазе у изузетно тешкој
материјално – социјалној ситуацији и
под условом да немају ријешено стамбено питање ако:
-

су започели изградњу стамбене
зграде или стана, а исту нису
довршили због недостатка средстава;
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-

-

имају одговарајући стамбени
простор, који је неопходно доградити или адаптирати како
би се створили неопходни услови за становање;
нису извршили прикључак на
инфраструктурну мрежу;
нису легализовали бесправно
изграђен стамбени објекат због
недостатка средстава, а за исти
постоје услови за легализацију.

Општи критерији за остваривање права на једнократну бесповратну
помоћ за стамбено рјешавање бораца и
чланова њихових породица је да подносилац захтјева припада борачкој популацији и да нема адекватно рјешено
стамбено питање.
Посебни услови за остваривање
ове једнократне новчане помоћи су:
1. Незадовољавајућа стамбена ситуација и тежак социјални положај подносиоца захтјева;
2. Породични стандард;
3. Већи број чланова породичног домаћинства;
4. Укупна новчана нето примања, укључујући и примања по основу социјалне и борачко-инвалидске заштите, износе мање од 100,00 КМ
(стотину КМ) по члану домаћинства за подносиоца захтјева на име
изградње, адаптације или доградње стамбеног објекта, односно 200
КМ (двјесто КМ) за подносиоца захтјева за додјелу средстава за прикључак на инфраструктурну мрежу и легализацију стамбеног објекта;
5. Ванредне околности које подносиоца захтјева доводе у посебно тежак положај.

Поједини облици кориштења
оквог права дефинисани су у наставку
Програма.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 200.000,00 КМ
3.2.1.1. Прикључак стамбеног објекта
на инфраструктурну мрежу
Додјела бесповратних средстава за прикључак на инфраструктуралну мрежу подразумијева прикључак
електричне енергије те прикључак на
водоводну или канализациону мрежу.
Код прикључака на инфраструктуралну мрежу признаје се цијена обрачуната од стране јавног предузећа искључиво за монофазни прикључак код
електричне енергије, те обрачуната
цијена водомјера, услуга и такси (за
стандардни прикључак) код прикључка воде, стандардни прикључак на
канализациону мрежу, док додатне
трошкове (електро-мрежа, водоводне
цијеви, канализационе цијеви, извођење радова и сл.) до мјеста прикључења, обезбјеђује корисник личним средствима.
У руралним подручјима Босанско-подрињског кантона Горажде и сусједним општинама гдје није инсталирана градска водоводна мрежа, могу се
одобрити средства за рјешавање водоснабдијевања из мјесних изворишта у
висини утврђеној у претходном ставу.
Поступак утврђивања овог права врши
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
у складу са одредбама ЗУП-а („Службене новине ФБиХ“ број:2/98 и 48/99).
Потребна средства:

20.000,00 КМ

3.2.1.2. Помоћ у адаптацији и санацији стамбеног објекта
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Максималан износ средстава који се може додијелити по Правилнику
на име изградње, адаптације или доградње стамбеног објекта је 10.000,00
КМ. Приликом одобравања висине средстава, у обзир се узимају материјалне прилике подносиоца захтјева, број
чланова породичног домаћинства, као
и стварно стање утврђено на лицу мјеста, према сљедећим мјерилима:
a) породице без редовних мјесечних примања са 4 и више чланова п/д .......... до 10.000,00 КМ
b) породице без редовних мјесечних примања до 3 члана п/д
............................. до 8.000,00 КМ
c) породица са примањима до
100,00 КМ по члану п/д са 4 и
више чл. п/д...... до 7.000,00 КМ
d) породица са примањима до
100,00 КМ по члану п/д до 3
члана п/д .. до 5.000,00 КМ
Поступак утврђивања овог права спроводи трочлана комисија коју
именује министар за борачка питања,
а иста разматра приспјеле писмене захтјеве, врши увид на лицу мјеста ради
утврђивања чињеничног стања, доноси приједлог ранг-листе о додјели средстава на име изградње, адаптације
или доградње стамбеног објекта.
У циљу реализације овог права,
министар за борачка питања формира
комисију која разматра достављене захтјеве, врши увид на лицу мјеста ради
утврђивања чињеничног стања те предлаже ранг-листу о додјели средстава
корисницима на име помоћи изградње, адаптације или доградње стамбене
јединице.
Коначну ранг-листу о додјели средстава на име помоћи за предметне
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намјене доноси министар на приједлог комисије.
У складу са раположивим средствима за ову намјену, коначну Одлуку о
одобравању средстава доноси Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде на основу коначне ранг-листе Министарства.
У изузетним случајевима, извршавање судских пресуда, вансудска поравнања новчана средства обезбјеђена за
предметне намјене могу се употријебити за набавку стана или други вид
стамбеног збрињавања уз сагласност
Владе БПК Горажде.
Висина средстава која се може употријебити за стамбено збрињавање
припадника борачких популација на
начин дефинисан у предходном ставу
не може прелазити износ од 20.000,00
КМ. У оваквим случајевима, Министарство обавезно прибавља писмену сагласност, односно споразум са лицем
којем се на овај начин трајно рјешава
стамбено питање.
У случају ванредних услова, односно елементарних непогода, дио средстава Министарство може усмјерити
ка најугроженијим лицима у складу са
извјештајем комисије коју формира
министар.
Рјешавање стамбеног питања најугроженијих припадника борачких популација могу иницирати и реализирати и удружења борачких популација са простора БПК Горажде, уз обавезу поштивања важећих законских
прописа.
Максималан износ средстава који
се може одобрити из Буџета Министарства за ову намјену не може бити већи од 10.000,00 КМ по једном удружењу које окупља борачке популације.
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Потребна средства:
3.2.2.

180.000,00 КМ

БОР – 004 – ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Чланом 47. Закона о допунск-им правима утврђено је да се браниоцима и члановима њихових породица
може одобрити једнократна помоћ, на
основу поднесеног захтјева и прилога
из којих произилази да се налазе у изузетно тешкој материјално - социјалној
ситуацији насталој усљед недостатка
новчаних средстава.
Услове, начин и критерије за
остваривање овог права прописао је
Министар за борачка питања посебним Правилником („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 3/09 и 6/11)
Право на додјелу једнократне
новчане помоћи борци и чланови њихових породица могу остварити на сљедећи начин:
1. Додјелом новчаних средстава за
задовољење егзистенцијалних потреба;
2. Додјелом новчаних средстава за
лијечење или набавку лијекова (који се не налазе на есенцијалној листи лијекова);
3. Додјелом новчаних средстава за
друге потребе.
У складу са одредбама ЗУП-а и
Правилника, разматрања приспјелих
писмених захтјева за додјелу једнократне помоћи врши Министарство а право на додјелу једнократне помоћи борцима и члановима њихових породица
признаје се рјешењем које доноси Министар.
Подносиоцу захтјева може се
одобрити једнократна помоћ само јед-

ном у току једне буџетске године, а изузетно, према процјени стања, у социјално оправданим случајевима, два пута у току једне буџетске године.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 75.000,00 КМ
3. 2.3. БОР – 005 – ОСТАЛИ ТЕКУЋИ
ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНЦИМА

3.2.3.1.Здравствена заштита корисника БИЗ-а
Ово право је проистекло из одредби Закона о правима бранилаца и
чланова њихових породица и у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Такође, 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 којима којем ће се сходно евиденцији осигураних лица, уплаћивати средства за ове
намјене (Споразум број: 03-14-33-2/13
од 10.01.2013.године).
Потребна средства:

70.000,00 КМ

3.2.3.2. Бањско и климатско лијечење
–рехабилитација припадника
борачких популација.
Чланом 11. Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и у Босанско-подрињском кантону
Горажде утврђено је да браниоци и чланови њихових породица, под условима прописаним овим Законом, имају
право на бањско и климатско лијечее.
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Бањско и климатско лијечење,
према овом Закону, јесте лијечење које
је неопходно као наставак лијечења од
задобивене ране, повреде, озљеде или
болести које су прописане као индикација за то лијечење, а које се обавља
у специјализованим здравственим установама у којима се у лијечењу примјењује и природни фактор, другим здравственим установама у којима се лијечење обавља претежно природним
фактором, као и у установама и привредним друштвима основаним за лијечење, одмор и рекреацију у којима се
у лијечењу примјењује природни фактор.
О потреби за бањским и климатским лијечењем, на основу захтјева
лица и упуте љекара специјалисте, одлучује љекарска комисија коју именује
Министар за борачка питања.
Министарство за борачка питања је закључило уговоре о бањско – климатском лијечењу са регистрованом
установама а истима је утврђен обим и
квалитет здравствених и других услуга који те установе и привредна друштва пружају корисницима, цијена тих
услуга и друга права и обавезе.
Поступак упучивања бранилаца и чланова њихових породица на бањско и климатско лијечење спроводе
општинске службе за БИЗ у складу са
Правилником који је донио Министар
за борачка питања („Службен новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 13/07 и 2/09)
Потребна средства:

105.000,00 КМ

3.2.3.3.Трошкови лијечења у иностранству
Законом о допунским правима

бранилаца и чланова њихових породица у Босанско - подрињском кантону
Горажде утврђено је и право на накнаду путних трошкова и трошкова лијечења у иностарснству.
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
БПК Горажде (Сл.Новине БПК-а, број:
13/07 и 02/09).
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.4. 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.
Ово право борци и чланови њихових породица остварују посредством
општинске службе за БИЗ на простору
Босанско–подрињског кантона Горажде, према одредмаба Правилника који
је донио Министар за борачка питања
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 13/07), а
финансијска средства на основу признатих права обезбјеђује у свом буџету
Министарство за борачка питања БПК
Горажде.
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.5. Право на професионалну преквалификацију
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Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица, између осталих утврђено је и право на професионалну прекфалификацију бранилаца и чланова њихових
породица.
Ово право борци и чланови њихових породица остварују посредством
општинских служби за БИЗ на простору Босанско – подрињског кантона
Горажде, према одредмаба Правилника који је донио Министар за борачка
питања („Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде“, број:
13/07 и 16/08), а финансијска средства
на основу признатих права обезбјеђује
у свом буџету Министарство за борачка питања БПК Горажде.
Обзиром да у ранијем периоду
није било утврђено ово право, не постоје егзактни показатељи односно процјену потенцијалног броја корисника
и висину стварних потребних средстава .
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.6.Стипендирање и обезбјеђење
уџбеника за дјецу припадника
б/п
Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је Законом о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
Поступак утврђивања овог права спроводи трочлана Комисију коју
именује Министар за борачка питања
у складу са одредбама Правилника којим су пропсани услови и начини додјеле средстава („Службене новине
БПК Горажде“ број: 13/07).

Потребна средства:

35.000,00 КМ

3.2.3.7. Уклањање архитектонско-урбанистичких баријера
Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица
и обухваћено је Законом о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде а подразумијева прилагођавање прилаза мјесту
становања и уређење стана за кретање
најтежих војних инвалида – параплегичара.
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.8. Партиципација за накнаде
за грађевинско земљиште
и уређења ГГЗ
Ово право је проистекло из одредби Федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је Законом о допунским правима бранилаца у Босанско–
подрињском кантону Горажде. Могу
га остварити припадници борачке популацији ако изградњом породичне
куће желе први пут ријешити своје стамбено питање.
Ово право борци и чланови њихових породица остварују посредством
општинских служби за БИЗ са простора Босанско–подрињског кантона Горажде, према одредмаба Правилника
који је донио Министар за борачка
питања („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде“, број:
13/07 и 16/08), а финансијска средства
на основу признатих права обезбјеђује
у свом буџету Министарство за борач-
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ка питања БПК Горажде.
Потребна средства:

30.000,00 КМ

3.2.3.9. Право на бесплатну и повлаштену вожњу РВИ и ПШиПБ
Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица са простора Босанско
- подрињског кантона Горажде.
Министарство за борачка питања је донијело Правилник о условима
и начину кориштења права на повлаштену вожњу војних инвалида и чланова породица шехида–погинулог борца у јавном градском и приградском
саобраћају на подручју БПК Горажде
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 13/07 и
16/08).
У складу са важећим законским
прописима Министарство за борачка
питања је потписало Уговор број: 0314-237-1/12 од 09.03.2012.године са пружаоцем услуга-“Центропревоз” д.о.о.
Горажде.
Потребна средства:

50.000,00 КМ

3.2.3.10. Подизање надгробних споменика и других спомен обиљежја
Подизање спомен обиљежја –
нишана погинулим браниоцима – шехидима на простору БПК Горажде се
врши у складу Законом о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица са простора Босанско подрињског кантона Горажде.

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 којег је сачинило Министарство за борачка питања (Службене Новине БПК-а
Горажде,бр:13/07)
У оквиру овог права, Министарство ће спроводити активности на уређењу мезарја шехида (шехидске капије и ограда,као и жељезне капије за мезарја гдје има укопаних шехида – погинулих бораца) те подизање хајр-чесми. Ове активности ће се спроводити
на основу јавног позива а одабир узвођача ће се извршити у складу са Законом о јавним набавкама у БиХ („Сл.
гласник БиХ“ број: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, и
60/10).
Изузетно апликанти којима су у
2012.години одобрена средства по основу пројеката и захтјева за изградњу
шехидских капија и уређења шехидских мезарја,изградња шехидских чесми,
спомен обиљежја, а којима иста нису
дозначена због недостатка финансијских средстава или због неког другог
разлога, подносе захтјеве за поновно
одобравање средстава по основу пројекта или захтјева који су одобрени у
2012.години, тако да исти не морају
поново аплицирати за одобравање средстава .
Наиме средства се подносиоцима захтјева дозначавају након што Влада БПК-а Горажде донесе одлуку о
поновном одобравању новчаних средстава ,дакле без провођења поновне
процедуре одабира корисника.
Након доношења одлуке од стране Владе Босанско–подрињског кан-
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тона Горажде приступа се потписивању анеx - уговора за финансирање и
суфинансирање пројеката и захтјева.
Анеxом це се дефинисати нови рок односно вријеме имплементације, те ће
се прецизирати да је тај рок продужен
на основу одлуке о поновном одобравању средстава Владе БПК-а Горажде
која је донесена на основу Програма.
Потребна средства:

80.000,00 КМ

3.2.3.11.Новчана помоћ добитницима
највећих ратних признања
Министарство за борачка питања БПК Горажде у складу са Законом
обезбјеђује једнократна новчана помоћ
(хедије) добитницима највећих ратних
признања са простора БПК Горажде.
Висина ове помоћи није дефинисана и
иста се одређује за сваку буџетску годину сходно обезбјеђеним средствима
за ове намјене.
Такође, обзиром да се 2013.године планира кантонално дружење свих добитника највећих ратних признања и одликовања са простора БПК-а
Горажду, планирана су средства за помоћ Савезу ДНРП БПК Горажде у одржавању ове манифестације.
Потребна средства:
3.2.3.12.

25.000,00 КМ

Помоћ у случају смрти

У случају смрти демобилисаног
борца, у члану 46. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица, утврђено је да „демобилисани браниоци, РВИ и чланови породице 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 којим се регулишу услови и критерији за остваривање овог права („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 13/07 и 16/08).
Општинске службе за БИЗ на
нивоу БПК Горажде врше признавање
овога права у првостепеном поступку,
док Министарство за борачка питања
рјешава по жалби и обезбјеђује средства за ове намјене.
Потребна средств:

60.000,00 КМ

3.2.3.13. Друга права у складу са посебним прописима
У свом раду Министарство за
борачка питања се сусреће са једним
бројем оправданих захтјева која није
могуће планирати кроз ставке Буџета
те стога Министарство за борачка питања планира средства за ове непланиране трошкове.
Средства ће се користити за специфичне ситуације које се не могу
предвидјети (елементарне непогоде,
саобраћајне несреће, тешке болести,
изградња и поправка путева у мјесту
становања припадника борачких популација, финансијска помоћ припадницима борачких популација друге националности, помоћ у одласку на ескурзију дјеце припадника б/п слабог
имовног стања, помоћи шехидским породицама које се налазе у тешкој финансијској ситуацији (родитељи шехида, дјеца без оба родитеља), помоћ при
додјели стана (кречење x1), те помоћ у
пружању правне и социјалне заштите
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браниоцима и члановима њихових породица, као и остали слични захтјеви.
Носилац иницијативе за утрошак ових средстава могу бити удружења
борачких популација, као и појединци
припадници б/п на основу захтјева
упућених према Министарству за борачка питања са адекватном документацијом.
Потребна средства:

р/б

Конто

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

614200

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.

Аналити
чки
конто
БОР-003

БОР-004
БОР-005

25.000,00 КМ

Назив конта

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За остварење посебних/специфичних циљева наведених у претходном поглављу Програма, неопходна су
финансијска средства у укупном износу 775.000,00 КМ.
Преглед потребних средстава
за појединаче посебне/специфичне
циљеве, односно финансирање конкретних допунских права бранилаца и
чланова њихових породица, дат је у
табели која слиједи.
Планиран
о за 2013.
годину

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНАЦА
775.000,00
Помоћ у стамбеном збрињавању
200.000,00
Прикључак на инфраструктурну мрежу
20.000,00
Санација стамбених објеката
180.000,00
Једнократне новчане помоћи
75.000,00
Остали текући трансфери појединцима
500.000,00
Здравствена заштита
70.000,00
Бањско-климатско лијечење
105.000,00
Трошкови лијечења у иностранству
5.000,00
Право по основу преостале радне способ5.000,00
ности
Право на професионалној преквалифика5.000,00
цији
Стипендије и обезбјеђење уџбеника
35.000,00
Уклањање архитектонско–урбанистичких
5.000,00
баријера
Партиципација за накнаде за грађевинско
30.000,00
земљиште и уређење ГГЗ
Право на бесплатну и повлаштену вожњу
50.000,00
Подизање надгробних споменика и друг80.000,00
их спомен-обиљежја
Новчана помоћ добитницима највећих
25.000,00
р/п
Помоћ у случају смрти
60.000,00
Друга права у складу са посебним пропи- 25.000,00
сима
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Министарство може извршити
редистрибуцију средстава између појединих посебних/специфичних циљева (допунских права бранилаца и чланова њихових породица) у износу до
10 % од износа наведених средстава.
У случају потребе веће корекције средстава између појединих посебних/специфичних циљева, сагласност на преусмјеравање средстава Министарства ће дати Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
5. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство за борачка питања, као кориснике средстава са буџетског кода 614200 – Текући трансфери
појединцима, дефинисало је сљедеће
категорије корисника којима је, у складу са важећим законским прописима,
признат статус припадника борачке
популације и то:
-

чланови породице шехида и
погинулог борца,
ратни војни инвалиди,
добитници највећих ратних признања и одликовања,
демобилисани борци.

Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма у складу са
одредбама правилника који дефинишу поједина допунска права бранилаца и чланова њихових породица или
критеријима предвиђеним у Програму.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су над-
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лежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе
ангажоватће се стручна лица из појединих области.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се ефикасна имплементација Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица и унапређење
статуса цца. 1.200 бранилаца и чланова њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата активности
које ће се вршити на основу резултата
мониторинга процеса имплементације
и остваривања планираних резултата
путем обиласка одабраних корисника
на терену, писмених извјештаја и директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за борачка питања у складу са динамиком реализације Програма.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614200 - Текући трансфери појединцима вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде и Министарство за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Досљедним спровођењем овог
Програма, непредвиђени расходи и
ризици се своде на најмању могућу мј-
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еру. На остваривање циљева и задатака овог Програма могу утицати неочекивана економска превирања и посљедице глобалне рецесије, које се могу
одразити на умањење буџетских средстава или драстичан пад статуса бранилаца и чланова њихових породица.
Број:11-14-267-2/13
12.02.2013. године
Горажде

лавиште“ и исти ће суфинансирати у
износу од 65.000,00 КМ.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке је
саставни дио ове Одлуке.

МИНИСТАР
Осман Субашић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-228
/13 од 11.02.2013. године.

210
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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Пројекат
УНХЦР-а „Друштвено-економска
одржива подршка интерно
расељеним лицима и повратницима,
израда стратегије социјалног
становања, затварање колективног
центра Сплавиште“
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Пројекат УНХЦР-а „Друштвеноекономска одржива подршка интерно
расељеним лицима и повратницима,
израда стратегије социјалног становања, затварање колективног центра Сп-

Члан 3.
Задужује се Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде да са имплементатором Пројекта ЦРС (Цатолиц
Релиеф Сервицес) координира у дијелу Пројекта који се односи на затварање колективног центра Сплавиште.
Члан 4.
Пројекат ће имплементирати
међународна хуманитарна организација ЦРС, а суфинансираће се из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде са економског кода 614 200Текући трансфери
појединцима
(ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица).
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:03–35-260/13
11.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
„Развој људских ресурса
у јавноздравственом сектору
БПК Горажде“
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава суфинансирање Пројекта Јавне установе Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде „Развој људских ресурса у јавноздравственом сектору БПК Горажде“ у износу
од од 20.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство за 2013.годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-229/13
11.02.2013.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 Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за
2013. годину, број: 08-14-84-2/13 од
29.01.2013.године (сагласност: Закључак Владе БПК Горажде број: 03-14134/13 од 28.01.2013. године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
„Развој људских ресурса
у јавноздравственом сектору
БПК Горажде“
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 20.000,00 КМ (словима: двадесет хиљада конвертибилних
марака) на име финансирања Пројекта „Развој људских ресурса у јавнозд-
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равственом сектору БПК Горажде“, одобреног Јавној установи Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 20.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2013. годину, а у корист ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона
Горажде, на рачун број: 1011400000178
254 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Програмом
утрошка, а по реализацији Пројекта,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
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:03-14-229-1/13
11.02.2013.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) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 002)
– Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2013.годину, одобреног Одлуком
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-14-136/13 од 28.01.
2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.
2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „ Дом за стара
и изнемогла лица“ Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде у укупном износу од 20.000,00 КМ, на име транше по Програму утрошка средстава
са економског кода 614100 (ЈАО 002) –
Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2013. годину, за функционисање
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установе и побољшање квалитета социјалних услуга које установа пружа корисницима.
Члан 2.
Средства у износу од 20.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељења лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде за 2013.
годину, економски код 614100 (ЈАО
002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица).
Корисник одобрених средстава
дужан је да у року од 10 дана од дана
реализације ове Одлуке извијести Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице о
намјенском утрошку средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-230/13
11.02.2013.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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању објеката бивше касарне
„Горажде I“ привредном друштву
„Бекто-Прециса“ д.о.о. Горажде на
привремено кориштење
Члан 1.
Овом Одлуком дају се објекти
бивше касарне „Горажде I“ привредном друштву „Бекто - Прециzа“ д.о.о.
Горажде, на привремено кориштење
без накнаде за смјештај опреме, репроматеријала и готових производа до 31.
12.2013.године.
Члан 2.
Корисник је дужан на свој терет редовно и на вријеме плаћати трошкове електричне енергије, воде, смећа, чишћење и одржавање простора
и обезбиједити предметне објекте.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-23-232/13
11.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

27. фебруар/вељача 2013.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и члана 35. Закона о извршењу
Bуџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 11.02.2013.године, д о н о с и:

ију Одлуке, у износу од 1.500,00 (словима: једна хиљада пет стотина педесет осам) КМ, обезбјеђене су из Буџета
Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде на
економском коду 821 300 – Набавка
опреме.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
опреме за потребе Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине БПК Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за урабиназам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско-подрињског кантона Горажде за набавку опреме и то:
1. Копир-апарат
Canon Image Runner 1133
- 1 ком. у износу од 735,00 КМ
2. Canon i-SENSYS FAX-L 150
- 1 ком. у износу од 569,00 КМ
3. Кожна фотеља
- 1 ком. у износу од 196,00 КМ
Члан 2.
Набавку опреме из члана 1. ове
Одлуке извршитi у складу са Оквирним споразумом број: 03-14-1264/11 од
19.08.2011. године - Испорука опреме.
Члан 3.
Средства потребна за реализац-

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:03-14-345/13
11.02.2013. 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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања у
иностранство – Република Аустрија
Члан 1.
Одобрава се представницима
Босанско-подрињског кантона Гораж-

27. фебруар/вељача 2013.

де службено путовање у иностранство
– Републику Аустрију ради посјете Одсјеку за просторно планирање Техничког универзитета у Бечу и састанка са
представницима Универзитета, на којем ће се представити учесници и утврдити тематске области планираног пројекта „Перспективе развоја у Босанско-подрињском кантону Горажде“ и
разговарати о будућој сарадњи, за сљедећа лица:
1. Нела Чарапић, министрица за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине,
2. Џевад Аџем, министар за образовање, науку, културу и спорт,
3. Един Кадрић, стручни сарадник за
просторно планирање у Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине.
Службено путовање ће се обавити у периоду од 25. до 28.02.2013. године.
Све трошкове реализације овог
службеног путовања сносе Министарство за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине БПК Горажде и
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт БПК Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Канотна, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-49-235/13
11.02. 2013. 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 чланова 38. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“, број: 15/12), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.2013.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско – подрињског кантона
Горажде са економског кода 614 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама за 2013. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје
сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде за
2013. годину, са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама, у износу од 22.500,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужују се Министарство за правосуђе,

Број 3 – страна 432

27. фебруар/вељача 2013.

управу и радне односе и Министарство за финансије Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.
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:03–14-236/13
11.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

...........................
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БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН
ПРОГРАМ: Програм утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу и
радне односе са економског кода 614 300 - текући трансфери непрофитним
организацијама
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Назив програма: Програм утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу
и радне односе са економског кода 614 300
- Текући трансфери непрофитним организацијама
Подручје: Босанско-подрињски кантон
Област: Правосуђе и јавна управа
Период: 2013.
Укупни трошкови: 22 500,00 КМ
Правни основ: Чланови 38. и 45. Закона о
извршењу Буџета БПК („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

1. славне вишеградске бригаде 2а
Горажде
038/227-251

Корисници/циљане скупине: Удружења
која дјелују на подручју Босанско-подрињског кантона и грађани Босанско-подрињског кантона

1. Опис програма
У циљу остваривања надлежности утврђених чланом 5. Закона о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе БПК („Службене новине Босанско-подрињског

кантона Горажде“, број: 5/03) и циљева утврђених Средњорочним стратешким планом министарства број: 05-05365 од 08.08.2011. године усмјерених на
потицање развоја организација цивилног друштва које својим дјеловањем
доприносе развоју партнерства између

27. фебруар/вељача 2013.

владиног и цивилног сектора на нивоу
кантона и чији рад је у складу са стратешким приоритетима Министарства
и правосудних институција, сходно
Закону о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 15/12), као начин реализације појављује се потреба
утврђивања програма утрошка средстава.

додјељују за финансирање или суфинансирање пројеката удружења која
су регистрована у Министарству за
правосуђе и управу Босанско-подрињског кантона Горажде, као и организацијама и удружењима која су регистрована у складу са законом на ентитетском или државном нивоу, а која имају сједиште, дјелују, раде или имплементирају пројекте на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.

Поред поменутог, Споразумом
о сарадњи између Вијећа министара и
невладиног сектора у БиХ у члану 2.
предвиђена је сарадња невладиног сектора са владама кантона на принципима споразума који, између осталог,
подразумијева и подршку у финансирању и суфинансирању невладиног
сектора.

Средства за програме и пројекте удружења распоређују се:

Потребе, циљеви и користи према којима је усмјерен овај Програм су
лако уочљиви и вишеструки, при чему
је начин дјеловања прилагођен реалним могућностима Босанско-подрињског кантона.
2. ЦИЛЈЕВИ ПРОГРАМА
•
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Повећање и оснаживање учешћа
организација цивилног друштва у
процесу креирања и доношења политика из области рада, правосудних органа и приступа правди, те
заштите и унапријеђења људских
права, као и помоћ у раду НВО регистрованих за бављење поменутим дјелатностима.
3.СТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Средства по овом Програму се

1. 20 000,00 КМ на основу јавног позива Министарстава, с тим да висина
по једном пројекту износи до
5000,00 КМ.
2. 2 500,00 КМ на основу појединачних – ванредних захтјева удружења
и организација у ситуацијама када
то значајно доприноси реализацији циљева, а у току године се укаже
потреба изван периода јавног позива.
Министарство ће путем комисије вршити процјену поднесених пројекта и програма оцјенама од 1 до 5 према сљедећим критеријима:
1. Утицај пројекта на остваривање
циљева,
2. Искуство апликанта у управљању
пројектом,
3. Стручна оспособљеност апликанта,
4. Обухваћеност лица програмом,
5. Финансијски критериј (финансирање или суфинансирање/пројекти
којима се предвиђа суфинансирање ће бити оцијењени већом оцјеном).
Јавни позив се објављује се на
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званичној веб страници Владе Кантона, огласној табли Владе БПК и РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде. Пријаве на јавни позив достављају
се у року од 10 дана од дана последњег
објављивања јавног позива.
Удружења подносе пријаву на
јавни позив тако што попуњавају пријавни образац који чини саставни дио
овог Програма.
Уз Пријавни образац обавезно
се прилаже :
-

-

-

Рјешење о упису у Регистар код
Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона Горажде
или другог надлежног органа у
Федерацији Босне и Херцеговине или Босни и Херцеговини;
Детаљан програм или пројекат
за који се траже средства;
Финансијски план пројекта с
изворима прихода и очекиваним расходима;
Податке о стручној спреми носиоца реализације пројекта.

Након проведеног јавног позива Министарство ће сачинити приједлог одлуке о додјели средстава, коју доноси Влада Босанско-подрињског кантона.
Након прихватања појединачног захтјева Министарство, ће сачинити
приједлог одлуке о додјели средстава
коју доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
4. Трошкови реализације Програма
Средства за реализацију овог

27. фебруар/вељача 2013.

Програма се обезбјеђују у Буџету Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде у буџетској 2013. години,
економски код 614 300 - текући трансфери непрофитним организацијама у
износу од 22 500,00 КМ.
Ограничење трошкова финансирања пројекта/програма је одређено до износа од 5000,00 КМ по једном
пројекту.
5. Процјена резултата и ризици
приликом реализације Програма
Проведбом програма се може
очекивати осигурање подршке удружењима грађана која према циљевима
свог дјеловања доприносе реализацији
циљева овог Програма и који ће у крајњем допринијети оснаживању дјеловања удружења грађана из циљане групе. Сама процјена и надзор ће бити
уочени из обавезе удружења да по
реализацији пројекта доставе извјештај
о реализацији. Такођер, важну улогу у
надзору вршиће Уред за ревизију Босанско-подрињског кантона и Министарство за финансије у складу са законским прописима.
Ризици приликом реализације
Програма и средстава су највећим дијелом усмјерени на квалитет поднесених пројеката/програма удружења и
евентуална немогућност осигурања
прихода због недовољног прилива средстава.
6. Завршне напомене
Проведбу Програма у смислу
кадровских питања ће провести упос-

27. фебруар/вељача 2013.

лени у Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:05-14-121-2/2013 М И Н И С Т А Р
15.02.2013.године
Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14236/13 од 11.02.2013.године.
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ужује 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.

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 003) Ос-тали текући трансфери – Информисање број: 10-14-434/13 од 06.02.2013.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02. 2013.
године, д о н о с и:

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

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец ЈАНУАР 2013. године
I

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:

Одобравају се новчана средства
у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец јануар 2013.
године.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Мушком рукометном клубу
„Горажде“ Горажде

II

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке зад-

IV

Број:03-14-238/13
11.02.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Одобрава се аконтативна испл-
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ата новчаних средства у износу од
10.000,00 КМ Мушком рукометном
клубу „Горажде“ Горажде као дио новчаних средстава за подршку регистрованим спортским клубовима, намијењених за редовне програме – квалитетни спорт (припрема и такмичење) у
2013. години.
Члан 2.
Задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде да приликом израде уговора о додјели финансијских средстава за финансирање спорта из јавних средстава
којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде у 2013. години између Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанскоподрињског кантона Горажде, као даваоца средстава ,и Мушког рукометног
клуба „Горажде“ Горажде, као корисника средстава, уврсти аконтативну исплату новчаних средства у износу од
10.000,00 КМ утврђену овом Одлуком.
Члан 3.
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 2013. годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун број: 1325002010266608, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245039680006.
Члан 4.
Корисник средстава дужан је да

27. фебруар/вељача 2013.

Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
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:03-14-239/13
11.02.2013. 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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста
I
Овом се Одлуком даје сагласност за расписивање конкурса за попуну
упражњеног радног мјеста на одређено радно вријеме до 30.06.2012. године,
како слиједи:
ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде
1. Наставник енглеског језика
1 извршилац,
8 часова седмично

27. фебруар/вељача 2013.
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2. Наставник културе живљења
1 извршилац,
2 часа седмично

ниране намјенске донације у Буџет
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину - организациони
код 20020007 ЈУОШ „Устиколина“
Устиколина, у износу од 7.823,30 КМ
на име пројекта „Образовање за одржви развој“ и „Настава и учење“, додијељене од стране РЕЦ-а (The regional
environmental center).

ЈУ ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача

1. Наставник математике
1 извршилац,
8 часова седмично
II

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:03-34-240/13
11.02.2013. године
Горажде

Донација из члана 1. ове Одлуке усмјерава се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину у дијелу плана прихода повећањем
планираних прихода на економском
коду 722751 (примљене намјенске донације непланиране у Буџету).
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организационом коду 20020007 - ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина, економски кодови:

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 8. став 6. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. Годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.2013. године,
д о н о с и:

•

•

•

•
ОДЛ УКУ
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2013. годину
Члан 1.
Одобрава се усмјеравање непла-

Економски код 613400 набавка материјала и ситног инвентара у износу од 163,30 КМ
Економски код 613500 издаци за
услуге превоза горива у износу од
400,00 КМ
Економски код 613900 уговорене
услуге и друге посебне услуге у износу од 1.100,00 КМ
Економски код 821300 набавка опреме у износу од 6.160,00 КМ
Члан 3.
За реализацију наведене Одлуке задужују се Министарство за образовање, науку, културу и спорт, ЈУОШ
„Устиколина“ Устиколина и Министарство за финансије.

27. фебруар/вељача 2013.
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Члан 4.

додијељене од стране Џендер центра
ФБиХ.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број: 03-14-262/13
11.02.2013. године
Горажде

Члан 2.
Донација из члана 1. ове Одлуке усмјерава се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину у дијелу плана прихода повећањем планираних прихода на економском коду 722751 (примљене намјенске
донације непланиране у Буџету).
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организационом коду 19020001 - ЈУ Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде, економски кодови:

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 8. став 6. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2013. годину
Члан 1.
Одобрава се усмјеравање непланиране намјенске донације у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2013. годину - организациони код
19020001 ЈУ Центар за социјални рад,
у износу од 15.000,00 КМ за реализацију пројекта „Рад са породицама са поремећеним породичним односима“,

•

•

•

•
•

Економски код 613400 набавка материјала и ситног инвентара у износу од 560,00 КМ
Економски код 613500 издаци за
услуге превоза горива у износу од
800,00 КМ
Економски код 613900 уговорене
услуге и друге посебне услуге у износу од 10.973,00 КМ
Економски код 613100 путни трошкови у износу од 2.397,00 КМ
Економски код 613700 издаци за текуће одржавање у износу од 270,00
КМ
Члан 3.
За реализацију наведене Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Центар за социјални
рад и Министарство за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном

Број 3 – страна 439

27. фебруар/вељача 2013.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-263/13
11.02.2013. 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, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора за обиљежавање 1. марта,
Дана независности БиХ
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за обиљежавање 1. марта, Дана независности БиХ у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

реми приједлог Програма и Финансијског плана обиљежавања 1. марта, Дана независности БиХ и достави га Влади БПК на усвајање.

Осман Субашић - предсједник
Џевад Аџем
Анка Ћуровац
Емир Сијерчић
Селма Верем
Хамдо Сијерчић
Санид Зирак
Муведин Драгољ
Фуад Црнчало
Члан 2.

Задатак Организационог одбора из члана 1. овог Рјешења је да прип-

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-05-266/13
11.02.2013.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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Служби
за односе са јавношћу за плаћање
чланарине Асоцијацији европских
регија и градова за културу
(Les rencontres) за 2012. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Служби за односе са јавношћу Босанско-подрињског кантона Горажде за
плаћање чланарине Асоцијацији европских регија и градова за културу (Les
rencontres), са сједиштем у Паризу, за
2012. годину у висини од 610 € (евра).

27. фебруар/вељача 2013.
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Члан 2.

«ЕНОЛ» д.о.о. Горажде.

За реализацију ове Одлуке задужује се директор Службе за односе са
јавношћу, а средства ће се исплатити
из Буџета Службе за односе са јавношћу Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 613 900 Уговорене услуге.

По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.

Члан 3.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној 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:03-14-267/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга одржавања
возног парка у власништву
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга одржавања возног парка у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде бира се фирма

Члан 2.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–289/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за
сукцесивну испоруку аутодијелова
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
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27. фебруар/вељача 2013.

сукцесивну испоруку аутодијелова бира се фирма «ЕНОЛ» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–288/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за сукцесивну испоруку материјала
за информатичку опрему
- тонери и кетриџи

Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
сукцесивну испоруку материјала за информатичку опрему - тонери и кетриџи, бира се фирма «ДРИНЕКС» д.о.о.
Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–287/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за испоруку и сервисирање
информатичко-техничке опреме
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
испоруку и сервисирање информатичко-техничке опреме бира се фирма
«ДРИНЕКС» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–286/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за
пружање услуга текућег одржавања
зграда у власништву Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга текућег одржавања зграда у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде бира се фирма
«ГОРАЖДЕСТАН» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–285/13
11.02.2013.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:

27. фебруар/вељача 2013.

5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга осигурања
службених моторних возила у
власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања службених
моторних возила у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде бира се фирма «САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ» д.д.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–284/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања имовине
у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања имовине у
власништву Босанско-подрињског кантона Горажде бира се фирма «ВГТ
ОСИГУРАЊЕ» д.д.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Од-
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луке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–283/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање штампарских услуга,
укључујући услугу израде,
лекторисања, штампања и
укоричавања службених новина

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се
Одлуке може уложити жалба у року од
5 (пет) дана од дана достављања ове
Одлуке Влади Босанско – подрињског
кантона Горажде.
Број:03–14–282/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:

Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање штампарских услуга, укључујући услугу израде, лекторисања, шампања и укоричавања службених новина бира се фирма «СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга осигурања
запосленика у институцијама
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.

Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном

За најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања запосленика у институцијама Босанско-подрињског кантона Горажде бира се фирма
«АСА ОСИГУРАЊЕ» д.д.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из чл-
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ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–281/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за сукцесивну испоруку
канцеларијског материјала
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
сукцесивну испоруку канцеларијског
материјала бира се фирма «СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.

Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке, са најповољнијим понуђачем из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговор
под условима датим у одабраној понуди.
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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–279/13
11.02.2013.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 12. редовној
сједници, одржаној дана 11.02.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о отказивању поступка јавне набавке
за сукцесивну испоруку материјала
неопходних за текуће одржавање
зграда у власништву БПК Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком отказује пос-

27. фебруар/вељача 2013.
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тупак јавне набавке за сукцесивну испоруку материјала неопходних за текуће одржавање зграда у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде,
због тога што ниједна од примљених
понуда није прихватљива.
Члан 2.
Задужује се Комисија за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде да
објави поновни јавни позив за пружање ове услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-290/13
11.02.2013.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) и члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 15/12), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној 14.
02.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за ЈАНУАР 2013. године, како слиједи:
1. Општина Горажде 58.000,00 КМ из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број: 161-000-00
92630161, отворен код Раифаизен
банке Сарајево филијала Горажде
Врста прихода:732114, шифра:033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина 42.000,00
КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ003) - Текући трансфери
Општини Фоча-Устиколина на рачун број: 101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево
филијала Горажде.
3. Општина Пале-Прача 42.000,00 КМ
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100
(БАЛ 004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на рачун број:
102-007-0000001426, отворен код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Сједиште удружења је у Горажду,
ул. Фазлагића бр.10.

Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-250/13
14.02.2013.године
Горажде

2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-2/2013 у прву књигу Регистра, дана 06.02.2013.
3. „УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ПОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ 19911995.“ је добровољно, невладино,
ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима и дјелатностима:
•

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

•
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву „УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ПОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ 19911995.“, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, 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 ВЕТЕРАНА ПОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ 1991 –
1995.“
Скраћени назив Удружења је:
„УВ ПОЛ РГ 91-95.“

•

•

•

Залагање за изградњу демократског друштва заснованог на слободама, правима и дужностима
човјека као основне индивидуе
друштва;
Залагање за јачање угледа и остварење адекватног друштвеног
положаја чланства и вођење бриге о њиховим друштвеним и материјалним интересима, те старање о могућности пружања одговарајућих видова помоћи и потпуно
изједначавање статусних права
активног чланства са статусним
правима других компоненти одбрамбено-ослободилачког рата у
складу са законом;
Заузимање за досљедно спровођење и поштивање уставности и законитости;
Успостављање сарадње са другим
сродним удружењима, установама, институцијама, органима и
организацијама, од локалног до
државног нивоа;
Заштита права и интереса својих
чланова, као и тековина одбрамбено-ослободилачких активности
уочи и током агресије на Републику Босну и Херцеговину;
Прикупљљање података о својим

27. фебруар/вељача 2013.
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•

•

•

•

•

•

•

•

члановима, неопходних за извршавање својих дјелатности;
Праћање стања у области правног
и социјаног статуса својих чланова (посебно да ли су ријешили свој радноправни статус, пензију и
сл.) и подузимање одређених правних радњи које су од значаја за
остваривање њихових законских
права код надлежних државних
органа за питања бораца;
Учешће у пословима који се односе на питања запошљавања, преквалификације,
доквалификације и школовања
својих чланова;
Учешће у јавним расправама поводом доношења закона и других
прописа којима се уређују борачка права;
Организовање скупова, предавања, трибина, округлих столова, у
циљу обиљежавања значајних датума и догађаја у периоду 19911995, те његовања традиција одбрамбено-ослободилачке борбе за
Босну и Херцеговину;
Залагање за изједначавање ратних полицијских дужности и признања са дужностима и признањима других компоненти одбрамбено-ослободилачких снага;
Организовање информативних,
културних, образовних и спортских активности за своје чланство и
учешће у манифестационим активностима у организацији других
сродних удружења и асоцијација;
Сарадња са удружењима других
компоненти одбрамбено-ослободилачких снага са подручја општине Горажде и шире;
Сарадња са средствима јавног информисања и популарисање Удружења путем средствава јавног

•
•

информисања;
Издавање разних публикација
Удружења, у складу са законом;
Обављање и других дјелатности и
задатака који доприносе заштити
интереса чланства, у складу са законом и овим Статутом.

4. Лица овлаштена за заступање и представљање „УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА ПОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ 1991-1995.“ су:
ХЕЛАЋ ИЗЕТ – предсједник
Удружења
ХОЏИЋ ШЕФИК – подпредсједник
Удружења
5. „УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ПОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ, 19911995.“ дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и
даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши надлежни кантонални орган у чије подручје спада праћење стања у области на коју се односи дјелатност
удружења.
Образложење
„УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ПОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ 19911995.“ поднијело је Министарству за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
захтјев за упис у Регистар удружења,
који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,“ број: 45/02), и то: Одлука
о оснивању удружења, Статут удруже-
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ња (2x), Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења, Списак чланова органа
управљања и Одобрење начелника Општине Горажде, бр:02-05-2-78/13 од
08.01.2013.године, да „УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ППОЛИЦИЈЕ РЕГИЈЕ ГОРАЖДЕ 1991-1995.“ у назив Удружења
може унијети назив Горажде.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило
је да су испуњени услови за упис у Регистар „Удружења ветерана полиције
Регије Горажде 1991 -1995.“, стога је,
сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама
(„Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“ број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.

са Рјешењем број: 05-14-500-2/11 од
04.11.2011. године („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и доказ о уплати налази се у спису предмета.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.

1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-9/2001 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ „ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ“ УСТИКОЛИНА.

Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 17/04, 9/07 , 14/08
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу

Број:УП-1:05-05-4/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
06.02.2013.године
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ“ УСТИКОЛИНА, на основу члана 33. Закона о удружењима и
фондацијама („Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ

2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица оваштених
за заступање и представљање удружења, тако што Дамиру Карахоџи
– предсједнику удружења, Минели Ћорић – подпредсједнику удружења и Џенани Габела – секретару удружења, престаје овлаштење
за заступање и представљање удружења, а нова лица овлаштена за за-
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ступање и представљање удружења су: Дамир Карахоџа – предсједник удружења, Џенана Габела –
подпредсједник удружења и Алмира Карахоџа – секретар удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника Скупштине удружења, тако што се Ален Џано – предсједник Скупштине удружења, разрјешава дужности, а ново лице именовано за предсједника Скупштине удружења је
Ален Субашић.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена чланова органа управљања, то јесте промјена чланова
Управног одбора удружења и дисциплинске комисије, а на основу
Одлука које су донесене на Скупштини удружења, дана 23.12.2012.године.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сљедећих чланова
Статута удружења од 18.12.2010. године:
•

У члану 20. иза ријечи „период од“,
мијења се ријеч „једне“ и гласи
„двије“.

•

У члану 25. додаје се нови став 2.
који гласи: „Мандат предсједника

27. фебруар/вељача 2013.

УОСУ траје двије године, с могућношћу поновног избора“.
Ове Измјене и допуне Статута
чине саставни дио Статута удружења
од 18.12.2010. године.
6. Упис промјена из тачки 2, 3, 4. и 5.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 13.02.2013. године.
7. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ „ОМЛАДИНСКИ
САВЕЗ“ УСТИКОЛИНА уписано је у
Регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе, дана 12.11.2001. године,
под регистарским бројем Р-I -9/2001 у
прву књигу Регистра.
Дана 16.03.2005. године извршене су сљедеће промјене: промјена лица
овлаштених за заступање и представљање удружења и промјена Статута;
20.01.2010. године извршене су промјене назива и скраћеног назива удружења, промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења, промјена чланова органа управљања и
промјена Статута удружења; 11.02.
2011. године извршене су промјене лица овлаштених за заступање и представљање удружења, промјена чланова
органа управљања и промјена Стату-
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та; а дана 14.02.2012. године извршена
је промјена чланова органа управљања
и промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења.
Захтјевом број: УП-1:05-05-5/13
од 12.02.2013. године, обратило се УДРУЖЕЊЕ „ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ“
УСТИКОЛИНА за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање
и представљање удружења, промјену
чланова органа управљања и промјену
Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
о разрјешењу дужности лица овлаштених за заступање и представљање удружења, Одлука о именовању дужности
лица овлаштених за заступање и представљање удружења, Одлука о разрјешењу дужности предсједника Скупштине удружења, Одлука о именовању
предсједника Скупштине удружења,
Одлука о разрјешењу дужности предсједника и чланова Управног одбора и
дисциплинске комисије, Одлука о именовању чланова и предсједника Управног одбора и дисциплинске комисије, Одлука о измјенама и допунама Статута удружења и Записник са сједнице Скупштине удружења, одржане дана 23.12.2012. године.
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:17/04,9/07,14/08 и
2/12) и доказ о њеној уплати налази се
у спису предмета.
Накнада за упис промјена удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и
доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-5/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
13.02.2013.године
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИ КЛУБ „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
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односе Босанско-подрињског кантона Горажде, под регистарским
бројем Р-I-8/1999 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“.

2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштеног
за заступање и представљање удружења, тако што: Мирсаду Дрљевићу – предсједнику Управног одбора удружења, престаје овлаштење
за заступање и представљање удружења, а ново лице овлаштено за заступање и представљање удружења је Сенад Ислам – предсједник
Управног одбора удружења.
3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
15.02.2013. године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ уписано је у Регистар
удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана 10.12.1999. године, под регистарским бројем Р-I-8/1999 у прву књигу Регистра.
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Захтјевом број: УП-1:05-05-6/13
од 13.02.2013. године, обратило се
УД -РУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ“ за упис у Регистар промјене лица овлаштеног за заступање и
представљање удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
о разрјешењу предсједника Управног
одбора удружења, Одлука о именовању Предсједника Управног одбора удружења и Записник са сједнице Скупштине удружења, одржане дана 08.02.
2013. године.
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, 14/08
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
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Накнада за упис промјена удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и
доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-6/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
15.02.2013.године
Горажде
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На основу члана 123. став 1. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службене новине Федерације БиХ“
број:52/09), члана 19. став 5. Статута
Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона“ број:08/08), сагласности Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона број:04-24-451-1/11, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 18. редовној сједници, одржаној дана 06.04.2011.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Програма господарења
пољопривредним земљиштем у
власништву државе на подручју
Општине Фоча-Устиколина
Члан 1.
Усваја се „Програм господарења пољопривредним земљиштем у власништву државе на подручју Општине Фоча-Устиколина“.
Члан 2.
Укупне површине пољопривре-

дног земљишта у власништву државе
на подручју Општине Фоча-Устиколина, према подацима из катастра земљишта износе 652.112 м2.
Члан 3.
Површине пољопривредног земљишта из члана 2. ове Одлуке према
културури су детаљно разврстане у
„Програму господарења пољопривредним земљиштем у власништву државе на подручју Општине Фоча-Устиколина», који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Задужује се начелник Општине
да пропише услове, критерије и начин
додјеле пољопривредног земљишта
које се даје у закуп.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на сангу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-24-443/11
08.04.2011.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
пресједавајућег ОВ
Шемсо Муслић,с.р.
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На основу члана 50. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско подрињског кантона Горажде“, бр.11/08 17/10 и 16/11 – пречишћени текст), Општинско вијеће Општине Фоча-Устколина, на 3. (трећој)
редовној сједници, одржаној дана 06.
02.2013.године, д о н и ј е л о ј е:

27. фебруар/вељача 2013.
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ПРОГРАМ Р АДА
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
за 2013.годину
ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ:
1. Утврђивање нацрта, односно приједлога Буџета и доношење Буџета
Општине Фоча-Устиколина за 2013.
годину, као и пратеће одлуке о извршавању Буџета;
2. Доношење Програма рада Вијећа
за 2013.годину;
3. Извјештај Комисије за провођење
редовног годишњег пописа у Општини Фоча-Устиколина за 2012.годину;
4. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча-Устиколина за 2012.годину;
5. Доношење одлуке о именовању организационог одбора манифестације „Устикољанско љето 2013“;
6. Доношење одлуке о именовању организационог одбора за Дан реинтеграције у 2013.години;
7. Доношење одлуке о додјели јавних
признања Општине Фоча-Устиколина у 2013.години.
ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУНИ:
8. Доношење одлуке о утврђивању
просјечне цијене 1м2 изграђеног стамбеног простора у 2012.години на
подручју Општине Фоча-Устиколина;
9. Доношење одлуке о утврђивању
накнаде за неизграђено градско
грађевинско земљиште државне својине на подручју Општине ФочаУстиколина;
10. Извјештај о остваривању политике

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Општине и активностима начелника у 2012.години;
Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча-Устиколина за перод
01.01.-31.03.2013.године;
Извјештај о раду Дома здравља Фоча-Устиколина за 2012.годину и утрошку новчаних средстава из Буџета Општине;
Извјештај о раду ЈКП “Ушће” д.о.о.
Фоча-Устиколина за 2012. годину и
утрошку новчанх средстава из Буџета Општине;
Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета Општине од стране мјесних заједница у 2012.години;
Доношење одлуке о провођењу избора за органе мјесних заједница
на подручју општине Фоча-Устиколина;
Информација о минским површинама и проблеми с тим у вези /средства/;
Доношење одлуке о организовању
и функционисању заштите од пожара /и ватрогаство за подручје општине/;

ПЕРОД ЈУЛИ-СЕПТЕМБАР:
18. Извјештај о извршењу Буџета за период I –VI 2013.године;
19. Извјештај ЈКП “Ушће” д.о.о. са финансијским показатељима за период I-VI 2013.године;
20. Разматрање приједлога програма и
доношење одлуке о усвајању програма за подстицај пољопривредној
прозводњи у 2013.години;
21. Информација
о
проблемима
младих у Устиколини;
22. Стратегија развоја омладинске политике 2012-2016. година (обавеза
из члана 4. став 7. Закона о млади-
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ма ФБиХ, „Службене новине ФБиХ“,
бр.36/10);
23. Информација о проблемима у раду КУД „Полет“ Устиколина, приједлози за рјешавање проблема и др.
24. Информација о материјалном положају пензионера у Устиколини.
ПЕРИОД ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР:
25. Нацрт Буџета Општине за 2014.годину;
26. Буџет Општине Фоча-Устиколина
за 2014.годину и одлука о извршавању Буџета за 2014.годину;
27. Програм рада Општинског вијећа
за 2014.годину;
28. Извјештај Организационог одбора
манифестацје ”Устикољанско љето
2013”;
29. Извјештај о деминирању на подручју општине Фоча-Устколина за
перод 2010- 2011.година;
30. Извјештај Комисје за одабир корисника помоћи у обнови стамбених
јединца у сврху повратка, у оквиру
ЗП 10, ЗП 11, ЗП 12 пројекат;
31. Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета Општине, од стране невладиних организацја у 2012.
години.
Вијеће ће доности и друге акте
из своје надлежности за које се укаже
потреба, а према програмима рада општинских служби односно других овлаштених предлагача,у складу са Пословником о раду Општинског вијећа.
Број:01-02-148 /13
Предсједавајући
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 19.став 1. тачка
3. Статута Општине Фоча-Устиколина
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:8/08) и
члана 84. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр.11/08,
17/10 и 16/11-пречишћени текст), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 3. редовној сједници, одржаној дана 06.02.2013. год., донијело је:

ОДЛУКУ
Члан 1.
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина усваја Извјештај о обављеном редовном годишњем попису у
Општини Фоча-Устиколина за 2012.годину са приједлозима Комисије за провођење редовног годишњег пописа.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије за провођење редовног годишњег пописа Општине ФочаУстиколина за 2012.годину број: 02-141518-2/12 од 28.01.2013.године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-14-149 /13
Предсједавајући
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 8. Закона о матичним књигама („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 37/12) и члана 100. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 3. редовној сједници, одржаној дана 06.02.
2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ
ПОДРУЧЈА ЗА ВОЂЕЊЕ
МАТИЧНИХ КЊИГА
И ЊИХОВИХ СЈЕДИШТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
Члан 1.
Овом се Одлуком одређују матична подручја за вођење матичних књига и њихова сједишта на подручју
Општине Фоча-Устиколина.
Члан 2.
На подручју Општине ФочаУстиколина одређује се 1 (једно) матично подручје и то:
1. МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ
УСТИКОЛИНА
Матично подручје Устиколина
обухвата насељена мјеста: Устиколина,
Присоје, Доње Жешче, Превила, Мрављача, Петојевићи, Зебина Шума, Њухе, Бавчићи, Сорлаци, Гостичај, Цвилин, Шахбашићи, Радељевићи, Јабука,
Рачићи, Стојковићи, Милотина, Коза-
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ревићи, Славичићи, Збич, Подграђе,
Мазлина и Забор.
Члан 3.
Сједиште матичног подручја
Устиколина је у Матичном уреду Устиколина, смјештеном у згради Општине Фоча-Устиколина.
Члан 4.
За насељена мјеста из члана 2.
ове Одлуке водиће се јединствена матична књига рођених, матична књига
држављана, матична књига вјенчаних
и матична књига умрлих.
Члан 5.
Матични уред Устиколина организационо се налази у саставу Службе за привреду, комуналне послове,
друштвене дјелатности, општу управу
и финансије Општине Фоча-Устиколина.
Правилником о унутрашњој
организацији општинских служби детаљније се одређују послови вођења
матичних књига које врши матични
уред, као и услови које морају испуњавати лица која раде на пословима вођења матичних књига.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-13-150/13
Предсједавајући
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

27. фебруар/вељача 2013.

244
На основу члана 19. став 1. тачка 14. и члана 100, а у вези са чланом
10. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона“, број: 8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 3. редовној сједници, одржаној
дана 06.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНИХ
ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ФОЧАУСТИКОЛИНА
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују јавна
признања Општине Фоча-Устиколина, која се додјељују за постигнуте изузетне резултате у свим областима привредног развоја, друштвених дјелатности и другим областима у Општини
Фоча-Устиколина (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Јавна признања Општине су:
2. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
3. СРЕБРНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
4. ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
Члан 3.
У једној календарској години се
могу додијелити највише два јавна признања „Златна плакета Општине Фоча-Устиколина“, највише два јавна пр-
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изнања „Сребрна плакета Општине
Фоча-Устиколина“и највише једно признање „Почасни грађанин Општине
Фоча-Устиколина“.
Члан 4.
Поступак додјеле јавних признања Општине проводи Комисија за
додјелу јавних признања Општине, коју чине: чланови надлежног радног тијела Општинског вијећа, општински
начелник и један члан из општинских
служби за управу, којег именује општински начелник.
Предсједник Комисије за додјелу јавних признања Општине (у даљем тексту: Комисија) је предсједник надлежног радног тијела Општинског
вијећа.
Чланови Комисије имају право
на накнаду за рад у Комисији на начин и у износу како је то утврђено за
чланове сталних радних тијела Општинског вијећа.
Члан 5.
Изглед и дизајн јавних признања Општине из члана 2. ове Одлуке
утврдиће Општинска служба за привреду, комуналне послове, друштвене
дјелатности, општу управу и финансије.
Члан 6.
Јавна признања Општине се
додјељују колективима и појединцима,
за постигнуте изузетне резултате у
претходном периоду.
Јавна признања Општине „Златна плакета Општине Фоча-Устиколина“ и „Сребрна плакета Општине Фо-
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ча-Устиколина“ се појединцима могу
додјељивати и постхумно.
Члан 7.
Јавна признања Општине се додјељују сваке године у поводу 19. Марта – Дана Општине, на основу јавног
позива, а у складу са Правилником о
критеријима за додјелу јавних признања Општине.

Члан 11.
Одлуку о додјели јавних признања Општине, на приједлог Комисије,
доноси Општинско вијеће.
Јавна признања Општине се уручују колективима и појединцима на
свечаној сједници Општинског вијећа
у поводу Дана Општине.
Члан 12.

Правилник о критеријима за
додјелу јавних признања Општине доноси Општинско вијеће на приједлог
општинског начелника.

Стручне и административне
послове за потребе рада Комисије у
процедури додјеле јавних признања
Општине и вођење евиденције о додијељеним јавним признањима Општине
врши секретар Општинског вијећа.

Члан 9.

Члан 13.

Право предлагања кандидата за
додјелу јавних признања Општине имају: општински начелник, вијећници
Општинског вијећа, општинске службе за управу и друга тијела управе, јавне установе, привредна друштва, мјесне заједнице, политичке странке, удружења грађана, грађани, вјерске заједнице и научне, културне, образовне,
спортске и друге институције и организације са сједиштем на подручју општине.

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о наградама и
признањима Општине Фоча-Устиколина, број: 01-14-885/09, од 02.05.2009.
године („Службене новине Босанскоподрињског кантона“, број 13/09) и
други прописи који су донесени на
основу те Одлуке.

Члан 8.

Члан 10.
На основу поднесених приједлога за додјелу јавних признања по јавном позиву, а након проведене процедуре у складу са Правилником о критеријима за додјелу јавних признања
Општине, Комисија утврђује приједлог одлуке о додјели јавних признања
Општине.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-05-151/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 19. став 1. тачка 14. и члана 100, а у вези са чланом
10. Статута Општине Фоча-Устиколи-
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на („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08)
и члана 8. Одлуке о утврђивању јавних
признања Општине Фоча-Устиколина, Општинско вијеће Општине ФочаУстиколина, на 3. редовној сједници,
одржаној дана 06.02.2013. г., д о н о с и:

-

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈИМА ЗА ДОДЈЕЛУ
ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА

-

-

Члан 1.
Овим се Правилником утврђују
критерији за додјелу јавних признања
Општине Фоча-Устиколина (у даљем
тексту: Општина).

-

-

Члан 2.
Јавна признања Општине су:
1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
2. СРЕБРНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
3. ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
Члан 3.

b) Појединцима, који су:
-

-

Критерији за додјелу јавних признања Општине су:
1. ЗА ЗЛАТНУ И СРЕБРНУ ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
a) Колективима, који су:
-

дали изузетан допринос општем друштвено-економском развоју Општине;

остварили значајне пословне
резултате у претходном периоду;
упослили већи број радника у
односу на претходну годину,
извршили властита улагања у
проширење производних и других капацитета, увећаних најмање за 10% у односу на претходну годину;
постигли изузетне резултате у
области образовања, науке, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, спорта, јавног
реда и сигурности;
достигли међународне стандарде у области културе, спорта и
других друштвених дјелатности;
дали изузетан допринос у заштити живота и здравља грађана
Општине и друштвених добара
од елементарних, еколошких и
других непогода и несрећа.

-

-

својим активностима и залагањем допринијели општем друштвено-економском развоју општине;
својим активностима и залагањем постигли изузетне резултате и допринијели унапређењу
рада органа управе или других
институција на подручју општине;
допринијели развоју и унапрјеђењу локалне самоуправе у општини;
својим активностима и залагањем допринијели стабилности
и повећању Буџета органа управе или других институција на
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-

-

-

-

-

подручју општине;
унапређивали и афирмисали
образовне, научне, културне и
спортске вриједности општине;
постигли изузетне резултате у
афирмацији позитивних вриједности општине кроз сарадњу
са домаћим и међународним
институцијама;
бавили се иноваторством и креативним радом у области умјетности и књижевности и с тим у
вези добили домаћа и међународна признања;
дали изузетан допринос у заштити живота и здравља грађана
општине и друштвених добара
од елементарних, еколошких и
других непогода и несрећа;
допринијели развоју и унапрјеђењу демократије, међувјерске
и међунационалне толеранције.

2. ЗА ПЛАКЕТУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
b) Појединцима, који су:
-

-

-

-

својим активностима и залагањем допринијели општем друштвено-економском развоју општине;
својим активностима и залагањем допринијели стварању и очувању мира и слободе;
својим активностима и залагањем допринијели унапређењу,
очувању и заштити људских
права и грађанских слобода;
својим активностима и залагањем допринијели развоју демократије, међувјерске и међунаци-
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-

оналне толеранције;
својим активностима и залагањем допринијели афирмацији општине на домаћем или међународном нивоу.
Члан 4.

Поступак додјеле јавних признања Општине проводи Комисија за
додјелу јавних признања Општине (у
даљем тексту: Комисија), у складу са
Одлуком о утврђивању јавних признања Општине Фоча-Устиколина и овим
Правилником.
Члан 5.
Комисија ради у сједницама.
У свом раду Комисија одлучује
консензусом, а у случају немогућности
постизања такве одлуке, Комисија одлучује већином гласова укупног броја
чланова.
Члан 6.
Комисија је дужна да најкасније
30 дана прије дана одређеног за додјелу јавних признања Општине објави
јавни позив за предлагање кандидата
за додјелу јавних признања Општине
и критерије за додјелу истих, са назнаком рока до када се приједлози могу
подносити.
Јавни позив се објављује у једном од средстава јавног информисања и
то: огласној плочи Општине, на РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде, у дневним новинама или на веб-страници Општине.
Члан 7.
Право предлагања кандидата за
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додјелу јавних признања Општине имају општински начелник, вијећници
Општинског вијећа, општинске службе за управу и друга тијела управе, јавне установе, привредна друштва, мјесне заједнице, политичке странке, удружења грађана, грађани, вјерске заједнице, научне, културне, образовне, спортске и друге институције и организације са сједиштем на подручју Општине.
Писани приједлози кандидата
за додјелу јавних признања Општине
са образложењем се достављају Комисији.
Приједлози кандидата за додјелу јавних признања Општине требају
да садрже: име и презиме, адресу кандидата, односно назив колектива, организације, заједнице или привредног
друштва и образложење са документацијом која потврђује наводе из приједлога.
Непотпуне и неблаговремено
поднесене приједлоге кандидата за додјелу јавних признања Општине Комисија неће узимати у разматрање.
Члан 8.
При одлучивању о приједлогу
кандидата за додјелу јавних признања
Комисија ће се придржавати критерија наведених у члану 3. овог Правилника.

ти доставити Општинском вијећу на
усвајање најкасније до 01. марта у години за коју се додјељују јавна признања.
Одлуку о додјели јавних признања Општине, на приједлог Комисије, доноси Општинско вијеће.
Члан 10.
Средства неопходна за израду
јавних признања Општине се обезбјеђују у Буџету Општине.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе досадашњи критерији за додјелу јавних признања.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-02-152/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
06.02.2013.године Петар Михајловић, с.р.
Фоча-Устиколина
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Члан 9.

На основу члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број:8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на трећој редовној сједници, одржаној дана 06.02.2013.године, доноси:

Комисија је дужна, након истека рока из јавног позива за подношење
приједлога за додјелу јавних признања
Општине, размотрити све поднесене
приједлоге и након проведене процедуре утврдити приједлог одлуке о додјели јавних признања Општине и ис-

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке
о оснивању Комисије за жалбе
(«Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/09)

27. фебруар/вељача 2013.
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Члан 1.

Одлука Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина о оснивању
Комисије за жалбе, бр.01-02-592/09 од
08.04.2009.године («Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/09) ставља се ван снаге, из
разлога што је ова Комисија накнадно
уграђена у Пословник о раду Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр. 11/08,
17/10 и 16/11).

Именује се Скупштина Јавног
комуналног предузећа „Ушће“ д.о.о.
Фоча-Устиколина, као орган управљања предузећа, у саставу:

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-02-153/13
Предсједавајући
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 19. став 1. тачка 18. и члана 100. Статута Општине
Фоча-Устиколина (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08) и члана 9. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Ушће“ д.о.о. Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде”, број: 11/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 3. редовној сједници, одржаној дана 06.02.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Скупштине Јавног
комуналног предузећа „Ушће“ д.о.о.
Фоча-Устиколина

1. Ченгић Мирсад
2. Дреца Сулејман

- предсједник,
- замјеник
предсједника,
3. Башић Ферид
- члан,
4. Османспахић Ермин - члан,
5. Каровић Лејлудин
- члан.
Члан 2.
Мандат предсједника, замјеника предсједника и чланова Скупштине
Јавног комуналног предузећа „Ушће“
д.о.о. Фоча-Устиколина траје 4 (четири) године од дана именовања.
Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука број: 01-051980/08, од 18.08.2008. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-154/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 64. став 8. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 46/10), члана 19. став 1.
тачка 18. и члана 100. Статута Општи-
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не Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број 8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 3. редовној сједници, одржаној дана 06.02.
2013. године, д о н о с и:

РЈЕШЕНЈЕ
о разрјешењу предсједника
Управног одбора ЈУ Дом здравља
Фоча-Устиколина
I
Разрјешава се дужности предсједник Управног одбора ЈУ Дом здравља Фоча-Устиколина, Осман Субашић, на лични захтјев.
II
Овлашћује се члан Управног
одбора ЈУ Дом здравља Фоча-Устиколина – представник Установе (ЈУ Дом
здравља Фоча-Устиколина) да руководи сједницама Управног одбора ЈУ
Дом здравља Фоча-Устиколина и да
потписује акте Управног одбора у периоду до именовања предсједника Управног одбора.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-155/13
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу става 3. члана 5, става
1. члана 107. и члана 108. Закона о пољопривредном земљишту («Службене
новине ФбиХ» број: 52/09), члана 6. и
7. Правилника о условима и начину
кориштења средстава остварених од
замјене, закупа и концесије пољопривредног земљишта у власништву државе («Службене новине ФБиХ» број: 78
/09), члана 6. Програма господарења
пољопривредним земљиштем у власништву државе на подручју Општине
Фоча-Устиколина (број: 03-01-24-2281/11), члана 19. Статута Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»
бр. 8/08), Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина, на 3. (трећој) редовној сједници, одржаној 06.02.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ
ПОЗИВА ЗА ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧАУСТИКОЛИНА
Члан 1.
Одобрава се расписивање јавног позива за давање у закуп на одређено вријеме, на рок од 10 (десет) година,
за воћарску, ратарско-повртларску производњу - пољопривредно земљиште
у власништву Општине Фоча-Устиколина и то:
Катастарска општина Цвилин
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- К.ч. 2546 - Расадник - воћњак,
у укупној површини .............. 4.166 м2
- К.ч. 2547 - Расадник - њива,
у укупној површини ............ 109.383 м2
- К.ч. 2548 - Расадник - воћњак,
у укупној површини..................6.209 м2
Укупно:
119.758 м2
Почетна цијена утврђује се у
износу од 0,0165 КМ/м2 годишње.
Почетна цијена за пољопривредне објекте који се налазе на к.ч. 2547
површине 186 м2 утврђује се у висини
од 6,50 КМ/м2 годишње.
Члан 2.
Одобрава се расписивање јавног позива за давање у закуп на одређено вријеме на рок од 10 (десет) година
за ратарско-повртларску производњу,
пољопривредно земљиште у власништву Општине Фоча-Устиколина и то:
Катастарска општина Цвилин
- К.ч. 2541 - Вуково поље - њива
у укупној површини…............. 4.081 м2
- К.ч. 2543 - Расадник-њива
у укупној површини …….......22.109 м2
Укупно:
26.190 м2
Почетна цијена утврђује се у
износу од 0,015 КМ/м2 годишње.
Члан 3.
Додјела земљишта из члана 1. и
члана 2. вршитће се физичким и правним лицима према исказаним потребама.
Члан 4.
Задужује се начелник Општине

27. фебруар/вељача 2013.

да пропише услове, критерије и начин
додјеле пољопривредног земљишта из
члана 1. и члана 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављена у «Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-31-156/13
Предсједавајући
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

250
На основу члана 19. став 1. тачка 24. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско - подрињског кантона
Горажде“, број: 08/08), те члана 31. Уредбе о јединствбеној методологији за
процјену штета од природних и других несрећа („Службене новине Федерације БиХ“, број: 75/04, 38/06 и
52/09), Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина, на 3. (трећој) редовној сједници, одржаној дана 06.02.2013.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја
о процијењеној штети
од пожара
Члан 1.
Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина усваја Извјештај о
процијењеној штети од пожара, број:
02-44-2130-15/09, од 19.12.2012. године
(који је саставни дио ове Одлуке), сачињен од Општинске комисије за про-
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цјену штета од природних и других
несрећа Општине Фоча-Устиколина.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

Број:01-44-157/13
06.02.2013.године

Број:01-44-157/13
Предсједавајући
06.02.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

......................................................

Предсједавајући
Петар Михајловић,с.р.
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