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Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине у предмету утврђивања
извршења одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, на основу
члана 5. став 2. Закона o поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број: 6/95 и 37/03) и члана 61. став 7. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ",
број: 40/10), на сједници одржаној дана 17.04.2013. године, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-28/11 од 24.01.2012.године, која се односи на постављено уставно питање за утврђивање уставности
Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Федерацији Босне
и Херцеговине, а која је објављена у
"Службеним новинама Федерације БиХ",

број: 27/12 и службеним гласилима кантона у Федерацији БиХ, није извршена.
Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији БиХ.
Образложење
Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) након проведене
јавне расправе дана 24.01.2012. године
одлучујући о уставном питању које је
предочио Кантонални суд у Тузли у
вези утврђивања уставности Закона о
платама и другим накнадама судија и
тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 72/05 и 22/09), донио је
пресуду којом је утврђено да Закон о
платама и другим накнадама судија и
тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на на-
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кнаде судија, тужилаца и стручних
сарадника није у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Исто тако у складу са чланом IV.Ц.12.
б) Устава Федерације Босне и Херцеговине наложено је Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, да у року
од шест мјесеци од дана објављивања
пресуде у "Службеним новинама Федерације БиХ" допуни споменути закон
поштујући уставни принцип једнакости пред законом и регулише права судија, тужилаца и стручних сарадника
на: накнаду за трошкове исхране; накнаду трошкова пријевоза на посао и са
посла; накнаду за прековремени рад,
рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у
дане државних празника; накнаду због
болести или повреде; накнада трошкова за случај смрти, тешке болести или
инвалидности; накнада за породиљски
допуст и на отпремнину приликом одласка у пензију као и осталим буџетским корисницима.
Уставни суд Федерације је актом број: С-1/13 од 14.01.2013. године,
затражио од Премијера Федерације
Босне и Херцеговине обавјештење о
извршењу пресуда Уставног суда Федерације. Захтјеви су се односили на извршење десет пресуда Уставног суда
Федерације, гдје се између осталих налази и Пресуда овог Суда број: У-28/11
од 24.01.2012. године.
Премијер Федерације Босне и
Херцеговине је поднеском број: 01-1160/13, од 27.02.2013. године доставио
Уставном суду Федерације Информацију о извршењу десет пресуда Уставног суда Федерације, коју је Влада Федерације Босне и Херцеговине усвојила на 74. сједници одржаној 27.02.2013.
године. У Информацији је, између осталог, наведено да је Пресудом овог
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Суда број: У-28/11 од 24.01.2012. године, утврђена неуставност Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на накнаде судија, тужилаца и стручних сарадника. Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 70. сједници, одржаној 27.12.2012. године, у складу са
назначеном пресудом, утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама
Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Федерацији Босне
и Херцеговине и исти упутила у парламентарну процедуру по хитном поступку.
Уставни суд Федерације у функцији заштите принципа уставности
као основа демократије и владавине
права одлучио је, као у изреци Рјешења из сљедећих разлога:
Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава
Федерације Босне и Херцеговине прописана је надлежност Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје је поред осталог утврђено, да је Премијер
надлежан за провођење "политике и
извршавање закона федералне власти,
укључујући осигурање извршења одлука судова Федерације".
Чланом IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано
је да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40. и
41. Закона о поступку пред Уставним
судом Федерације Босне и Херцеговине, регулисане су правне посљедице
донесених одлука.
Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине такођер је прописано да су одлуке
Уставног суда Федерације коначне и
обавезујуће и да су тијела власти у Федерацији Босне и Херцеговине у окви-
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ру својих надлежности утврђених Уставом и законом дужни проводити одлуке Суда. Поред тога, наведеним чланом Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине прописано
је, да Уставни суд Федерације у случају
непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању Суда о
предузетим мјерама, доноси рјешење
којим се утврђује да одлука овог Суда
није извршена и доставља га надлежном тужилаштву, односно другом органу надлежном за извршење којег одреди Суд.
Полазећи од уставних и законских одредби, а након увида у податке
које је доставио Премијер Федерације
Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је утврдио, да Пресуда овог
Суда број: У-28/11 од 24.01.2012. године није извршена.
Због тога је Уставни суд Федерације у складу са споменутим одредбама, одлучио као у изреци овог Рјешења.
Ово Рјешење Уставни суд Федерације је донио једногласно у саставу:
др Ката Сењак, предсједница Суда,
Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић,
Александра Мартиновић и Домин Малбашић, судије Суда.
Број:У-28/11
Предсједница
17.04.2013.године Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
Ката Сењак,с.р.
..........................................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine u predmetu utvrđivanja
izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o postupku pred

Број 6 – страна 863

Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj: 6/95 i 37/03) i članka 61. Stavak 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04.2013. godine,
donio je
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
U-28/11 od 24.01.2012. godine, koja se
odnosi na postavljeno ustavno pitanje za
utvrđivanje ustavnosti Zakona o plaćama
i drugim naknadama sudaca i tužitelja u
Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja je
objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 27/12 i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
glasilima kantona u Federaciji BiH.
O b r a z l o ž e n je
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud Federacije) nakon provedene javne
rasprave dana 24.01.2012. godine odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio
Kantonalni sud u Tuzli u svezi utvrđivanja ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 72/05 i 22/09),
donio je presudu kojom je utvrđeno da
Zakon o plaćama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na nak-
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nade sudaca, tužitelja i stručnih suradnika nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Isto tako sukladno članku IV.C.12. b) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine naloženo je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude u "Službenim novinama Federacije BiH" dopuni spomenuti
zakon poštujući ustavno načelo jednakosti pred zakonom i regulira prava sudaca,
tužitelja i stručnih suradnika na: naknadu za troškove ishrane; naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla; naknadu
za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika; naknadu zbog bolesti ili povrede;
naknada troškova za slučaj smrti, teške
bolesti ili invalidnosti; naknada za porodiljski dopust i na otpremninu prilikom
odlaska u mirovinu kao i ostalim proračunskim korisnicima.
Ustavni sud Federacije je aktom
broj: S-1/13 od 14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda
Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se
odnosili na izvršenje deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj: U28/11 od 24.01.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom broj: 01-11-60/13,
od 27.02.2013. godine dostavio Ustavnom
sudu Federacije Informaciju o izvršenju
deset presuda Ustavnog suda Federacije,
koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 74. sjednici održanoj
27.02.2013. godine. U Informaciji je, između ostalog, navedeno da je Presudom ovog Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine, utvrđena neustavnost Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine u
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dijelu koji se odnosi na naknade sudaca,
tužitelja i stručnih suradnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj
70. sjednici, održanoj 27.12.2012. godine,
sukladno naznačenoj presudi, utvrdila
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i
Hercegovine i isti uputila u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.
Ustavni sud Federacije u funkciji
zaštite načela ustavnosti kao temelja
demokracije i vladavine prava odlučio je,
kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Člankom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je
nadležnost Premijera Federacije Bosne i
Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje "politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije".
Člankom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da
su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, regulirane su
pravne posljedice donesenih odluka.
Člankom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
također je propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih Ustavom i zakonom dužni provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim člankom Poslovnika Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da Ustavni sud Federacije u slučaju
nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještavanju Suda o poduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se
utvrđuje da odluka ovog Suda nije izvr-
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šena i dostavlja ga nadležnom tužiteljstvu, odnosno drugom organu nadležnom
za izvršenje kojeg odredi Sud.
Polazeći od ustavnih i zakonskih
odredbi, a nakon uvida u podatke koje je
dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio, da Presuda ovog Suda broj: U-28/11
od 24.01.2012. godine nije izvršena.
Stoga je Ustavni sud Federacije
sukladno spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog Rješenja.
Ovo Rješenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr.
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra
Martinović i Domin Malbašić, suci Suda.
Broj:U-28/11
Predsjednica
17.04.2013.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Kata Senjak,v.r.
....................................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 5.
stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04.2013. godine, d o n i o j e
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
U-28/11 od 24.01.2012. godine, koja se
odnosi na postavljeno ustavno pitanje za

Број 6 – страна 865

utvrđivanje ustavnosti Zakona o platama
i drugim naknadama sudija i tužilaca u
Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja je
objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 27/12 i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
glasilima kantona u Federaciji BiH.
O b r a z l o ž e n je
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni
sud Federacije) nakon provedene javne
rasprave dana 24.01.2012. godine odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio
Kantonalni sud u Tuzli u vezi utvrđivanja ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05 i 22/09), donio je presudu kojom je utvrđeno da Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na naknade
sudija, tužilaca i stručnih saradnika nije u
saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine. Isto tako u skladu sa članom IV.C.12. b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine naloženo je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, da u roku
od šest mjeseci od dana objavljivanja presude u "Službenim novinama Federacije
BiH" dopuni spomenuti zakon poštujući
ustavni princip jednakosti pred zakonom
i reguliše prava sudija, tužilaca i stručnih
saradnika na: naknadu za troškove ishrane; naknadu troškova prijevoza na posao
i sa posla; naknadu za prekovremeni rad,
rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika; naknadu zbog bo-
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lesti ili povrede; naknada troškova za slučaj smrti, teške bolesti ili invalidnosti;
naknada za porodiljski dopust i na otpremninu prilikom odlaska u penziju kao i
ostalim budžetskim korisnicima.
Ustavni sud Federacije je aktom
broj: S-1/13 od 14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda
Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se
odnosili na izvršenje deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj: U28/11 od 24.01.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom broj: 01-11-60/13,
od 27.02.2013. godine dostavio Ustavnom
sudu Federacije Informaciju o izvršenju
deset presuda Ustavnog suda Federacije,
koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 74. sjednici održanoj 27.
02.2013. godine. U Informaciji je, između
ostalog, navedeno da je Presudom ovog
Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine,
utvrđena neustavnost Zakona o platama
i drugim naknadama sudija i tužilaca u
Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu
koji se odnosi na naknade sudija, tužilaca
i stručnih saradnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 70. sjednici,
održanoj 27.12.2012. godine, u skladu sa
naznačenom presudom, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i isti uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
Ustavni sud Federacije u funkciji
zaštite principa ustavnosti kao osnova
demokratije i vladavine prava odlučio je,
kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je
nadležnost Premijera Federacije Bosne i
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Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje "politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije".
Članom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su
odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, regulisane su
pravne posljedice donesenih odluka.
Članom 61. Poslovnika Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine također je propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih Ustavom i zakonom dužni provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim članom Poslovnika Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da Ustavni sud Federacije u slučaju
nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještavanju Suda o preduzetim mjerama, donosi rješenje kojim
se utvrđuje da odluka ovog Suda nije izvršena i dostavlja ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom organu nadležnom
za izvršenje kojeg odredi Sud.
Polazeći od ustavnih i zakonskih
odredbi, a nakon uvida u podatke koje je
dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio, da Presuda ovog Suda broj: U-28/11
od 24.01.2012. godine nije izvršena.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije u skladu sa spomenutim odredbama,
odlučio kao u izreci ovog Rješenja.
Ovo Rešenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr.
Kata Senjak,predsjednica Suda, Sead
Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksan-

06. мај/свибањ2013.

dra Martinović i Domin Malbašić, sudije
Suda.
Broj:U-28/11
Predsjednica
17.04.2013.godine Ustavnog sudaFederacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Kata Senjak,s.r.
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Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине у предмету утврђивања
извршења одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине на основу
члана 5. став 2. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ, бр. 6/95 и 37/03) и члана
61. став 7. Пословника Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:
40/10), на сједници одржаној дана
17.04.2013. године, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-12/12 од 16.10.2012. године,
која се односи на заштиту права на локалну самоуправу Општине Олово, у
вези Закона о здравственој заштити, а
која је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 102/12 и
службеним новинама свих кантона у
Федерацији Босне и Херцеговине, није
извршена.
Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним новинама кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.
Образложење
Уставни суд Федерације Босне
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и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) је након проведене
јавне расправе на сједници одржаној
16.10.2012. године, одлучујући о захтјеву за заштиту права на локалну самоуправу начелника Општине Олово у вези члана 53. став 5. Закона о здравственој заштити, донио пресуду којом је
утврдио да члан 53. став 5. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“, број: 46/10) повређује право на локалну самоуправу
Општине Олово.
Уставни суд Федерације је актом број: С-1/13 од 14.01.2013. године,
затражио од Премијера Федерације
Босне и Херцеговине обавјештење о
извршењу пресуда Уставног суда Федерације. Захтјеви су се односили на
извршење десет пресуда Уставног суда
Федерације, гдје се између осталих налази и Пресуда овог Суда број: У-12/12
од 16.10.2012. године.
Премијер Федерације Босне и
Херцеговине је актом број: 01-11-60/13
од 27.02.2013. године доставио Уставном суду Федерације Информацију о
извршењу десет пресуда Уставног суда
Федерације коју је Влада Федерације
Босне и Херцеговине прихватила на
74. сједници одржаној 27.02.2013. године. У Информацији је, између осталог,
наведено да Пресуда овог Суда број:
У-12/12 од 16.10.2012. године, није извршена, али да је према Информацији
Скупштине Зеничко-добојског кантона од 31.01.2013. године, у скупштинску процедуру упућен Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о преношењу права и обавеза оснивача над
Јавном здравственом установом бањско-рекреативни центар „Аqуатерм“.

06. мај/свибањ2013.

Број 6 – страна 868

Уставни суд Федерације у функцији заштите принципа уставности
као основа демократије и владавине
права одлучио је као у изреци рјешења
из сљедећих разлога:
Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописана је надлежност Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје је поред
осталог утврђено, да је Премијер надлежан за провођење „политике и извршавање закона федералне власти, укључујући осигурање извршења одлука
судова Федерације.“
Чланом IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано
је да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40. и
41. Закона о поступку пред Уставним
судом Федерације Босне и Херцеговине, регулисане су правне посљедице
донесених одлука.
Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине такођер је прописано да су одлуке
Уставног суда Федерације коначне и
обавезујуће и да су тијела власти у Федерацији Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом дужни проводити одлуке Суда. Поред тога, наведеним чланом Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине прописано је, да Уставни суд Федерације у случају непоступања, односно кашњења
у извршавању или обавјештавању Суда о предузетим мјерама, доноси рјешење којим се утврђује да одлука Суда
није извршена и доставља га надлежном тужилаштву, односно другом органу надлежном за извршење којег одре-

ди Суд. Полазећи од уставних и законских одредби, а након увида у податке
које је доставио Премијер Федерације
Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је утврдио, да Пресуда овог
Суда број: У-12/12 од 16.10.2012. године није извршена.
Због тога је Уставни суд Федерације у складу са споменутим одредбама, одлучио као у изреци овог Рјешења.
Ово Рјешење Уставни суд Федерације је донио једногласно у саставу:
др Ката Сењак, предсједница Суда,
Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић,
Александра Мартиновић и Домин Малбашић, судије Суда.
Број:У-12/12
Предсједница
17.04.2013.године Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
Ката Сењак,с.р.
.........................................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine na temelju članka 5.
stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH,
br. 6/95 i 37/03) i članka 61. Stavak 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04.2013. godine, d o n i o j e
RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:

06. мај/свибањ2013.

U-12/12 od 16.10.2012. godine, koja se
odnosi na zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Olovo, u vezi Zakona o
zdravstvenoj zaštiti, a koja je objavljena u
„Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 102/12 i službenim novinama svih
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
novinama kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
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presuda Ustavnog suda Federacije koju je
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila na 74. sjednici održanoj 27.02.
2013. godine. U Informaciji je, između ostalog, navedeno da Presuda ovog Suda
broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine, nije
izvršena, ali da je prema Informaciji Skupštine Zeničko-dobojskog kantona od
31.01.2013. godine, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prenošenju prava i
obveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“.

Obrazloženje
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud Federacije) je nakon provedene javne
rasprave na sjednici održanoj 16.10.2012.
godine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu
prava na lokalnu samoupravu načelnika
Općine Olovo u svezi članka 53. stavak
5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, donio
presudu kojom je utvrdio da članak 53.
stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
46/10) povređuje pravo na lokalnu samoupravu Općine Olovo.
Ustavni sud Federacije je aktom
broj: S-1/13 od 14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda
Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se
odnosili na izvršenje deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj: U12/12 od 16.10.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: 01-11-60/13 od 27.
02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu
Federacije Informaciju o izvršenju deset

Ustavni sud Federacije u funkciji
zaštite načela ustavnosti kao temelja demokracije i vladavine prava odlučio je
kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Člankom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je
nadležnost Premijera Federacije Bosne i
Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje „politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije.“
Člankom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da
su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, regulirane su
pravne posljedice donesenih odluka.
Člankom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
također je propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obvezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom dužni
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provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim člankom Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u
izvršavanju ili obavještavanju Suda o poduzetim mjerama, donosi rješenje kojim
se utvrđuje da odluka Suda nije izvršena
i dostavlja ga nadležnom tužiteljstvu, odnosno drugom organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud. Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvida
u podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud
Federacije je utvrdio, da Presuda ovog
Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine
nije izvršena.
Stoga je Ustavni sud Federacije
sukladno spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog Rješenja.
Ovo Rješenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr.
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra
Martinović i Domin Malbašić, suci Suda.
Broj: U-12/12
Predsjednica
17.04.2013.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Kata Senjak,v.r.
...........................................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine na osnovu člana 5.
stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH,
br. 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federa-

06. мај/свибањ2013.

cije BiH“, broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04.2013. godine, d o n i o j e

RJEŠENJE
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
U-12/12 od 16.10.2012. godine, koja se
odnosi na zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Olovo, u vezi Zakona o
zdravstvenoj zaštiti, a koja je objavljena u
„Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 102/12 i službenim novinama svih
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
novinama kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
Obrazloženje
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni
sud Federacije) je nakon provedene javne
rasprave na sjednici održanoj 16.10.2012.
godine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu
prava na lokalnu samoupravu načelnika
Općine Olovo u vezi člana 53. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, donio presudu kojom je utvrdio da član 53. stav 5.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 46/10) povređuje pravo na lokalnu samoupravu
Općine Olovo.
Ustavni sud Federacije je aktom
broj: S-1/13 od 14.01.2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda
Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se
odnosili na izvršenje deset presuda Usta-
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06. мај/свибањ2013.

vnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj: U12/12 od 16.10.2012. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je aktom broj: 01-11-60/13 od 27.
02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu
Federacije Informaciju o izvršenju deset
presuda Ustavnog suda Federacije koju je
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila na 74. sjednici održanoj 27.02.
2013. godine. U Informaciji je, između ostalog, navedeno da Presuda ovog Suda
broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine, nije
izvršena, ali da je prema Informaciji Skupštine Zeničko-dobojskog kantona od 31.
01.2013. godine, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog odluke o prestanku
važenja Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“.
Ustavni sud Federacije u funkciji
zaštite principa ustavnosti kao osnova
demokratije i vladavine prava odlučio je
kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:

Članom 61. Poslovnika Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine također je propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom dužni
provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim članom Poslovnika Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da Ustavni sud Federacije u slučaju
nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještavanju Suda o preduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se
utvrđuje da odluka Suda nije izvršena i
dostavlja ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud. Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvida
u podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni
sud Federacije je utvrdio, da Presuda ovog Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine nije izvršena.
Zbog toga je Ustavni sud Federacije u skladu sa spomenutim odredbama,
odlučio kao u izreci ovog Rješenja.

Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je
nadležnost Premijera Federacije Bosne i
Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje „politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije.“

Ovo Rješenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr.
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra
Martinović i Domin Malbašić, sudije Suda.

Članom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su
odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, regulisane su
pravne posljedice donesenih odluka.
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Broj:U-12/12
Predsjednica
17.04.2013.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Kata Senjak,s.r.

На основу чланова 36. и 168. до
173. Пословника Скупштине Босанско-
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подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08), Уставна
и законодавно-правна комисија Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде, на сједници одржаној 15. априла 2013. године, утврдила је Пречишћени текст Закона о употреби грба
и заставе Босанско-подрињског кантона Горажде
Пречишћени текст Закона о употреби грба и заставе Босанско-подрињског кантона Горажде обухвата:
•

•

Закон о употреби грба и заставе
Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде,“ број: 7/97),
Закон о измјенама и допунама
Закона о употреби грба и заставе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона
Горажде,“ број: 2/13).

Број:01-02-234-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
15.04.2013. године
УСТАВНЕ И
Горажде
ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
КОМИСИЈЕ
Суад Дошло,с.р.

..............................................
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ЗАКОН
О УПОТРЕБИ ГРБА И ЗАСТАВЕ
БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
-ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТI - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим се Законом уређује употр-

06. мај/свибањ2013.

еба грба и заставе Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту:
Кантон).
Члан 2.
Грбом и заставом Кантона представља се Кантон и изражава припадност Кантону.
Члан 3.
Грб и застава Кантона употребљавају се у складу са одредбама овог
Закона на начин којим се истиче углед
и достојанство Кантона.
Члан 4.
Истицање грба и заставе Кантона са грбом и заставом Федерације Босне и Херцеговине и са грбом и заставом Босне и Херцеговине, врши се у складу са законима Босне и Херцеговине
и Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 5.
Грб и застава Кантона могу се
употребљавати само у облику и садржини утврђеним Законом о грбу и застави Босанско – подрињског кантона
Горажде.
У грбу и застави Кантона се не
може ништа мијењати.
Изузетно, ако је то посебним
прописима утврђено, грб и застава Кантона могу се употријебити као саставни дио других амблема, односно знакова.
Члан 6.
Оригинали грба и заставе Кантона чувају се код предсједавајућег Ск-
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упштине Кантона и према њима се врши обликовање грба и заставе Кантона.
Члан 7.
Грб и застава Кантона не могу
се употријебити као робни или услужни жиг или модел, нити као било који
други знак за обиљежавање роба и услуга.
Члан 8.
Употреба грба и заставе Кантона слободна је у умјетничком стваралаштву или васпитно – наставној сврси под условом да се тиме не вријеђа
углед и достојанство Кантона.
Члан 9.
Грб и застава Кантона не могу
се употребљавати на јавном мјесту ако
су оштећени или својим изгледом неподобни за употребу.
Оштећени или за употребу неподобни грб и застава повлаче се из
употребе.
Члан 10.
Ако се грб и застава Кантона
истиче на територији Кантона, заједно
са другим домаћим или страним грбом односно заставом, грб односно застава Кантона ставља се на почасно мјесто у складу са овим Законом, изузев
у случају из члана 4. овог Закона.
Под домаћим грбом односно заставом у смислу овог Закона подразумијевају се грб односно застава другог
Кантона и грб односно застава општине са територије Кантона и општине с
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територије другог кантона.
II - УПОТРЕБА ГРБА КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 11.
Грб Кантона употребљава се:
1. у саставу печата Кантона у складу
са Законом о печату Босанско – подрињ-ског кантона Горажде;
2. у службеним просторијама и натписима на зградама у којима су смјештени кантонални органи власти
и други органи, службе и институције које су основане кантоналним
прописом, као и организационим
јединицама тих органа, служби и
институција на територији Кантона, меморандумима и службеним
возилима тих органа;
3. на униформама припадника Министарства за унутрашње послове
Кантона;
4. на службеним легитимацијама које
издају кантонални органи;
5. на посланичким легитимацијама
посланика у Скупштини Кантона;
6. у другим случајевима у складу са
Законом.
Члан 12.
Грб Кантона може се употребљавати:
1. на зградама у којим су смјештени
општински органи на територији
Кантона, као и у свечаним просторијама тих зграда;
2. приликом међународних сусрета,
такмичења и других скупова (политичких, научних, културно – умј-
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етничких, спортских и др.) на територији Кантона, на којима Кантон учествује или је организатор таквих скупова;
3. на званичним позивницама, честиткама и сличним актима које користе предсједавајући и замјеник предсједавајућег Скупштине Кантона,
премијер, министри и други функционери Кантона;
4. у другим случајевима, ако његова
употреба није у супротности са одредбама овог Закона.
Члан 13.
Ако се грб Кантона истиче на
територији Кантона заједно са једним
или више домаћих или страних грбова
или другим сличним амблемима, грб
Кантона налази се на почасном мјесту
и то:
1. у средини круга сприједа гледано,
ако су други грбови и амблеми поредани у круг;
2. у средини полукруга сприједа гледано, ако су други грбови и амблеми поредани у полукруг;
3. на челу колоне других грбова, ако
су други грбови и амблеми поредани у колону;
4. на челу групе других грбова, ако су
грбови поредани у групе;
5. на десној страни, сприједа гледано,
од грба стране државе или међународне организације, који се истиче
у центру, осим у случајевима званичних посјета државних или међународних организација, када се употребе врше у складу са чланом 4.
овог Закона.

III - УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ
КАНТОНА
Члан 14.
Застава Кантона истиче се:
1. на згради у којој су смјештени Скупштина Кантона и Влада Кантона;
2. у дане празника на зградама у којима су смјештени кантонални органи власти и други органи, службе
и институције које су основане кантоналним прописом, као и организационе јединице тих органа, служби и институција на територији
кантона;
3. у дане жалости које одреди Влада
Федерације, односно Влада Кантона, на пола копља за вријеме трајања жалости;
4. у другим случајевима под условом
и на начин утврђен законом.
Члан 15.
Застава Кантона може се истицати:
1. на зградама у којима су смјештени
општински органи за вријеме свечаности у тим општинама;
2. приликом међународних сусрета,
такмичења и других скупова (политичких, научних, културно – умјетничких, спортских и др.) на којима Кантон учествује или је организатор таквих скупова;
3. приликом прослава, свечаности и
других масовних политичких, културних, спортских и сличних манифестација које су од значаја за Кантон;
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4. у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са одредбама овог Закона.
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оси уз уобичајне почасти (устајање, поздрављање и др.).
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Ако се застава Кантона истиче
на територији Кантона заједно са другим домаћим и страним заставама, застава Кантона се налази на почасном
мјесту и то:
1. у средини круга сприједа гледано,
ако су заставе поредане у круг;
2. у средини полукруга сприједа гледано ако су друге заставе поредане
у полукруг, у складу са чланом 4.
овог Закона;
3. на челу колоне других застава, ако
су друге заставе поредане у колони;
4. на првом мјесту у врсти сприједа
гледано, ако су друге заставе поредане у врсту;
5. на челу групе, ако су друге заставе
поредане у групе.
Ако се застава Кантона истиче
поред неке друге заставе, она се увијек
налази с лијеве стране, сприједа гледано.
Члан 17.
Ако се застава Кантона истиче
преко улице или трга, на столу, бини
или неком почасном мјесту у вертикалном положају, положај заставе треба
да буде такав да плаво поље буде окренуто према горе.

Члан 19.
Новчаном казном од 1.500,00
КМ до 7.500, 00 КМ казниће се за прекршај предузеће и друго правно лице,
ако:
1. употријеби грб или заставу Кантона у облику и садржају супротно
одредбама члана 5. овог Закона;
2. употријеби грб и заставу Кантона
као знак за обиљежавање роба или
услуга (члан 7.);
3. употријеби грб или заставу Кантона супротности условима из члана
8. Закона;
4. ако на јавном мјесту употријеби
грб или заставу Кантона који су
оштећени или су својим изгледом
неподобни за употребу (члан 9.);
5. ако употријеби, односно истакне,
грб или заставу Кантона супротно
одредбама чланова 4, 11, 12, 14. и
15. овог Закона;
6. ако не употријеби, односно не истакне, грб и заставу Кантона у складу са одредбама чланова 10, 13. и
16. овог Закона.
За прекршај из члана 19. став 1.
овог члана казниће се одговорно лице
у предузећу, органу власти или другом правном лицу новчаном казном од
300,00 до 750,00КМ.
Члан 20.

Члан 18.
Застава Кантона подиже се и
спушта, истиче и скида односно прен-

За прекршај из члана 19. став 1.
овог Закона новчаном казном у износу
од 300,00 до 750,00 КМ казнит ће се ли-
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це које самостално обавља привредну
дјелатност.
За прекршај из члана 19. став 1.
тачка 1., 2.,3. и 4. овог Закона казниће
се грађанин новчаном казном у износу
од 100,00 до 400,00 КМ.
Члан 21.
Овлаштени орган за изрицање
прекршајних санкција путем издавања
прекршајног налога и покретање прекршајног поступка је Министарство за
унутрашње послове Кантона.
Учиниоцу прекршаја из чланова 19. и 20. овог Закона може се изрећи
и заштитна мјера одузимања предмета
којим је извршен прекршај.
Овлаштено лице Министарства
за унутрашње послове Кантона може
прије подношења захтјева за покретање прекршајног поступка одузети предмете из става 2. овог члана и одмах
предати надлежном органу.

ског кантона Горажде“ број: 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 21. редовној сједници,
одржаној дана 10.04.2013.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измјене
и допуне Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу
и спорт за 2013. годину,
са економског кода 614 200 (КАМ002)
– Текући трансфери појединцима остало
I
Овом Одлуком даје се сагласност на Измјене и допуне Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт за 2013. годину, са економског
кода 614 200 (КАМ002) – Текући трансфери појединцима – остало.

V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 22.
Овај Пречишћени текст има службени карактер и примјењује се од
дана објављивања у „Службеним новинама Босанско – подрињског кантона
Горажде“.

437
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те у складу са чланом 44. Закона
о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(„Службене новине Босанско-подрињ-

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-640/13
ПРЕМИЈЕР
10.04.2013. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..................................
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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
утрошка средстава из Буџета
министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 002) – Текући
трансфери појединцима – остало

06. мај/свибањ2013.

1. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
У Програму утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 200 (КАМ 002) – Текући
трансфери појединцима – остало, број:
10-14-431/13 од 06.02.2013 године, врше
се сљедеће измјене и допуне:
У дијелу 5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА, тачка 5.1.
Процедуре евалуације и селекције
захтјева за средствима, подтачка 5.1.3.
Процедуре одобравања, додаје се алинеја и гласи:
-

„Финансирање дијела трошкова
организације и провођења такмичења на федералном и државном
нивоу у организацији основних и
средњих школа на простору Босанско - подрињског кантона Горажде“
Подршка организацији и провођењу такмичења на федералном и државном нивоу у организацији основних и средњих школа на простору Босанско - подрињског кантона
Горажде вршитће се кроз фиансирање дијела трошкова, а на основу
испотављених фактура чије плаћање одлуком одобрава министар за
образовање, науку, културу и спорт.

У дјелу 7. ПЛАН И ДИНАМИКА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА, тачке
7, 8. и 9. се мијењају и гласе:
7. Финансијска подршка
ЈУ “Сунце“ и СОС
Дјечији вртић Горажде
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у виду финансирања
реализације Програма
обавезног предшколског
одгоја и образовања,
едукација родитеља дјеце
предшколске доби кроз
Програм јачања
родитељских компетенција
(динамика: март-мај) 34.000,00КМ
8. Финансирање дијела
трошкова организације
и провођења такмичења
на федералном и државном
нивоу у организацији
основних и средњих
школа на простору
Босанско - подрињског
кантона Горажде
(динамика: март-мај)
5.000,00 КМ
9. Остале појединачне
стимулације

4.000,00 КМ

Остале одредбе Програма утрошка финансијских средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, економски код 614
200 (КАМ 002) – Остали грантови појединцима не мијењају се и остају на
снази.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на 21. редовној сједници, одржаној 10.04.2013. године, дала је
сагласност на Измјене и допуне Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614
200 (КАМ 002) – Текући трансфери појединцима – остало, а што је у складу
са чланом 44. Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде“ број:
15/12).
Број:10-14-431-5/13
11.04.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

438
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде“,
број: 16/11, 3/12 и 2/13), те Програмом 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 број: 10-14-433/13 од
06.02.2013 године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
21. редовној сједници, одржаној дана
10.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
Кошаркашком клубу „Горажде“
Горажде као носиоцу спортских
дјелатности на нивоу Босанко подрињског кантона Горажде
за доигравање за улазак
у виши ранг такмичења
Члан 1.
Одобравају се новчана средства

у износу од 2.000,00 КМ на име интервентне помоћи Кошаркашком клубу
„Горажде“ Горажде као носиоцу спортских дјелатности на нивоу Босанко подрињског кантона Горажде за доигравање (плеј-оф А2 лиге) за улазак у
виши ранг такмичења (А1 лига првенства БиХ).
Члан 2.
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.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Кошаркашког клуба „Горажде“ Горажде број: 1011400000195617
отворен код Привредне банке филијала Горажде, ИД број: 4245027080003.
Члан 3.
Корисник средстава дужан су
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
предати извијештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско - подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 16/11,
3/12 и 2/13).
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-639/13
10.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

439
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 21. редовној
сједници, одржаној дана 10.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
огласа за пријем запосленика
I
Овом се Одлуком даје сагласност директору ЈУ СТШ „Хасиб Хаџовић” Горажде за расписивање Огласа за
пријем запосленика, и то како слиједи:

ко-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-638/13
10.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

440
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) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-434/13 од 06.02.2013.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 21. редовној
сједници, одржаној дана 10.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец МАРТ 2013. године
I

1. Домар – ложач, један извршилац
на неодређено радно вријеме

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

II

II

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанс-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
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и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.

I

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.

Овом Одлуком даје се сагласност за извођење додатних радова на реализацији пројекта утопљавање објекта ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде,
а све у складу са достављеним приједлогом Надзорног органа, те Предмјером и предрачуном радова који су
сачинила стручна лица Кантоналног
стамбеног фонда - Стално надзорно
тијело.

IV

II

III

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-637/13
10.04.2013. 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 Уговором о извођењу радова на реализацији пројекта утопљавање објекта ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде број: 03-14-148-1/13 и
број: 85/13 од 29.01.2013. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 21. редовној сједници, одржаној дана 10.04.2013.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на извођење
додатних радова на реализацији
пројекта утопљавање објекта
ЈУ СТШ « Хасиб Хаџовић » Горажде

Додатни радове на реализацији
пројекта утопљавање објекта ЈУ СТШ
«Хасиб Хаџовић» Горажде, односе се
на набавку материјала и уградњу хоризонталних полукруглих олука од бојеног Ал.лима Р.Ш. 36 цм са свим потребним елементима за уградњу укупне
дужине 95 м. и набавка материјала и
бојење сокле фасаде бојом за бетон уз
претходно чишћење сокле од прашине и нечистоћа на мјестима гдје су видљиве пукотине иштемати минимално 2-3 цм и попунити канале цемент
малтером Р-1:3. Након сушења Ц.М
иштоковати дијелове који су поново
малтерисани укупне површине од
155,81 м2.
III
Додатне радове на реализацији
пројекта утопљавање објекта ЈУ СТШ
«Хасиб Хаџовић» Горажде извршит ће
раније одабрани извођач – привредно
друштво “ГОРАЖДЕСТАН” д.о.о. Горажде, а у складу са Уговором број: 0314-148-1/13 и број: 85/13 од 29.01.2013.
године.

Број 6 – страна 881

06. мај/свибањ2013.

IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ
СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде са економског кода 821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
V
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:03-14-634/13
10.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

442
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), и Закона о извршењу буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 15/12),
Програма утрошка средстава 614200 –
Текући трансфери појединцима - БОР003 («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:3/13),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 21. редовној сједници, одржаној дана 10.04.2013.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства

у износу од 2.500,00 КМ на име помоћи за адаптацију стамбеног објекта,
породици добитника највећег ратног
признања «Златни љиљан», рахметли
Бегић Бесима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
намијењена су као једнократне бесповратне помоћи за рјешавање стамбених потреба бораца и чланова њихових
породица.
Члан 3.
Одобрена средстава обезбједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Текући трансфери појединцима –
БОР -003- Санација објеката.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужујУ се Министарство заборачка пиања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун
НЛБ банке Горажде.
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:03–14-641/13
10.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

443
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 15/12),
Програма о утрошку новчаних средстава 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:3/13), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 21. редовној сједници, одржаној
дана 10.04.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
март 2013. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2013.години за мјесец март.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде економски код 614300 Текући трансфери непрофитним организацијама – (Финансирање пројеката НВО борачких популација).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско - подрињског кантона Гора-

жде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ «Синови Дрине»
Горажде, на жирорачун број: 199054
0005249733 отворен код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-642/13
10.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

444
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број: 15/12), Програма о утрошку новчаних средстава 614
300 - Текући трансфери непрофитним
организацијама («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 3/13), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 21.
редовној сједници, одржаној дана 10.
04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
март 2013. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помо-

Број 6 – страна 883

06. мај/свибањ2013.

ћи за рад удружења борачких популација за мјесец март 2013.године, и то:
-

-

-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
Савез добитника
Највећих ратних
признања БПК Горажде
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
Удружење
”Свјетлост Дрине”
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ

1.720,00
1.720,00

Члан 3.
840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

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

-

-

-

бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС

СРВИ »СиновиДрине» Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ
БПК Горажде:
1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП «Златни Љиљани»:
1990540005884792
- ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-643/13
10.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

445
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 15/12), а
у складу са Програмом о утрошку новчаних средстава са економског кода –
614300 - „Текући трансфери непрофитним организацијама“ («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде», број: 3/13), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 21. редовној сједници, одржаној дана 10.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
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у укупном износу од 461,90 КМ на име
помоћи породици погинулог борца–
шехида, Мекић Салем и Мулија за набавку лијекова и пемпас пелена.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти и захтјеви удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу активности, Организацији ПШиПБ Горажде
на број жирорачуна: 1011400000324239
– ПБС филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-644/13
10.04.2013.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 Законом о изврше-

њу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број: 15/12), а у складу са Програмом о
утрошку новчаних средстава са економског кода 614300 - «Текући трансфери непрофитним организацијама» («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде» број: 3/13), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 21. редовној сједници, одржаној дана 10.04.2013.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за помоћ у рјешавању социјалног
статуса РВИ
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 16.000,00 КМ на име Пројекта помоћи у рјешавању социјалног
статуса РВИ са простора Босанско –
подрињског кантона Горажде за мјесец
март 2013.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити 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 задужује се Министарство за финансије
Босанско - подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ «Синови Дрине»
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Горажде, на жирорачун број:19905400
55747836, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-645/13
10.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

гласност на Програм утрошка средстава Програм подршке развоју непрофитним организацијама Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину на економском коду 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама у износу од 10.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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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 42. 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 21. редовној сједници, одржаној
дана 10.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава - Програм
подршке развоју непрофитним
организацијама Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2013. годину на економском коду
614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама

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:03–14-646/13
ПРЕМИЈЕР
10.04.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
...............................

447a)
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
(ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ
НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ)
Година:
Економски код:

2013.
614 300

Члан 1.

Назив економског кода: Текући трансфери непрофитним организацијама

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје са-

Назив програма: Програм подршке
непрофитним организацијама Боса-
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нско-подрињског кантона Горажде
Сагласност:
Сагласност на програм
утрошка дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде,
Одлуком број: 03-14-646/13 од
10.04.2013. године

Контакт е-маил:
jedinicazarazvoj@bpkg.gov.bа

Датум:

У складу са члановима 42, 47. и
68. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 15/12), Закона о буџетима Федерације БиХ (“Службене новине Федерације БиХ“, бр.19/06), Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” број:
10/12) и на основу Програма развоја
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/11),
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:

10.04.2013. године

Објављивање: Програм ће бити објављен у „Службеним новинама“
Босанско-подрињског канотна
Горажде број: 6/13
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Технички подаци о Програму
Период реализације Програма:
01.01.2013 - 31.12.2013.
Буџетска линија:
Текући трансфери
непрофитним организацијама
Економски код:

614 300

Аналитички код

ТЕК 001

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
10.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.ецц.
Позиција одговорног лица: министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

ПРОГРАМ УТРОШКА
средстава Буџета за 2013. годину
са економског кода 614 300 – Текући
трансфери непрофитним
организацијама
-1НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ
НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

никационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.

-2-

ОПИС ПРОГРАМА

НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ

Програм утрошка средстава је
проведбени акт Министарства за привреду који осигурава да се планирана
средства Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде користе на транспарентан, специфичан, мјерљив начин у
временски одређеном периоду са намјером/сврхом да се подстакне економски развој, развој стратешких економских дјелатности, унапређење извоза
и запошљавање на начин који доприноси повећању нивоа животног стандарда и запослености на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
као и јачање капацитета Удружења послодаваца и Привредне коморе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Пружање подршке обезбједиће
се давањем појединачне државне помоћи с циљем подршке у раду, побољшању услова за рад Удружења и Привредне коморе на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Давање државне помоћи обезбједиће се кроз суфинансирање захтјева на начин како је то прописано овим
Програмом и пројектима за одређене
намјенске активности.
Програм
утрошка
средстава
са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. gодину (у даљем тексту: Програм), дефинише битне елементе за
добијање сагласности за програм од
стране Владе Босанско-подрињског ка-

На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 05/03), надлежности Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за
унапређење производње, управљање
природним богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и
експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, промет
роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање
економских споразума, креирање и
имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитацијских и других центара, промоција
туризма, угоститељство, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња,
обнова и одржавање саобраћајница од
значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање кому-
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нтона Горажде, као што су општи циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата,
те процјена непредвиђених расхода и
издатака.
-4ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Програм подршке развоју непрофитних организација на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде је вишегодишњи програм који се
проводи у периоду од 2011. до 2014. године.
Имплементација Програма за
2013. годину почиње добивањем сагласности од стране Владе Босанско подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2013. године. Крајњи рок за достављање захтјева за кориштење средстава истиче 04. новембра 2013. године у
16:00 сати.
-5СТАЊЕ У ОБЛАСТИ
НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Програм је усмјерен на подршку непрофитним организацијама у области привреде, које су основане посебним законима и које окупљају привреднике и подузетнике на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде.

06. мај/свибањ2013.
-6КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА
У 2013. ГОДИНИ
(6.1)
(Кључне корекције Програма
за 2013. годину)
Како би се побољшао процес
планирања, организације, имплементације, мониторинга и евалуације Програма, примјењује се прописана методологија Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде. Ова методологија прописује поступање комисије у случају приједлога,
примједби, сугестија и приговора потенцијалних корисника у току планирања и имплементације Програма.
У односу на Ппрограм из 2011.
године, новина у 2012. и 2013. години
је увођење у Програм суфинансирања
и Привредне коморе Босанско-подрињског кантона Горажде с циљем јачања неких капацитета и улоге коју јој
налаже Закон о привредним коморама.
Такођер, новина у Програму за
2013.годину, као и у прошлој години,
би била што ће Удружење послодаваца дио средстава, уграђених у свом програму и захтјеву, издвојити за помоћ
у функционисању Економско-социјалног вијећа Босанско-подрињског кантона Горажде, пошто исто нема властити простор нити остале параметре за
нормално функционисање.

06. мај/свибањ2013.
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Побољшана је методологија аплицирања и оцјењивања, како би се
унаприједио квантитативни приступ у
процесу рангирања и селекције и побољшала трошковна ефикасност у остваривању планираних резултата.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(8.1)
(Висина средстава за провођење
Програма)

-7ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
(7.1)
(Основни циљ)
Основни циљ Програма је пружање подршке и јачање капацитета
удружења-непрофитних организација
у пружање подршке привредним субјектима и у обезбјеђењу трипартитног
дијалога између Владе, синдиката и
послодаваца на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
(7.2)
(Посебни циљеви)
Програм не садржи посебне циљеве.

Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама у износу од 10.000,00 КМ.
(8.2)
(Финансијски план Програма)
У прошлој години укупно је одобрено 20.000 КМ за финансирање Програма подршке развоју непрофитних
организација Босанско-подрињског кантона Горажде, од којих је 10.000,00 КМ
Удружењу послодаваца и преосталих
10.000,00 КМ Привредној комори Босанско-подрињског кантона Горажде.

Табела 1:
Преглед укупног годишњег буџета Програма за наредне три године
(у КМ)

2010.
Одобрено
Извршено

5.000
5.000

2011.

5.000
5.000

2012.

2013.*

2014.*

20.000 10.000
20.000
0

0

Тотал
20102011.
10.000
10.000

Тотал
20122014.
30.000
0
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06. мај/свибањ2013.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

њавање општих услова за учествовање
у Програму.
Критериј по основу којег ће се
рангирати корисници средстава је:

(9.1)
(Начин расподјеле средстава)

1. Резултат процеса аплицирања, селекције и евалуације захјева.

Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи непрофитним организацијама која може бити
додијељена једном или више пута у
складу са одредбама овог Програма.

(9.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)

Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених захтјева у складу
са одредбама овог Програма. Коначне
одлуке о додјели државне помоћи кориснику или корисницима средстава
из овог Програма доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде. Након прихватања приједлога одлуке о
одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије. Прије достављања захтјева Министарству за финансије, министар за
привреду закључује уговор о кориштењу средстава са представницима непрофитних организација.
(9.2)
(Критерији за расподјелу)
Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима сразмјерно њиховом доприносу остваривању
општих циљева и очекиваних резултата Програма. За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма примјењиваће се елиминаторни критериј
за рангирање апликација, а то је испу-

У имплементацији Програма
примјењиваће се рестриктивне процедуре које омогућавају равноправно учествовање у Програму удружењима
која кумулативно испуњавају сљедеће
опште услове:
1. да су регистрована сходно одредбама Закона о удружењима и фондацијама, као и Закона о привредним коморама ФБиХ;
2. да имају регистрацију на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде,
3. да обављају дјелатност на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде,
4. да се не налазе у процесу стечаја
или ликвидације или блокаде рачуна,
5. да немају неизмирених обавеза за
порезе и доприносе, осим обавеза
за које су обухваћене уговором о
репрограмирању обавеза,
6. да су регистрована минимално 2
године од дана подношења апликације за учествовање у Програму.
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-10ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА ЗА
СРЕДСТВИМА
(10.1)
(Апликанти)

(10.3)
(Обавезни садржај захтјева)
У поднесеном захтјеву апликант је дужан навести:
-

Лица која испуњавају опште услове за учествовање у Програму и која
у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставе захтјев
за средствима имају статус апликанта.

-

(10.2)
(Подношење пројеката и захтјева
за средствима)
Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој
форми за захтјеве.
Истовремено апликант може
поднијети максимално два захтјева за
средствима
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев за
средствима, тек након прихватања извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант
може поднијети нови захтјев тек након
истека 30 дана од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана објављивања овог Програма у Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“ до 04. новембра 2013. године.

основне податке о апликанту,
опис усклађености захтјева са општим циљем Програма,
разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава са финансијским описом и мјерама подузетим прије подношења захтјева,
преглед планираних активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
износ тражених средстава из Програма и износ средстава који би се
обезбиједио из других извора.
(10.4)
(Финансирање захтјева
за средствима)

Максималан износ гранта који
може бити затражен је 5.000 КМ за суфинансирање одрживости и опстојности Удружења односно Коморе.
Захтјеви у којима је планирани
грант већи од утврђене висине ће у
фази административне провјере бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање. Властита средства апликанта су пожељна, али нису
обавезујућа. У току године апликант
може поднијети само један захтјев за
средствима.
Приликом подношења захтјева
за средстима апликанти су дужни да
воде рачуна о критеријима за подстицаје који су наведени у Програму. Свака апликација која није у складу са
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овим критеријима, условима и ограничењима ће бити одбачена у административној провјери.
Захтјеви за средствима изван
рока у којима је тражен износ средстава већи од максималне вриједности
предвиђене Програмом у којима нису
достављени докази о испуњавању општих услова за остваривање подстицаја ће бити аутоматски одбијени као
неприхватљиви за финансирање.
(10.5)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли непрофитне организације које су доставиле апликацију испуњавају услове за
добијање статуса апликанта у складу
са одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде. Комисија провјерава да ли је апликација
задовољила сљедеће услове:
-

-

да је апликација достављена у року
и на начин предвиђен Програмом,
да су достављени сви прилози на
начин предвиђен Програмом,
да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са прописаном формом,
да је апликација усклађена са сврхом Програма, општим циљем Програма, да је предложено финанси-
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рање у складу са одредбама о финансирању, да су испуњени услови
и критерији за остваривање подстицаја.
Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације уколико је очигледно да је документ
изостављен због случајне техничке грешке, а што се може индиректно утврдити на основу преостале достављене
документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих услова који су прописани Програмом. У супротном, апликација ће и без
евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
Пријаве за подстицаје које су
достављене након што је Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде обавијестило потенцијалне апликанте о испуњавању подстицајних квота ће у административној провјери бити одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
(10.6)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене администра-
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тивне провјере.
За провођење процеса евалуације захтјева, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде формира комисију у саставу:
-

Омерагић Исмет
Ходовић Емир
Хаџиомеровић Мелида.

Именована Комисија у овом саставу ће вршити контолу утрошка средстава и уговорних обавеза.
У евалуацији захтјева Комисија
примјењује три групе индикатора и
то:
-

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

Прије евалуације захтјева за остваривање подстицаја, Комисија провјерава да ли захтјев за подстицајима
испуњава приоритете који се примјењују у евалуационим критеријима.
(10.7)
(Оцјењивање апликација)
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подјељени у

оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупуК 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 захтјев за средствима је 80.
Захтјеви за средствима који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност
мањи од 15, апликација се одбија без
обзира на добивен укупан максималан
број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се
одбија без обзира на добивен укупан
максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова Комисије подијеле
са бројем чланова Комисије.

(10.8)
(Скала за евалуацију)
ИНДИКАТОР

СКАЛА
Захтјеви

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом
1.2. Процијењени ниво техничког и стручног знања и искуства
неопходног за имплементацију пројеката

-
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2. Релевантност
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне
циљеве Програма?

25
5

2.2.Колико је апликација релевантна за приоритетне активности
у оквиру сваког специфичног циља?

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резултате
Програма?

5x2

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

-

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање
презентованог проблема, те да ли су на задовољавајући начин
планирани расположиви ресурси апликанта, а који могу допринијети рјешавању проблема?

-

4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта
или захтјеву?

25
5

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на сектор у којем апликант послује, односно на
прерађивачки сектор Босанско-подрињског кантона Горажде?

5x2

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из Програма у периоду од
минимално три године?

5x2

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

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

5x2

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

5x2

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

5x2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

80

(10.9)
(Процедуре одобравања
Захтјева за средствима)

захтјева које су у процесу евалуације
добиле више од 50 бодова Комисија
рангира по броју освојених бодова.

Апликације поднесене у форми

Након проведеног рангирања,
Комисија предлаже одобравање захтје-
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ва у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева, Комисија води
рачуна о претходно одобреним захтјевима. Комисија може предложити привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца,
након чега доноси коначни приједлог
одлуке.

нису објављене у предложеним ранглистама корисника грант-средстава могу уложити жалбу Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у року од 7 (седам) дана од
дана објаве на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде и веб
страници www.bpkg.gov.bа, ради провјере чињеница и објективности оцјене пријава.6

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. У супротном, захтјев за средствима се одбија.

Коначну одлуку о приједлогу
ранг-листе за додјелу грант-средстава
доноси министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, а Одлуку о додјели грант-средстава доноси Влада Босанско - подрињског кантона Горажде.

Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу
Буџета, донесе одлуку о одобравању
средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Након прихватања приједлога
Одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде доставља захтјев за плаћање
Министарству за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Подносиоци захтјева за средствима чије апликације нису одобрене и

-11НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(11.1)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су лица
која испуњавају опште услове Програма и која су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и евалуације и која су успјешно рангирана за
кориштење средстава из овог Програма.
(11.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
води регистар корисника, у којем се
налазе сви релевантни подаци о датој
државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године добијања државне помоћи.
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(12.1)
(Преглед очекиваних резултата
подршке)
Реализацијом Програма се очекује остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Апликанти су дужни у приједлогу захтјева навести специфичне резултате који су директно повезани са
дјелатношћу непрофитних организација, који морају бити мјерљиви и јасно временски одређени.
(12.2)
(Квантитативни преглед
очекиваних резултата)
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писaних извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Pрограма, одабрани корисници који су добили подршку дужни су,
након утрошка одобрених средстава,
доставити Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање
из Програма. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени свим корисницима средстава.
(12.3)
(Мониторинг имплементације
Програма)
Мониторинг се проводи са ци-

06. мај/свибањ2013.

љем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са одлуком о додјели средстава
и у складу са одредбама овог Орограма. У циљу осгурања процјене резултата, одабрани корисници су дужни
Министарству за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде након
утрошка одобрених средстава доставити извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање
из Програма.
Надзор над реализацијом Програма врши Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације захтјева сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о поврату додијељење државне помоћи или преусмјеравање у складу са одредбама Програма.
-13ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(13.1)
(Непредвиђени расходи)
Непредвиђени расходи могу се
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појавити у случају повећане потражње
за подстицајним мјерама, обзиром да
су 2012. и 2013. година прве године увођења подстицајних мјера овог типа.
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности могу
се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре самог Програма, али не и до повећања укупних
непредвиђених расхода Програма.
Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја, уведене су квоте обима остваривања
подстицаја. Додатно обезбјеђење за непредвиђене расходе је уведено кроз
минималне и максималне вриједности
издатака за сваки специфични циљ,
чиме је Програм додатно заштићен од
непредвиђених расхода.
(13.2)
(Ризици)
На основу искустава из имплементације Програма, могући ризици
Програма су усклађеност Програма са
свим специфичним развојним потребама привреде кантона. Како би се повећала могућност за подршку већем броју фактора развоја привреде, а посебно извозно оријентисане прерађивачке индустрије, у Програму за 2013. годину су уведене новине које омогућавају циљану подршку идентификованим приоритетним активностима и мјерама.
Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и
резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили
подршку из овог Програма.

-14ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење
вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Број:04-14-579-2/13
МИНИСТАР
12.04.2013.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-646/13, дана 10.04.2013. 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), а у складу са чланом 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995.година у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 1/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
21. редовној сједници, одржаној дана
10.04.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
21. годишњице Армије РБиХ

06. мај/свибањ2013.
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Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања 21. годишњице Армије РБиХ за 2013.годину, а исти је саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 670,00 (словима: шест стотина седамдесет) КМ,
према Финансијском плану који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума из периода 92-95”.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-649/13
10.04.2013.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 22. редовној
сједници, одржаној дана 15.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за путовање
у иностранство (Република Србија Пожаревац) и одобравање возача
и моторног возила за путовање
у иностранство
(Република Србија - Пожаревац)
I
Овом се Одлуком даје сагласност за путовање три ученика, једног корепетитора (Самир Ахметспахић) и
два наставника (Ајла Балић и Самра
Сврака), који чине представнике ЈУ
ОМШ „Авдо Смаиловић“ Горажде на
Десетом такмичењу древних дувача,
које се одржава у Републици Србији Пожаревац.
За путовање из члана I ове Одлуке одобрава се возач (Ешеф Херак) и
службено возило Кантона.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за заједничке послове
кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде, а путни трошкови возача падају на терет Буџета Владе Кантона.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-660/13
15.04.2013. 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 130. Закона о раду („Службене новине Федерације БиХ“, број:
43/99, 32/00 и 29/03) и Споразума о
оснивању Економско-социјалног вијећа за територију Босанско – подрињског кантона Горажде, број: 03-05-273/06
од 17.02.2006. године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 22. редовној сједници, одржаној дана
15.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању представника Владе
Босанско – подрињског кантона
Горажде у Економско-социјално
вијеће Босанско – подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
У Економско–социјално вијеће
Босанско – подрињског кантона Горажде испред Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, на мандатни период од четири године, именују се:
1. Исмет Омерагић
2. Алма Шабанија
Члан 2.
Представници Владе Босанко –
подрињског кантона Горажде у Еконо-

мско - социјалном вијећу могу учествовати и радити у складу са надлежностима регулисаним Споразумом о оснивању Економско-социјалног вијећа за
територију Босанско – подрињског кантона Горажде, број: 03-05-273/06.
Члан 3.
О свом раду у Економско-социјалном вијећу именовани ће редовно
извјештавати Владу Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука број: 03-05731/06 од 20.04.2006. године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на sлужбеној огласној табли Босанско – подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде“.
Број:03–05-663/13
15.04.2013.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), чланова 42. и 47. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде“, број:15/12), члана 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и
руралном развоју („Службене новине

06. мај/свибањ2013.
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Ф БиХ“, број: 42/10) и члана 8. Закона
о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 04/13),
на приједлог Министарства за привреду, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 23. редовној сједници, одржаној дана 19.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на ,,Програм новчаних подстицајa
у пољопривреди за 2013.годину“
утврђених у Буџету Министарства
за привреду Босанско –подрињског
кантона Горажде за 2013.годину
на економском коду 614 5 00 (ПОД
002) - Субвенције јавним
предузећима-пољопривредна
производња
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на ,,Програм новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2013.годину“ утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013. годину, предложен од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.

годину, економски код 614 500 (ПОД
002) - Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња.
Члан 3.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 5.
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:03–14-688/13
ПРЕМИЈЕР
19.04.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
...........................

451а)
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2013.ГОДИНУ
(ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА)

Члан 2.
Средства за реализацију Програма из члана 1. ове Одлуке пласираће
се са позиције Подстицај пољопривредној производњи, утврђене Буџетом
Министартсва за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде за 2013.

Година:
Датум:

2013.
април 2013. године

Економски код:
Назив економског кода:

614 500
Субвенције
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јавним предузећима - пољопривредна
производња
Назив Програма: Програм новчаних
подстицаја у пољопривреди
за 2013. годину
Сагласност: У складу са Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (,,Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број: 4/13), сагласност на Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-688/13 дана 19.04.2013.
године.
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Технички подаци о Програму
Период реализације Програма:
01.01.2013. - 31.12.2013. године
Буџетска линија: Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна
производња
Економски код:

614 500

Аналитички код:

ПОД 002

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
650.000,00 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.ецц.
Позиција одговорног лица: министар

Контакт лице:

Расим Сијерчић

Контакт-телефон:

038 227 857

Контакт е-маил:
sekretarzapoljoprivredu@bpkg.gov.bа
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

У складу са члановима 42. и 47.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2013.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
15/12), чланом 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном
развоју („Службене новине Ф БиХ“, број:42/10), чланом 8. Закона о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде“, број: 4/13), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА
и Програм утрошка средстава
Буџета за 2013. годину са економског
кода 614 500 - Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна
производња
-1НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
500 - Субвенције јавним предузећима пољопривредна производња гласи:
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ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2013. ГОДИНУ
-2НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 05/03) надлежности
Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области
индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, осигурање услова за развој и унапређење пољопривреде, заштиту и кориштење пољопривредног земљишта, узгој, заштита и унапијеђење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске
воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреацијске сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај роба и услуга, учешће у креирању
политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање
економских споразума, креирање и
имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитацијских и других центара, промоција
туризма, угоститељсто, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња,
обнова и одржавање саобраћајница од
значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комун-
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икационих веза на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Програм подстицаја је израђен
у складу са Програмом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде до
2014. године и у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину.
Програм је, такођер, усклађен и
са Програмом рада Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за 2013.
годину (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
3/13).
-3ОПИС ПРОГРАМА
Програм новчаних подстицаја у
пољопривредни за 2013. годину израђен је у складу са чланом 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и
руралном развоју („Службене новине
Ф БиХ“, број: 42/10) и чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
4/13) и доноси га Влада Босанско – подрињског кантона Горажде за сваку
календарску годину.
Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде су дефинисани извори и висина новчаних средстава, модели подстицаја, корисници-клијенти новчаних подстицаја, услови за остваривање новчаних подстицаја, реализација остварења новчаних подстицаја, извјештавање и чување документације,
надзор над провођењем, казнене одре-
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дбе, прелазне и завршне одредбе, као
и друга питања у вези са новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Законом о новчаним подстицајима обезбијеђена је сигурност и континуитет новчаних подстицаја са циљем стварања и подстицања пољопривредне производње до нивоа самоодрживости и профитабилности у форми
тржишно орјентисаних робних пољопривредних произвођача, запошљавање у пољопривреди, подстицање техничко-технолошког и организационог
унапријеђења сектора пољопривреде,
осигурање стабилног пољопривредног
дохотка и омогућавање адекватног
животног стандарда пољопривредним
произвођачима, чиме би се стекли услови за извоз појединих производа, смањили зависност од увоза, гарантовано
и сигурно снабдијевање становништва, задржавање становништва на руралном подручју и рурални развој. Чланом 6. Закона је прописано да се средства за новчане подстицаје утврђене
Законом осигуравају у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за сваку календарску годину и да ће иста
за 2013. годину износити 3% од порезних и непорезних прихода Буџета Кантона.Чланом 29. Закона, новчани подстицаји се реализују на основу Програма подстицаја којим се утврђују врсте подстицаја, висина подстицаја по
јединици производње, укупна вриједност новчаних подстицаја, општи и
посебни критерији остваривања, те надзор и контрола њиховог провођења.
Програм подстицаја доноси Влада на
приједлог Министарства за привреду.
Овај Програм је проведбени акт
Министарства за транспарентан, спец-
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ифичан, мјерљив и временски одређен
утрошак државне помоћи у подстицању пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде. Дефинисање сврхе и оквира
Програма прописано је Законом о новчаним подстицајима и Законом о извршењу Буџета.
Имплементација Програма ће
се провести у складу са Упутством за
остваривање новчаних подстицаја, који произилази из члана 30. Закона о
новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју
Босанско – подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма подстицаја у
2013. години је пружање подршке у стварању услова за повећање обима пољопривредне производње, повећање
запошљавања, повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача
и осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног
животног стандарда пољопривредним
произвођачима.
Сврха Програма јесте да се једним проведбеним актом обезбиједе механизми прописани законима за додјелу новчаних подстицаја за примарну
пољопривредну производњу из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 500 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња Министарства за привреду 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, критерији
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за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена
резултата, те процјена непредвиђених
расхода и издатака.
-4ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Кантонално Министарство је обавезно доставити Програм Влади Босанско-подрињског кантона Горажде у
року од 30 дана од дана усвајања Буџета Босанско-подрињког кантона Горажде, који тече од 25. децембра 2012. године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:15/12).
Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013. годину је вишегодишњи програм који се проводи у периоду од 2011. до 2014. године.
Имплементација Програма за
2013. годину почиње добијањем сагласности од стране Владе Босанско- подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2013. године. Крајњи рокови за
достављање захтјева за кориштење средстава прописани су Упуством.
-5СТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Примарна пољопривредна производња представља окосницу опста-
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нка и развоја сваког друштва. Нажалост, производња хране (примарна пољопривредна производња) на простору кантона не користи све расположиве природне ресурсе, нити су искориштене све могућности за запошљавање
у овом сектору. Због тих околности дошли смо у позицију да имамо недовољну производњу пољопривредних производа и да увозимо оно што смо до
недавно извозили.
Пољопривредни ресурси кантона су изузетни (велике неискориштене
пољопривредне површине, климатски
услови као и сви други елементи неопходни за развој примарне пољопривредне производње, као и велики број незапосленог становништва) и представљају развојни привредни потенцијал.
Имплементација Програма подстицаја пољопривредне производње
током 2010, 2011. и 2012. године већ је
осигурала значајнији напредак у развоју пољопривредног сектора. У 2012.
години просјечан број запослених у
пољопривреди, лову и шумарству је
износио 98 радника, највећим дијелом
захваљујући снажном порасту запослености у овом сектору у другој половини 2012. године као резултат подстицајних мјера из овог Програма. Према
посљедњим објављеним статистичким
подацима, у новембру 2012. године број запослених у пољопривреди, лову и
шумарству износио је 111 радника
(ФЗС: Мјесечни статистички преглед
ФБиХ број 1, јануар 2013).
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Grafik: Prosječan broj zaposlenih u BPK u poljoprivredi, lovu i
šumarstvu
Prosječni godišnji broj 2007 ‐ 2012. godine (Izvor: FZS)
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Иако је забиљежен значајан резултат по питању запослености, и даље су присутни проблеми у сточарству који се огледају у смањењу сточног
фонда крава, коња, коза и кошница
пчела, али са друге стране биљежи се
раст сточног фонда оваца, перади и
кока носиља.
-6ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА И КЉУЧНЕ
КОРЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА У 2012.
ГОДИНИ
(6.1)
(Процјена напретка у протеклој
години)
Програмом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде, као једна
од приоритетних реформи, предвиђена је реформа система подстицаја како
би се осигурао ефикаснији механизам
за креирање нових радних мјеста кроз
повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача. Током 2012.
године није дошло до пада броја запо-

2010

2011

2012

слених у пољопривредном сектору,
односно супротно тај број је наставио
континуирно расти. У току 2013. Године ће се увести нови додатни услови за
остваривање новчаних подстицаја у
односу на предходне године, што ће
довести до значајног повећања броја
регистрованих самосталних пољопривредних обртника.
(6.2)
(Кључне корекције Програма
за 2013. годину)
Имајући у виду стање пољопривредног сектора, потенцијала за пољопривредну производњу, велики број
пољопривредних произвођача, пришло се детаљној изради ,,Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2013. годину“, гдје је одржан већи број
консултантских састанака.
Закон о новчаним подстицајима прописује да се Програм постицаја
за пољопривреду ставља на јавну расправу прије него што га Министарство
за привреду достави Влади Босанско-
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подрињског кантона на расправу и усвајање.
Одржана је јавна расправа, гдје
су сви учесници могли дати приједлоге и сугестије на понуђени „Програм
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2013. годину“.
За 2013. годину планирано је
неколико нових побољшања услова и
начина остваривања подстицаја како
би се ефикасније одговорило на специфичне потребе развоја пољопривредне производње. Неколико нових приједлога који су предложени током процеса израде Прграма, а који би значајније унаприједили ефикасност система подстицаја и подстакли развој пољопривреде, нису укључени у Програм обзиром да је неопходно завршити
активности на измјенама прописа из
области пољопривреде који су планирани за 2012. и 2013. годину.
Основни параметри које смо користили за израду ,,Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2013. годину“ били су ,,Основна стратешка опредјељења у примарној пољопривредној производњи на Босанскоподрињском кантону Горажде“, стање
ресурса на кантону, анализа стања новчаних подстицаја у 2012. години, мишљења општинских служби за пољопривреду, произвођача и прерађивача
пољопривредних производа, задруга,
удружења и других.
-7ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
(7.1)
(Основни циљ)
Основни циљ Програма подст-

ицаја је повећање обима пољопривредне производње који омогућава повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача и пољопривредног
дохотка који може гарантовати адекватан животни стандард пољопривредним произвођачима.
(7.2)
(Посебни циљеви)
Програм садржи посебне циљеве у оквиру којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
У складу са општим циљем, посебни циљеви Програма су:
-

-

-

Подстицање примарне пољопривредне производње кроз новчане
подстицаје за анималну, биљну и
гљиварску производњу (први посебни циљ),
Подстицање запошљавања у сектору пољопривреде (други посебни
циљ),
Унапређење и развој пољопривредног сектора (трећи посебни циљ).
(7.3)
(Новчани подстицаји)

У оквиру првог циља обезбиједиће се новчани подстицаји за примарну пољопривредну производњу у складу са Законом и то за анималну и биљну производњу.
Предвиђени новчани подстицаји су економског карактера који признају економску производњу код фармера и стварају услове за продају производа за домаћу индустрију и тржиште. Подстицаји ће се обезбиједити у анималној и биљној производњи, подстицаји за суфинансирање израде млије-

06. мај/свибањ2013.

чних картона, подстицај за надоканду
штете за нешкодљиво уклањање сервопозитивних животиња. У оквиру овог циља корисници могу аплицирати
на резервна средства у складу са одредбама Програма.
(7.4)
(Подстицање запошљавања –
у сектору пољопривреде)
У оквиру другог посебног циља
под додатним условима обезбиједиће
се новчани подстицаји за мјере које доприносе достизању комерцијалног статуса комерцијалног пољопривредног
произвођача и његовог успјешног пословања након регистрације као самосталног пољопривредног обртника.
Подстицаји ће се обезбиједити
кроз увећане новчане подстицаје за
производње у биљној и анималној производњи, гљиварској производњи,
производњи меркантилног кромпира,
подстицаје инвестиција у пољопривредна газдинства – капитална улагања,
суфинансирање пољопривредних произвођача – самосталних пољопривредних обртника за доприносе на плате
запослених.
(7.5)
(Подстицаји за унапређење
и развој пољопривреде)
У оквиру трећег посебног циља
обезбиједиће се подршка појединачним пројектима из области пољопривреде који доприносе унапређењу и развоју пољопривредне производње.
Подршка ће се обезбиједити кр-
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оз провођење пројеката и активности
као што су организовање и посјета сајмовима у области пољопривредне производње и реализација појединачних
пројеката из области пољопривреде
који су значајни за развој пољопривреде, набавка пољопривредне механизације и опреме, промоције и оглашавање пољопривредних обртника и регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну производњу.
-8ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(8.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Потребна средства за провођење Програма у 2013. години дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског
кантона („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
15/12), на економском коду 614 500 –
Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња, у износу од
650.000 КМ.
(8.2)
(Финансијски план Програма)
Финансијским планом за период од 2011. до 2014. године планирана
су укупна новчана средства у износу
од 2.894.000 КМ.
У периоду протекле три године, од 2010. до 2012. Године, за ове намјене је извршено укупно 1.836.535 КМ.
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Табела 1:
Преглед укупног годишњег буџета Програма за наредне три године (у КМ)

Посебни циљеви

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.*

Тотал
20102012.

Тотал
20112014.

Одобрено

685.000

669.000

700.000

650.000

875.000

2.054.000

2.894.000

Извршено

681.984

668.949

485.602,34

0

0

1.836.535

1.154.551

Новчани
подстицаји

626.316

440.051

462.000

416.000

550.000

1.528.367

1.831.051

Запошљавање
у пољопривреди

36.111

182.916

200.500

148.000

250.000

419.527

801.416

Развој
пољопривреде

29.555

45.980

37.500

86.000

75.000

113.035

261.480

(8.3)
(Максимални буџет по компонентама)

(8.4)
(Редистрибуција средстава)

Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки посебни циљ
Програма. Максимална или минимална висина средстава за појединчни специфични циљ представља једну финансијску компоненту Програма.

У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једног на други посебни
циљ у износу до максимално 10 процената од износа средстава планираних
за сваки посебни циљ са које се средстава преносе. Редистрибуцију ових
средстава Министарство ће извршити
одлуком министра.

За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма, дефинисан је сљедећи максимални и минимални буџет:
1. Максимални буџет
за новчане подстицаје
2. Максимални буџет за
комерцијални статус
3. Минимални буџет
за развој пољопривредне производње

416.000 КМ
148.000 КМ

86.000 КМ

Током имплементације Програма, због повећања или смањења обима
пољопривредне производње у оквиру
сваког посебног циља, Министарство
може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту у
износу до максимално 20 процената од
износа средстава планираних за компоненту са/на које се средстава преносе. Редистрибуцију ових средстава
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Министарство ће извршити одлуком
министра.
У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки специфични
циљ Програма до максимално 25 процената, Министарство може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се овлашћује да може вршити измјену и допуну Програма у складу са потребама
на основу којих су донесене одлуке о
преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма уз
сагласност Владе.
-9КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
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рној пољопривредној производњи и
одобрених новчаних подстицаја за реализацију пројеката у складу са одредбама овог Програма и критерија који
су саставни дио Програма, те Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
2013. години.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у складу са сваким посебним циљем Програма. Коначне одлуке о додјели помоћи кориснку или
корисницима средстава из овог Програма доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Средства из овог Програма додјељиваће се у форми пројектног финансирања (плаћање унапријед) и у форми субвенционирања трошкова (накнадно плаћање). Додјела средстава се
може вршити у хитним случајевима и
на основу захтјева за подршком у реализацији појединачне активности или
потребе искључиво на начин прописан Програмом.
(9.2)
(Критерији за расподјелу)

(9.1)
(Начин расподјеле средстава)

Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима у складу
са одредбама овог Програма.

Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), на економском коду 614 500 – Субвенције јавним
предузећима - подстицај пољопривреди у укупном износу 650.000 КМ распоређиваће се на основу одобрених захтјева за новчане подстицаје у прима-

Кључни критериј за додјелу средстава физичком или правном лицу
јесте испуњавање општих и посебних
услови за остваривање подстицаја, односно резултати оцјењивања који ће се
примњаивати на одабране врсте подршке, које су базиране на пројектном
финансирању у складу са одредбама
овог Програма.
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Елиминаторни критерији за расподјелу средстава из Програма су:
1. испуњавање општих услова за кориштење подстицаја,
2. испуњавање посебних услова за кориштење подстицаја.
3. испуњавање општих и посебних
критерија који су предвиђени за
кориснике за остваривање подстицаја у оквиру модела производње.
Критериј по основу којег ће се
рангирати корисници средстава је:
1. Резултат процеса аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захјева.
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2013.
годину планиране су врсте подстицаја
и општи и посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја који се
налазе у Табели 2 овог Програма.
(9.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
Општи услови омогућавају учешће правних и физичких лица као корисника средстава (у даљем тексту: корисник-клијент). Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
-

-

да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената,
да има пољопривредну производњу на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
да има регистрацију правног лица
на простору Босанско-подрињског
кантона Горажде.

(9.4)
(Посебни услови за учествовање
у Програму)
Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
-

-

Да немају неизмирених обавеза за
порезе и доприносе, осим обавеза
за које су обухваћене уговором о
репрограмирању обавез;
Да испуњавају опште и посебне
критерије прописане Програмом и
Упуством.

Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру другог посебног циља су:
-

-

-

-

-

Да су регистровани као самостални
пољопривредни обртници, земљорадничке задруге, пољопривредне
задруге, ветеринарске станице или
друштва ограничене одговорности;
Да имају минимално једног и максимално пет стално запослених радника;
Да нису остварили новчана средства по пројектима у 2011. и 2012. години осим за подршке сајмовима.
У супротном, немају право подношења апликације за пројекте до
2014. године;
Да испуњавају опште и посебне критерије прописане Програмом и
Упуством;
Да немају неизмирених обавеза за
порезе и доприносе, осим обавеза
за које су обухваћене уговором о
репрограмирању обавеза.
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Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру трећег посебног циља су:
-

-

Да су регистровани као пољопривредне задруге, земљорадничке задруге и удружења која су активна у
области пољопривреде;
Да немају неизмирених обавеза за
порезе и доприносе, осим обавеза
за које су обухваћене уговором о
репрограмирању обавеза.
(9.5)
(Кандидовање захтјева за новчане
подстицаје, приједлога пројеката
и захтјева за резервним средствима)

Подношење захтјева за новчани
подстицај у примарној пољопривредној производњи могуће је искључиво
у случајевима који су дефинисани Програмом. Захтјеве за средства могуће је
подносити у роковима прописаним
Упутствима за остваривање подстицаја. Захтјеви за остваривање права на
новчане подстицаје у области примарне пољопривредне производње обрађиваће се на основу критерија прописаних Упутством.
У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога за суфинансирање пројекта и финансирање захтјева
из резервних средстава у складу са условима прописаним Програмом. Пројекти и захтјеви за средствима достављају се у форми прописаној од стране
Министарства за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде.
Приједлози пројеката доставља-
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ју се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма. Минимално један јавни позив ће
се расписати за достављање приједлога пројеката за капиталне пројекте и
суфинансирање капиталних улагања
за подстицаје у оквиру линије Ц/1-2.
Ови пројекти ће се оцјењивати од стране комисије Министарства за привреду на основу критерија који су саставни дио Програма.
Достављање захтјева за средствима обрађиваће се у складу са процедурама аплицирања и оцјењиваће се
од стране комисије Министарства за
привреду на основу критерија који су
саставни дио Програма.
(9.6)
(Одобравање захтјева за подстицај
пољопривредној производњи,
приједлога пројеката и захтјева
за средствима)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
захтјева за подстицај примарној пољопривредној производњи, приједлога
пројекта или захтјева за средствима адекватно селектују и процијене.
Одобравање новчаних подстицаја у пољопривредној производњи проводи се на начин прописан процедурама аплицирања и Упутствима за остваривање подстицаја.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
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-10ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА ЗА
СРЕДСТВИМА
(10.1)
(Клијент-апликант)
Физичка и правна лица која испуњавају опште услове за остваривање
новчаних подстицаја имају статус апликанта.
Физичка и правна лица која аплицирају на средства у оквиру подстицаја за достизање комерцијалног статуса и подстицаја у оквиру развоја пољопривреде морају испујавати посебне услове и критерије за остваривање
новчаних подстицаја.
(10.2)
(Подношење захтјева за новчаним
подстицајима)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи у оквиру
првог посебног циља врши се путем
прописаних образаца захтјева (З/1-А,
З/1-Б,З/ОП ) у складу са Упуством за
остваривање сљедећих подстицаја у
примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
А. Подстицаји анималној производњи
(Позиције: А/1-1, А/1-2, А/1-3,
А/1-4, А/1-5, А/1-6, А/1-7, А/1-9),
Б. Подстицаји биљној производњи
(Позиције: Б/1-1, Б/1-2, Б/1-3, Б/1-3-1,
Б/1-3-2, Б/1-4, Б/1-5, Б/1-6, Б/1-6-1)

06. мај/свибањ2013.

Ц. Остали подстицаји
(Позиције: Д/1-1, Д/1-2, Е)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја за запошљавање
у оквиру другог посебног циља врши
се путем прописаних образаца захтјева
(З/1-А, З/1-Б,З/1-М, З/1-И, З/ОП) у
складу са Упуством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној
производњи за подстицаје са позиција:
А. Додатни подстицај у анималној
произ-водњи
(Позиције: А/1-5-1, А/1-6-1, А/1-7-1,
А/1-8)
Б. Додатни подстицаји у биљној производњи
(Позиције: Б/1-5-1, Б/1-7, Б/2-1)
Ц. Додатни подстицаји за капитална
улагања (Пројекат)
(Позиција Ц/1-2)
Д. Подстицаји за суфинансирање доприноса
(Позиције Д/1-6, Д/1-6-1, Д/1-6-2)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у области развоја
пољопривредне производње у оквиру
трећег посебног циља врши се путем
прописаних образаца захтјева (З/ОП,
З/М) у складу са Упуством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје
са позиција Ц/1-1, Д/1-3, Д/1-4, Д/1-5,
Д/1-7 и Д/1-8 аплицирају за захтјевом
З/ОП у складу са процедурама аплицирања из овог Програма.
(10.3)
(Подношење приједлога пројеката)
Лица која поред општих испу-
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њавају и посебне услове Програма имају статус апликанта за пројектно финансирање капиталних улагања у оквиру линије Ц/1-2 и Д/1-3.

којима није обезбијеђено властито учшће у складу са Програмом, ће бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.

Апликант може доставити само
један приједлог пројекта у којем је планирано кориштење из средстава из
овог Програма на основу јавног позива
које објављује Министарство.

(10.5)
(Захтјеви за средствима резерве)

Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма, те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који је
одређен Програмом, Министарство ће
расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 02. новембар 2013.године.
(10.4)
(Финансирање пројеката)

Апликанти могу доставити захтјев за средствима резерве за додјелу
новчаних подстицаја за реализацију
појединачних активности у складу са
одредбама овог Програма и након објављивања јавног позива.
Апликанти у случају постојања
хитних или специфичних потреба који
су директно повезани са циљевима Програма, могу доставити захтјеве за средствима у складу са одредбама Програма.
Апликанти на резервна средства аплицирају у форми захтјева за средствима прописаној од стране Министарства за привреду (образац З/1-Р).

Укупан буџет предложеног пројекта које апликанти достављају за
финансирање, не може бити мањи од
5.000 КМ и већи од 30.000 КМ.

(10.6)
(Обавезни садржај захтјева
за средства резерве)

Минимални и максимални износ гранта је у распону од 4.000 до 10.000
КМ за позицију Ц/1-2, а апликације
Пројеката за суфинансирање одржавања сајмова на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у висини од
2.000 КМ - 20.000 КМ за позицију Д/13.

Садржај захтјева за средствима
дефинисан је Упутством за остваривање подстицаја Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде. Приликом аплицирања у виду захтјева за одобравање средстава резерве, апликант је дужан навести сљедеће информације:

Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта, у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине и у

-

разлог због којегтражи одобравање
средстава,
укупни износ потребних средстава,
тражени износ новчаних средстава,
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-

износ средстава који би се обезбиједио из других извора,
релевантна документација којом се
доказује оправданост подношења
захтјева, насталих трошкова и потребних средстава.
(10.7)
(Финансирање захтјева
за средствима резерве)

Финансирање захтјева за средстава резерве проводи се у складу са
Програмом.
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 2.000 КМ. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
(10.8)
(Подношење апликација, отварање
апликација и административна
провјера)
Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја за подстицање пољопривредне производње, приједлози пројеката и захтјеви за резервна средства
подносе се кантоналном Министарству за привреду у форми прописаној у
овом Програму и Упуством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за остваривање новчаних подстицаја у складу са
условима за различите специфичне
циљеве Програма.

Апликације на захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Правна и физичка лица подносе захтјеве и потребну документацију
у роковима прописаним Упутством за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи кантоналном Министарству за привреду (сектор за пољопривреду).
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана
од затварања јавног позива.
Административном провјером
Министарство (Сектор за пољопривреду) ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава посебне услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава основне и
посебне критерије прописане у
Програму,
да је документација потпуна и исправно попуњена у складу са прописаном формом.

За апликације које задовољавају
претходне услове, у административној
провјери захтјева за новчане подстицаје Министарство врши провјеру документације у складу са Упуством, утврђује чињенично стање на терену и обрађује захтјеве у складу са Програмом
и Упуством.
Уколико се ради о пројектном
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финансирању, након испуњавања услова из административне провјере, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У супротном, апликација ће и без евалуације
бити одбијена из административних
разлога.
Приједлози пројеката писани
рукопиаом ће бити аутоматски одбијени.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
(10.9)
(Одобравање новчаних подстицаја)
Након обраде и провјере достављене документације, кантонално Министарство врши обрачун новчаних
подстицаја само за клијенте чији су захтјеви благовремени, основани и потпуни. Обрачун новчаних подстицаја
врши се на прописаним обрасцима у
складу са Упуством у прописаним роковима.
(10.10)
(Селекција приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију. Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду од максимално 30 дана од завршетка административне провјере. У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група
индикатора и то:
•

финансијски и оперативни ка-

•
•
•
•

пацитети апликанта,
релевантност,
методологија,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(10.11)
(Селекција захтјева
за средствима резерве)

Селекција достављених захтјева
за подстицаје примарној пољопривредној производњи проводи се у складу
са Упуством. Комисија проводи евалуацију након проведене административне провјере. У селекцији захтјева за
средствима комисија примјењује три
групе индикатора и то:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.
(10.12)
(Оцјењивање пројеката
и захтјева за резерва средства)

Оцјењивање приједлога пројеката и захтјева за резервним средствима се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа.
За сваку подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
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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 ма-

ксималан 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.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подјеле
са бројем чланова комисије.

(10.13)
(Скала за евалуацију)
ОПИС ИНДИКАТОРА

ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
Пројектом

5

1.2. Процијењени ниво знања за имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

2.1. Колико је апликација релевантна посебни циљ
Програма?

5x2

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете
из Програма?

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма?

5x2

5x2

3. Методологија

10

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

5

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће
за рјешавању презентованог проблема?

5
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4. Одрживост

20

20

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

5

5

5x2

5x2

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском смислу
и да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из средстава Министарства за привреду?

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

80

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на развој пољопривреде?

(10.14)
(Процедуре одобравања захтјева
за подстицаје у примарној
пољопривредној производњи)
Апликације поднесене у форми
захтјева за подстицаје у примарној пољопривредној производњи одобравају
се у складу са Упуством.
Захтјеви поднесени Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде (сектор пољопривреде) након 31.12.2012. године (подстицај за произведено кравље млијеко за
мјесец децембар, производња конзумне јабуке и набавка пољопривредне
механизације и опреме – ,,купљена опрема у децембру 2012. Године“) прено-

се се у наредну годину. Министарство
за привреду ће запримљене захтјеве за
сјетву пшенице у јесењем року 2012.године обрадити до 30.05.2013.године у
складу са Програмом и Упутствима из
2012. године.
(10.15)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих сре-
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дстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених
пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.

06. мај/свибањ2013.

Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду
и начин обезбјеђења инструмената за
осигурање намјенског утрошка средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен, те се приступа потписивању
уговора за суфинансирање пројекта.

У правилу, комисија предлаже
одобравање пројеката у пуном износу.

(10.16)
(Процедуре одобравања
захтјева за средствима резерве)

У изузетним случајевима, комисија уз образложење предлаже одобравање пројекта у умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације и провјере на терену.

Апликацију поднешену у форми захтјева за средства комисија рангира по броју освојених бодова за оне
захтјеве које су добили више од 50 бодова.

Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.

Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима,
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.

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

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
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прерасподјели средстава у складу са
одредбама Програма.

-11-

Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству за
финансије.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА,
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ
ПОДСТИЦАЈА И ВИСИНА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
(11.1)
(Критерији за остваривање
новчаних подстицаја)
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2013.
годину планиране су врсте подстицаја
и општи и посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја. Преглед
подстицаја и критерија нлази се у табели:

Табела 2:
Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја
КОД
А/1
А/1-1

А/1-2

А/1-3

ВРСТА
КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА
ПОДСТИЦАЈ
Основни критерији
Посебни критерији (квоте)
А
ПОДСТИЦАЈИ У АНИМАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Минимална количина и услоПроизводња
- Регистровани у кантоналној
ви:
свјежег
узгојно-селекцијској служби
крављег
100 литара мјесечно
- Који имају закључен уговор са
млијека
регистрованим прерађи-вачем
Максимална количина:
2013. године
или откупљивачем
500 литара мјесечно

Производња
свјежег
крављег
млијека из
2012. године
мјесец
децембар
Узгој
приплодних
јуница

- Носилац газдинства или носилац обрта
- Основни критерији су прописани у Програму и Упутству
за 2012. годину.

Додатни критерији:
Минимална млијечна маст 3,2%.
Посебни критерији су прописани у Програму и Упутству за
2012. годину.

- Корисник који је уписан у Регистар произвођача приплодне
стоке
- Носилац газдинства или носилац обрта

Минимална количина:
Једна приплодна јуница
Максимална количина:
Једна приплодна јуница
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А/1-4

А/1-5

А/1-5-1

А/1-6

Узгој женске
расплодне
телади

Држање
основног
стада оваца
и коза

Држање
основног
стада оваца
и коза

Држање
пчелињих
друштава
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- Корисник који је уписан у Регистар произвођача приплодне стоке
- Носилац газдинства или носилац обрта
- Корисник кој има основно стадо
- Животиње морају бити обиљежене у складу са Правилником о
обавезном означавању и упису
у јединствени Регистар оваца,
коза и свиња („Службене новине Федерације БиХ“, број 78/07)
- носилац газдинства или носилац обрта

- Корисник-клијент који има основно стадо
- Да су регистровани као пољопривредни обртници или СПП,
СПО, ЗЗ и ДОО
- Носилац газдинства и носилац
обрта

- Корисник који има активно пчелиње друштво
- Носилац газдинства

Минимална количина:
Једно женско расплодно теле
Максимална количина:
Није ограничена
Минимална количина:
50 одраслих грла оваца или 25
одраслих грла коза
Максимална количина:
није ограничена
Додатни критерији:
Фармери остварују право на
кантонални новчани подстицај
унутар основног стада оваца и
коза само за приплодна одрасла
женска грла.
Минимална количина:
50 одраслих грла оваца
или 25 одраслих грла коза
Максимална количина:
није ограничена
Додатни критерији:
Фармери остварују право на
кантонални новчани подстицај
унутар основног стада оваца и
коза само за приплодна одрасла
женска грла.
Минимална количина:
Најмање 20 (двадесет)
пчелињих друштава
Максимална количина:
није ограничена
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити
смјештене максимално на двије
локације.

А/1-6-1

Држање
пчелињих
друштава

- Корисник-клијент који има активно пчелиње друштво
- Да су регистровани као пољопривредни обртници или СПП,
СПО, ЗЗ и ДОО

Корисници морају бити
чланови удружења пчелара која
су регистрована на подручју
БПК Горажде
Минимална количина:
Најмање 20 (двадесет)
пчелињих друштава
Максимална количина:
није ограничена
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Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити
смјештене максимално на двије
локације.

А/1-7

А/1-7-1

А/1-8

А/1-9

Држање
матичног
стада крава
(млијечна
грла):

Држање
матичног
стада крава
(млијечна
грла):

Држање кока
носиља

Вјештачко
осјемењавањ
е крава

- Корисник који има матично стадо крава
- Матично стадо крава мора бити
регистровано код надлежне ветеринарске станице (у складу са
Правилником о обиљежавању
животиња и схеми контроле кретања животиња „Службени гласник БиХ“, број 28/03).
- Носилац газдинства
- Корисник-клијент који има матично стадо крава
- Да су регистровани као пољопривредни обртници или СПП,
СПО, ЗЗ и ДОО
- Носилац газдинства и носилац
обрта
- Корисник-клијент који има матично стадо кока носиља
- Да су регистровани као пољопривредни обртници или СПП
- Носилац газдинства и носилац
обрта
- Ветеринарске станице које су
регистроване на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.за вршење ових послова и
испуњавају услове на основу Закона о ветеринарству („Службене новине Ф БИХ“ број: 46/00)
и Правилника о увјетима у погледу простора, кадра и ветеринарско-техничке опреме за оснивање ветеринарских организација и ветеринарских установа
(„Службене новине ФБиХ“ број:
6/03).

Корисници морају бити
чланови удружења пчелара која
су регистрована на подручју
БПК Горажде
Минимална количина:
Два млијечна грла
Максимална количина:
Двадесет грла (20)
Додатни критерији:
Нема

Минимална количина:
Два млијечниа грла
Максимална количина:
Двадесет грла (20)
Додатни критерији:
Нема
Минимална количина:
1.000 кока носиља
Максимална количина:
5.000 кока носиља
Додатни критерији: Нема
- Посебни критерији нису
прописани
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Б/1

ПОДСТИЦАЈИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Б/1-1

Заснивање
нових засада
воћа
високостабла
шица

Б/1-2

Б/1-3

Б/1-3-1

Б/1-3-2

Заснивање
нових засада
јагодичастог
воћа

Производња
конзумне
јабуке

Пренос
производње
конзумне
јабуке род
2012 године
Производња
и откуп
индустријске
јабуке

Минимална количина: 0,2 ха.

- Власници земљишта или имају
земљиште у закупу на којем заснивају воћњак високостаблашица (јабуке, крушке, шљиве, трешње и вишње).
- Носилац газдинства или носилац обрта

Максимална количина:
Прописани додатком II Федералног Закона о новчаним подршкама („Службене новине
Ф БиХ“ бр. 42/10)

- Власници су земљишта или имају земљиште у закупу на којем
заснивају засад јагодичастог воћа јагоде, малине, купине, боровнице, бруснице, огрозда и ароније
- Носилац газдинства или носилац обрта

Максимална количина:
Прописани додатком II Федералног Закона о новчаним подршкама („Службене новине
Ф БиХ“ 42/10)

- Корисници и клијенти који производе конзумну јабуку и имају
закључен уговор са регистрованим прерађивачем, откупљивачем или трговинском организацијом и који су регистровани
код надлежног органа
- Носилац газдинства, носилац
обрта и ЗЗ
- Основни критерији су прописани у Програму и Упуствима
из 2012. године

- Корисник-клијент који је регистрован за откуп или прераду воћа
- Носилац газдинства, носилац
обрта, ЗЗ и ДОО

Додатни критерији:
Број садница по дунуму не може бити мањи испод прописаних стандарда
Минимална количина: 0,1 ха.

Додатни критерији:
-Број садница по дунуму не може бити мањи од прописаних
стандарда
Минимална количина:
1.000 (хиљада) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Минимална количина:
500 (петстотина) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема
Минимална количина:
1.000 (хиљаду) кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема
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Б/1-4

Б/1-5

Б/1-5-1

Б/1-6

Б/1-6-1

Производња
малине

Производња
у затвореним
просторима –
пластеничка
производња
(физичка
лица)

Производња
у затвореним
просторима –
пластеничка
производња
(правна
лица)
Производња
житарица и
љековитог
биља
(пшеница,
тритикале,
јечам, раж,
зоб, хељда,
фацелија,
камилица,
мента, невен,
кантарион)
Пренос из
2012 јесња
сјетвапшеница
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- Остварују корисници-клијенти
који произведу и предају малину организованом откупљивачу, прерађивачу или трговинској радњи, који су регистровани
код надлежног суда
- Носилац газдинства или носилац обрта
- Корисници-клијенти који су
власници земљишта или имају
земљиште у закупу и који имају
засновану повртларску производњу пластеничком простору
- Носилац газдинства

- Корисници-клијенти који су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО који су власници земљишта или имају земљиште у закупу, и који имају засновану повртларску производњу
- носилац газдинства и носилац
обрта
- Право на новчани подстицај
остварују корисници-клијенти
који засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде
- носилац газдинства или носилац обрта

- Право на новчани подстицај остварују корисници-клијенти који засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
- носилац газдинства или носилац обрта

Минимална количина: 300 кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема

Минимална количина:
200 м² пластеничког простора
Максимална количина:
500 м² пластеничког простора
Посебни услови:
Нема

Минимална количина:
200 м² пластеничког простора
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Минимална количина: 0,2 ха
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Минимална количина: 0,2 ха
Максимална количина:
1 ха по култури
Додатни критерији:Нема
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Б/1-7

Производња
меркантилно
г кромпира
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Право на новчани подстицај остварују корисници-клијенти који
су регистровани као СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО који засију наведене културе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

Б/2

ПОДСТИЦАЈИ У ГЉИВАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Б/2-1

Производња
гљива
(набавка
компоста за
производњу
шампињона,
буковача)

Ц/1
Ц/1-1

- Право на новчани подстицај за
производњу гљива (шампињона, буковача) у затвореном простору остварују корисници-клијенти који су регистровани као
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО који имају
производњу гљива са најмање
десет тона компоста и исту реализују
- Носилац газдинства или носилац обрта

Минимална количина: 0,3 ха
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Додатни критерији: Нема

ПОДСТИЦАЈИ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
Набавка
пољопривре
дне
механизације
и опреме

- Право на подстицај за набавку
(куповину) пољопривредне механизације и опреме остварују
корисници-клијенти који набаве, односно купе у периоду од
30.11.2012. до 30.11.2013. године
нову машину и то: трактор или
мотокултиватор са или без прикључака, косачицу као и другу
механизацију и опрему потребну у сточарству, воћарству, повртларству и другим гранама
пољопривреде. Подстицаће се
набављена механизација и опрема у вриједности од 1.000 до
25.000 КМ
- Носилац газдинства или носилац обрта
- Да се не води на евиденцији Службе за запошљавање БПК Горажде

Додатни критерији:
- Набавка искључиво нове опреме
- Достављена фактура на име
корисника-клијента
- Достављен фискални рачун од
добављача
- Фактура и фискални рачун
морају бити издати на исти
датум
- За купљену машину у децембру 2012. године корисници
могу поднијети захтјеве за остваривање подстицаја у 2013.
години
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- Корисници ових средстава су
корисници-клијенти који су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО који су доставили пројекте
за суфинансирање изградње
или реконструкције шталских
објеката за ситну стоку – овчарници. Корисници средстава по
пројектима ће бити одабрани на
основу бодовања поднесеног програма, од стране комисије Министарства за привреду
- Носилац газдинства и носилац
обрта који је у 2012. години остварио подстицај у примарној
пољопривредној производњи –
држање основног стада оваца и
коза на подручју БПК Горажде.

Ц/1-2

Суфинансир
ање
пројеката за
изградњу и
реконструкц
ију шталских
објеката за
ситну стоку
(овце и козе)

Д/1

ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ

Д/1-1

Суфинансир
ање израде
млијечних
картона

Д/1-2

Надокнада
штете за
нешкодљиво
уклоњене
серопозитив
не животиње

Д/1-3

Подршка
сајмовима
који се
одржавају
на подручју
кантона

Додатни критерији:
- Апликанти достављају пројекте у складу са Програмом. Одабир корисника средстава се
врши у складу са процесом селекције и избора апликаната
који је предвиђен Програмом.

Законски основ за ову ставку је
члан 124. Закона о ветеринарству
(„Службене новине ФБиХ“ број:
46/00), који обавезује Кантон за
планирање новчаних средстава за
провођење превенције, сузбијања
и искорјењивања заразних болести животиња

Додатни критерији:
Дефинисани Упуством

Средства за ове намјене биће утрошена код надокнаде штете власницима чије су животиње нешкодљиво уклоњене током провођења наређених мјера. Законски основ за ову ставку је члан 46. Закона о ветеринарству („Службене
новине ФБиХ“ број:46/00)

Додатни критерији:
Дефинисани Упуством

Право кандидовања за остваривање подсицаја за организовање сајмова (на основу пројеката), стичу
корисници-клијенти (правна лица,
регистровани пољопривредни произвођачи, удружења, задруге) који обављају дјелатност из области
примарне пољопривредне производње.

Додатни критерији:
Биће прописани упутством за
остваривање подстицаја за 2013.
годину.
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Д/1-4

Посјета
сајмовима

Д/1-5

Промоција и
оглашавање

Д/1-6

Д/1-6-1

Суфинансир
ање обавеза
по основу
доприноса за
обавезно
социјално
осигурање

Суфинансир
ање обавеза
по основу
доприноса
за обавезно
социјално
осигурање
за запослене
жене

06. мај/свибањ 2013.
Право кандидовања за остваривање подстицаја за посјете сајмовима имају пољопривредни произвођачи који су организовани у удружења и који промовишу своје
производе у БиХ и ван БиХ
Право кандидовања за остваривање ових средстава имају регистровани пољопривредни произвођачи (обртници), који промовишу
своје производе путем рекламе на
Кантоналним медијима или на
неки други начин
- Право на суфинансирање обавеза по основу доприноса за социјално осигурање за запослене
раднике имају корисници-клијенти који су регистровани као
СПП и СПО на подручју Босанско-подр-ињског кантона Горажде
- Носилац газдинства и носилац
обрта

- Право на суфинансирање обавеза по основу доприноса за социјално осигурање за запослене
жене имају кориснице-клијентице које су регистроване као СПП
и СПО на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
- Носилац газдинства и носилац
обрта

Додатни критерији:
Суфинансирање посјете сајмовима ван кантона у току године
може се користити максимално
два пута
Посебни услови:
Максимално до 300,00 КМ за суфинансирање трошкова промоције и оглашавања у писаним и
електронским медијима

Додатни критерији:
- Да обављају пољопривредну
производњу на свом газдинству, а коју ће утврдити комисија Министарства за привреду;
- Право на суфинансирање обавеза по овом основу осигурава
се на основу минималне основице прописане Законом;
- Регистрирани пољопривредни
произвођачи који из било којих разлога угасе пољопривредни обрт дужни су извршити
пврат добијених средстава остварених у 2013. години, а у противном немају право остваривања подстицаја по било ком
основу у наредне три године.
Додатни критерији:
- Да обављају пољопривредну
производњу на свом газдинству, а коју ће утврдити комисија Министарства за привреду.
- Право на суфинансирање обвеза по овом основу осигурава
се на основу минималне основице прописане Законом.
- Регистрирани пољопривредни
произвођачи који из било којих разлога угасе пољопривредни обрт дужни су извршити
поврат добијених средстава остварених у 2013.години, а у противном немају право остваривања подстицаја по било ком
основу у наредне три године.

06. мај/свибањ 2013.

Д/1-6-2

Д/1-7

Суфинансир
ање обавеза
по основу
доприноса
за обавезно
социјално
осигурање
за
запослена
лица старија
од 60 година

Регресирање
камата по
кредитима
одобраним за
пољопривре
дну
производњу
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- Право на суфинансирање обавза по основу доприноса за социјално осигурање за запослене
раднике имају корисници-клијенти који су регистровани као
СПП и СПО на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и који су старији од 60 година

Додатни критерији:
- Да обављају пољопривредну
производњу на свом газдинству, а коју ће утврдити комисија
Министарства за привреду.
- Право на суфинансирање обавеза по овом основу осигурава
се на основу минималне основице прописане Законом.

- Носилац газдинства и носилац
обрта

- Регистрирани пољопривредни
произвођачи који из било којих разлога угасе пољопривредни обрт дужни су извршити
пврат добијених средстава остварених у 2013.години, а у
противном немају право остваривања подстицаја по било
ком основу у наредне три године.

Право на регресирање камата на
одобрене кредите за пољопривредну производњу имају корисници-клијенти у износу од 2% на
годишњем нивоу.

Додатни критерији:
Нема

Ово право остварују корисници
чије задужење по одобреном кредиту не прелази 50.000 КМ.
- Носилац газдинства или носилац обрта

Д/1-8

Сјетва
пшеницејесен
2013.године

Право на подстицај за сјетву пшенице-јесен 2013.године имају правна и физичка лица која се пријаве на јавни позив, те која комисија Министарства за привреду одабере у складу са критеријима прописаним од стране Министарства за привреду.

Минимална површина:
0,2 ха
Максимална површина:
1 ха
Додатни критерији:
Право на учешће у јавном позиву имају лица која планирају сјетву на некултивисаним површинама
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Резервна
средства

Е

06. мај/свибањ 2013.

Резервна средства користе се у
хитним и непредвиђеним интервенцијама у случајевима:
- неопходне интервенције у примарној пољопривредне производњи,

Посебни услови:
Одобравање резервних средстава врши на основу процјене захтјева за резерва средства на начин који је предвиђен Програмом.

- у случају елементарних и других непогода (снијега, града, вјетра, поплава, пожара, напада дивљих животиња),
- као и друга плаћања која су неопходна у сектору пољопривреде,
- носилац газдинства или носилац обрта.

(11.2)
(Укупна вриједност подстицаја)
Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од 650.000 КМ дио од
416.000 КМ је планиран за подршку примарној пољопривредној производњи (64%
буџета), док је за подршку подстицају запошљавања у сектору пољопривреде
планирано 148.000 КМ, односно 22,76% буџета. За пројекте унапређења и развоја
пољопривредног сектора планирано је 86.000КМ или 13,24% буџета.
Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказана је у Табели 3.

Табела 3:
Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2013. години
КОД
А
Б
Б/2
Ц
Д
Е

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА
Анимална производња
Биљна производња
Подстицаји у гљиварској производњи
Подстицаји инвестиција у пољопривредна газдинства –
капитална улагања
Остали подстицаји
Резервна средства
УКУПНО

Укупан
износ у КМ
295.164,80
145.335,00
3.500,00
60.000,00
118.000,00
28.000,20
650.000,00

06. мај/свибањ 2013.
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(11.3)
(Вриједност новчаних подстицаја)
Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за подстицаје дефинисани су у Табели 4.
Табела 4:
Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2013. години
КОД

А/1
А/1-1
А/1-2
А/1-3
А/1-4
А/1-5
А/1-5-1
А/1-6
А/1-6-1
А/1-7
А/1-7-1
А/1-8
А/1-9
Б/1
Б/1-1
Б/1-2
Б/1-3
Б/1-3-1
Б/1-3-2

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

Подстицаји у анималној
производњи
Производња свјежег крављег
млијека 2013.године
Производња свјежег крављег
млијека 2012.године (децембар)
Узгој приплодних јуница
Узгој женске расплодне телади
Држање основног стада оваца
и коза
Држање основног стада оваца
и коза
Држање пчелињих друштава
Држање пчелињих друштава
Држање матичног стада крава (млијечна грла)
Држање матичног стада крава (млијечна грла) регистровани
Држање кока носиља
Вјештачко осјемењавање крава

Подстицаји у биљној производњи
Заснивање нових засада воћа
високостаблашица
Заснивање нових засада јагодичастог воћа
Производња конзумне јабуке
Пренос производње конзумне
јабуке род 2012. године
Производња и откуп индустријске јабуке

Јединица
мјере

КМ по
јединици
мјере

Укупан
обим
подстицаја

Укупан
износ у
КМ

295.164,80
литар
литар
грло
грло
грло
грло
друштво
друштво
грло
грло
комад
крава

20.000,00

0,20

100.000

0,15
300
100

4.432
110
100

10

7.000

15
15
20

500
2.200
200

150

600

200

70

14.000,00

2
7

3.000
1.000

6.000,00
7.000,00

664,80
33.000,00
10.000,00
70.000,00
7.500,00
33.000,00
4.000,00
90.000,00

145.335,00
хектар
хектар
тона
тона
тона

2000

2

4.000,00

2000
100

2
100

4.000,00
10.000,00

90

13

1.170,00

70

486

34.000,00
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Б/1-4
Б/1-5

Б/1-5-1

Б/1-6
Б/1-6-1
Б/1-7
Б/2
Б/2-1

Ц/1
Ц/1-1
Ц/1-2

Д/1
Д/1-1
Д/1-2

Д/1-3

Д/1-4
Д/1-5
Д/1-6

Производња малине
Производња у затвореним просторима пластеничка производња
Производња у затвореним просторима пластеничка производња - правна лица
Производња (сјетва) житарица
и љековитог биља
Пренос из 2012. јесња сјетвапшеница
Производња меркантилног кромпира
Подстицаји у гљиварској производњи
Производња шампињона (набавка компоста за прозводњу
шампињона)
Подстицаји инвестиција у пољопривредна газдинства– капитална улагања
Набавка пољопривредне механизације и опреме
Суфинансирање изградње и
реконструкције шталских објеката за ситну стоку (по пројекту)
Остали подстицаји
Суфинансирање израде млијечних картона
Надокнада штете за нешкодљиво уклоњене серопозитивне
животиње
Подршка сајмовима који се одржавају на подручју кантона
(пројекат)
Посјете сајмовима
Промоција и оглашавање
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од 50% трошкова
уплаћених доприноса

06. мај/свибањ 2013.

тона

200

70

14.000,00

1

16000

16.000,00

2,0

20000

40.000,00

600

8,33

5.000,00

400

35,4

14.165,00

1500

2

3.000,00

м²

м²
хектар
хектар
хектар

3.500,00
тона
70

50

3.500,00
60.000,00

20% набавне
вриједности
Максимално
10.0000 КМ

30.000,00

30.000,00
118.000,00
35,00

571

20.000,00

2.000,00

300,00

10

25.000,00
5.000,00
3.000,00

20.000,00

06. мај/свибањ 2013.

Д/1-6-1

Д/1-6-2

Д/1-7

Д/1-8
Е

Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од 60% трошкова
уплаћених доприноса за жене
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од 75% трошкова
уплаћених доприноса за старије од 60 година
Регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну производњу
Сјетва пшенице - јесен 2013.године (пројекат)
Резервна средства
УКУПНО од А/1-1 до Е

(11.4)
(Предност)
Предност при одобравању пројеката који се односе на други и трећи
специфични циљ ће имати апликанти,
који:
-
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су регистровани као пољопривредни обртници,
који по први пут аплицирају за реализацију пројекта.
-12НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(12.1)
(Корисници средстава)

Корисници средстава су лица
која испуњавају опште и посебне услове Програма и који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције

15.000,00

5.000,00

3.000,00
20.000,00
28.000,20
650.000,00

и евалуације и који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог Програма.
(12.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду води регистар корисника у којем се налазе сви релевантни подаци о датој државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године
добијања подстицаја.
-13ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(13.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резулта-
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та од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

повећање анималне производње,
повећање биљне производње,
повећање броја запослених у пољопривреди,
повећање капиталних улагања у
пољопривредну производњу,
повећање обрадивих површина.

Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
(13.2)
(Мониторинг имплементације
Програма)
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осгурања процјене резултата одабрани корисници су дужни након
утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које
су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
врше Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
Кантонална управа за инспекцијке послове / пољопривредни инспектор.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу

06. мај/свибањ 2013.

периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
.
-14ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(14.1)
(Непредвиђени расходи)
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности
могу се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре самог Програма.
Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја, уведене су квоте обима остваривања
подстицаја. Додатно обезбјеђење за непредвиђене расходе је уведено кроз
минималне максималне вриједности
издатака за сваки специфични циљ,
чиме је Програм додатно заштићен од
непредвиђени расхода.
(14.2)
(Ризици)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.

06. мај/свибањ 2013.

У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде својом
одлуком има право иста да преусмјери
у другу ставку.
У случају промјене висине средстава и других трошкова по ,,Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013. годину“ који могу настати као резултат промјене законских
прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде,
,,Програм новчаних подстицаја пољопривредној производњи за 2013. годину“ се може мијењати, односно износи
средстава по ставкама у ,,Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за
2013. годину“ смањивати или повећавати уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
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-

Број:04-14-652-2/13
МИНИСТАР
23.04.2013.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-688/
13 дана 19.04.2013. године.

452
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 23. редовној
сједници, одржаној дана 19.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку сталног средства

-15ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење
вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Радници Министарства који ће
бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор Програма:
Сијерчић Расим дипл.инг.
Службеник за мониторинг и извјештавање: Алић Ермина дипл.инг.

Намјештеник надлежан за администрацију: Исламагић Русмир

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
изврши набавку сталног средства и то:
-

Принтер....................................1 ком.
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињ-
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ског кантона Горажде, економски код
821300 - Набавка опреме.

Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 3.

Члан 2.

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

Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде, да закључи анекс Уговора о
закупу канцеларијског простора из члана 1. ове Одлуке, са Привредном банком Сарајево – филијала Горажде

Број:03–14-679/13
19.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

453
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 23. редовној
сједници, одржаној дана 19.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на продужење
Уговораза закуп канцеларијског
простора
Члан 1.
Даје се сагласност министру
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде, да изврши продужење Уговора број: 04-14647/10 од 29.03.2010. године, а који се
односи на закуп канцеларијског простора у просторијама Привредне банке
Сарајево – филијала Горажде, на период од 6 (шест) мјесеци и то почевши од
мјесеца априла текуће године, за потребе Кантоналне управе за шумарство

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:03–14-680/13
19.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

454
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12 и 2/13), те Програмом
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 број:10-14-433/13 од 06.02.2013.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 23. редовној
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сједници, одржаној дана 19.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Активу наставника тјелесног
и здравственог одгоја Босанско подрињског кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 5.000,00 КМ Активу наставника тјелесног и здравственог одгоја
Босанско-подрињског кантона Горажде на име подршке за кантонална и
федерална такмичења ученика основних и средњих школа са подручја Босанско - подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
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 Удружења педагога спорта
и стручних лица у области физичке
културе и спорта Босанско–подрињског кантона Горажде број:199054005175
2212, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број:42450636300 01.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава пре-

дати извијештај о утрошку буџетских
средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:16/11, 3/12 и 2/13).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-682/13
19.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

455
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 23. редовној
сједници, одржаној дана 19.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Општинском суду Горажде
за набавку и плаћање
усисивача „Горење“
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-
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ст Општинском суду Горажде за набавку и плаћање усисивача „Горење“ по
предрачуну који је саставни дио ове
Одлуке.
Члан 2.
Набавка усисивача „Горење“ из
члана 1. Одлуке извршиће се од испоручиоца опреме д.о.о. „JUPS – Trade“
Горажде.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужују
се Општински суд Горажде, који ће извршити набавку усисивача “Горење” и
Министарство за финансије БПК Горажде, које ће послије набавке извршити
уплату средстава из Буџета Општинског суда Горажде са економског кода
821 300 - Набавка опреме.
Средства у износу од 418,00 КМ
уплатити на жирорачун број:1327310
410124762 код НЛБ Тузланске банке
д.д. Тузла, на име фирме д.о.о. „JUPS
– Trade“ Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-683/13
19.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

456
На основу члана 25. став 3. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Бос-

анско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/03) и члана 125. став (3), Закона
о полицијским службеницима кантона
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 12/06,
13/07, 8/08 и 7/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
23. редовној сједници, одржаној дана
19.04.2013.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Дељо Асима
чланства у Полицијском одбору
I
Дељо Асим се, на лични захтјев
разрјешава чланства у Полицијском
од-бору Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде, у који је именован Одлуком
Владе Босаснко-подрињског кантона
Горажде број:03-04-1614/12 од 30.11.
2012. године.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–04-684/13
19.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

457
На основу члана 38. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12) и 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 својој 23. редовној
сједници, одржаној дана 19.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Владе Босанскоподриског кантона Горажде
са економског кода 614 200
– Текући трансфери појединцима БАЛ 005 и БАЛ 006
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде
за 2013. годину, са економског кода
614 200–Текући трансфери појединцима, у укупном износу од 25.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-678/13
ПРЕМИЈЕР
19.04.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..........................
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457а)
ПРОГРАМ
утрошка средстава Владе Босанскоподрињског кантона Горажде
са економског кода 614 200
–“Текући трансфери појединцима“
1. НАЗИВ ПРОГРАМА: - Утрошак
средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода ”Текући трансфери
појединцима“, економски код
614200 – БАЛ 005 (доприноси за
здравствено осигурање незапослених лица) БАЛ 006 (новчана помоћ незапосленим)
2. ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
и Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде”,
број: 15/12)
3. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 12 мјесеци од 01.01.2013.године до 30.12.
2013.године
4. УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА:
25.000,00 КМ
5. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Емир Сијерчић, секретар Владе
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим се Програмом утврђују
критерији и начин расподјеле средстава из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614200 – Текући трансфери појединцима.
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Сврха Програма је да се обезбиједи право на кориштење обавезне
здравствене заштите за раднике који
то право не могу остварити на други
начин, те једнократна новчана помоћ
за лица која се налазе у стању здравствене, социјалне или друге потребе, а
то право не могу остварити на други
начин.
II ОПИС ПРОГРАМА
1. – Економски код 614200-БАЛ
005 (доприноси за здравствено осигурање незапослених), средства планирана у износу од 15.000,00 КМ.
Правни основ за кориштење ових средстава је Одлука Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде
о утврђивању права на здравствено осигурање радника који то право не остварују по другом основу и Уговор о
утврђивању накнаде за образно здравствено осигурање радника потписан
између Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде и Завода здравственог осигурања БПК Горажде те Упутство о праву, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту радника који то право не остварују по другом основу.
-

Критерији за остваривање овог
права

Право на накнаду могу да остваре радници који су били упослени у
привредним друштвима на подручју
Босанско – подрињског кантона Горажде и чији радно-правни статус није
ријешен.

Ово се право остварује на основу евиденције коју ће утврдити Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Савез самосталних синдиката и Завод здравственог осигурања БПК Горажде.
На основу усаглашених евиденција, Завод здравственог осигурања ће
испостављати фактуре Влади Босанско
– подрињског кантона Горажде, која
ће исте достављати Министарству за
финансије на реализацију.
Укупна расположива средства
за ове намјене у Буџету Владе Босанско
– подрињског кантона Горажде износе
15.000,00 КМ, а појединачне фактуре
ће бити одређене бројем радника који
ће бити осигурани.
2. – Економски код 614200 - БАЛ
006 (новчана помоћ незапосленим)
Укупна средства предвиђена на
овом економском коду износе 10.000,00
КМ.
Правни основ за кориштење ових средстава је Буџет и Закон о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2013.годину, те појединачне одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде.
-

Критерији за остваривање овог
права

Право на једнократну новчану
помоћ могу остварити појединци који
се налазе у стању здравствене и социјалне потребе и који то могу потврдити
путем валидне документације издате
од надлежних институција.
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Такођер, право на ову помоћ имају појединци на које се односе хуманитарне или друге акције државних и
невладиних институција или су били
предмет одређеног пројекта, па за иста
и недостају одговарајућа средства.
Максимални износ средстава
као вид једнократне новчане помоћи
може износити до 3.000,00 КМ и може
се остварити по овом основу само два
пута у току буџетске године.
Средства се дозначавају на основу одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, а појединци аплицирају путем појединачних захтјева.

III ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење овог Програма није потребно ангажовање додатних радника осим запослених у уреду премијера Босанско–подрињског кантона Горажде.
IV ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма ће бити обезбијеђено обавезно здравствено
осигурање за раднике и чланове њихових породица који то право не могу остварити на други начин, те такођер,
интервентне једнократне помоћи лицима која се налазе у изузетно тешкој
социјалној, материјалној или здравственој ситуацији.
V НАДЗОР
Надзор над провођењем овог
Програма врше секретар Владе, Мини-

старство за финансије и Уред за ревизију, свако из своје надлежности.
Број:03–14–678-1/13
19.04.2013.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 23. редовној сједници, одржаној дана 19.04.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за МАРТ 2013. године, како слиједи:
1. Општина Горажде - 28.826,00 КМ
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100
(БАЛ 002) - Текући трансфери Општини Горажде на рачун број: 161000-0092630161, отворен код Раифаизен банке Сарајево, филијала
Горажде.

06. мај/свибањ 2013.
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Врста прихода: 732114, шифра:
033, буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина-20.587,00
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-20.587,00 КМ
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614 100
(БАЛ 004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на рачун број:
102-007-0000001426, отворен код Унион банке Сарајево филијала Горажде.

“Службеним новинама Босанско –подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-675/13
19.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

459
На основу члана 34. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације БиХ», број:19/06)
и члана 26. став 3. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2013.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде», број: 15/12), премијер Босанско – подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Елвину Каркељи

Члан 2.

Члан 1.

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

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 500,00
КМ Елвину Каркељи, који је као ученик III разреда Турско-босанског колеџа
у Сарајеву освојио сребрну медаљу на
државној смотри научних пројеката.

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

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, економски код 600 000 –
Текућа буџетска резерва, а теретит ће
се економски код Владе БПК Горажде 614200 - Текући трансфери појединцима.
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Средства уплатити на жирорачун на име Елвин Каркеља број: 16
10300000000093, отворен код Раифаизен банке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у „Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде“.
Број:02–14–191/13
24.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ст Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
додјели концесију УЛД „ГРЕБАК“ Устиколина за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју општине ФочаУстиколина, и то на период до пет година.
Члан 2.
(Висина концесионе накнаде)
(1)

460
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у вези са чланом 8. Закона о
концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“,
број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за додјелу
концесије за обављање дјелатности
лова, укључујући бригу о дивљачи
и организацију спортско –
рекреативног лова на ловном
подручју општине Фоча-Устиколина
Члан 1.
(Предмет)
Овом се Одлуком даје сагласно-

Висина концесионе накнаде за
концесију из члана 1. ове Одлуке утврђује се по два основа и
то:

1. накнада за кориштење концесије у
износу од 1,5% од предвиђеног годишњег плана прихода од одрстријељене дивљачи;
2. накнада у износу од 0,40 КМ по једном хектару ловнопродуктивне површине на годишњем нивоу.
(2)

Накнада која се плаћа по цијени 0,40 КМ/ха утврђује се у износу од (16.576 ха x 0,40КМ),
6.630,40 КМ на годишњем нивоу.

(3)

Утврђене висине концесионих
накнада ће бити саставни дио
уговора.
Члан 3.
(Период концесије)

Кориштење ловишта на период
до 5 година одобраваће се сваке године давањем сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде на годишње планове господарења ловиштем.
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Члан 4.
(Измјене и допуне Одлуке)
У случају измјене законских прописа који регулишу ову област, вршиће се измјене и усклађивање ове Одлуке и уговора о концесијама, у складу
са законима и актима Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 5.
(Сагласност на годишње планове
господарења ловиштем)
Концесионар, без обзира на период концесије до 5 година, неће моћи
користити ловиште без давања сагласности на годишње планове господарења ловиштем.
Члан 6.
(Овлаштење министру)
Овлашћује се министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да закључи уговор из члана
1. ове Одлуке, уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде, са
свим елементима који су у овој Одлуци.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
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:03–26-716/13
26.04.2013.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 8. Закона о
концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“,
број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за додјелу
концесије за обављање дјелатности
лова, укључујући бригу о дивљачи
и организацију спортскорекреативног лова на ловном
подручју општине Пале-Прача
Члан 1.
(Предмет)
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
додијели концесију УЛД „Др. Захид
Чаушевић“ Прача за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју општине Пале-Прача, и то на период до пет
година.
Члан 2.
(Висина концесионе накнаде)
(1) Висина концесионе накнаде за ко-
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нцесију из члана 1. ове Одлуке утврђује се по два основа и то:
1. накнада за кориштење концесије у износу од 1,5% од предвиђеног годишњег плана прихода
од одрстријељене дивљачи;
2. накнада у износу од 0,40 КМ по
једном хектару ловнопродуктивне површине на годишњем нивоу.
(2) Накнада која се плаћа по цијени
0,40 КМ/ха утврђује се у износу од
(7 007 ха x 0,40КМ), 2.802,80 КМ на
годишњем нивоу.
(3) Утврђене висине концесионих накнада ће бити саставни дио уговора.
Члан 3.
(Период концесије)
Кориштење ловишта на период
до 5 година одобраваће се сваке године давањем сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде на годишње планове господарења ловиштем.
Члан 4.
(Измјене и допуне Одлуке)
У случају измјене законских прописа који регулишу ову област, вршиће се измјене и усклађивање ове Одлуке и уговора о концесијама, у складу
са законима и актима Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 5.
(Сагласност на годишње планове
господарења ловиштем)
Концесионар, без обзира на пе-

риод концесије до 5 година, неће моћи
користити ловиште без давања сагласности на годишње планове господарења ловиштем.
Члан 6.
(Овлаштење министру)
Овлашћује се министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да закључи уговор из члана
1. ове Одлуке, уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде, са
свим елементима који су у овој Одлуци.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
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:03–26–714/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

462
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у вези са чланом 8. Закона о
концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“,
број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за додјелу
концесије за обављање дјелатности
лова, укључујући бригу о дивљачи
и организацију спортскорекреативног лова на ловном
подручју општине Горажде
Члан 1.
(Предмет)
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
додијели концесију УЛД „БИСЕРНА“
Горажде за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју општине Горажде, и то на период до пет година.
Члан 2.
(Висина концесионе накнаде)
(1) Висина концесионе накнаде за концесију из члана 1. ове Одлуке утврђује се по два основа и то:
1. накнада за кориштење концесије у износу од 1,5% од предвиђеног годишњег плана прихода
од одрстријељене дивљачи;
2. накнада у износу од 0,40 КМ по
једном хектару ловнопродуктивне површине на годишњем нивоу.
(2) Накнада која се плаћа по цјени
0,40 КМ/ха утврђује се у износу од
(23.259 ха x 0,40КМ), 9.303,60 КМ на
годишњем нивоу.

06. мај/свибањ 2013.

(3) Утврђене висине концесионих накнада ће бити саставни дио уговора.
Члан 3.
(Период концесије)
Кориштење ловишта на период
до 5 година одобраваће се сваке године давањем сагласности од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде на годишње планове господарења ловиштем.
Члан 4.
(Измјене и допуне Одлуке)
У случају измјене законских прописа који регулишу ову област, вршиће се измјене и усклађивање ове Одлуке и уговора о концесијама, у складу
са законима и актима Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 5.
(Сагласност на годишње планове
господарења ловиштем)
Концесионар, без обзира на период концесије до 5 година, неће моћи
користити ловиште без давања сагласности на годишње планове господарења ловиштем.
Члан 6.
(Овлаштење министру)
Овлашћује се министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да закључи уговор из члана
1. ове Одлуке, уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде, са
свим елементима који су у овој Одлуци.
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Члан 7.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на лужбеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде“.
Број:03–26-715/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

463
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде о давању сагласности Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за додјелу концесије за обављање
дјелатности лова, укључујући бригу о
дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју
општине Фоча-Устиколина, број:03–26
-716/13 од 26.04.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Годишњи
план господарења УЛД „ГРЕБАК“
Устиколина на ловишту „Гребак“

тиколина, са којим ће се закључити
уговори о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о
дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова 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:03-26–716-1/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

464
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за додјелу концесије за обављање
дјелатности лова, укључујући бригу о
дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју
општине Горажде, број: 03–26-715/13
од 26.04.2013.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Годишњи план господарења ловиштем у ловној 2013/2014.години кориснику ловишта УЛД „ГРЕБАК“ Ус-

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Годишњи
план господарења УЛД „БИСЕРНА“
Горажде на ловишту „Боровац“

06. мај/свибањ 2013.
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Годишњи план господарења ловиштем у ловној 2013/2014.години кориснику ловишта УЛД „БИСЕРНА“ Горажде, са којим ће е закључити уговори о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи
и организацију спортско-рекреативног
лова на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова 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:03-26-715-1/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

465
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за додјелу концесије за обављање
дјелатности лова, укључујући бригу о
дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју
општине Пале-Прача, број:03–26-714/
13 од 26.04.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 25. редовној сједници, одржаној
дана 26.04.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Годишњи
план господарења УЛД „Др. Захид
Чаушевић“ Прача на ловишту
„Пале-Прача“
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Годишњи план господарења ловиштем у ловној 2013/2014.години кориснику ловишта УЛД „Др. Захид Чаушевић“ Прача, са којим ће се закључити уговори о концесији за обављање
дјелатности лова, укључујући бригу о
дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова 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:03–26–714-1/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

466
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Уговора о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и вршење одговарајућих
услуга и организације спортско-рекреативног лова на ловном подручју „Вражалице“ општине Пале-Прача, број:03
-26-2839/03 од 21.10.2003.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Годишњи план господарења
„Бијела вода“ д.о.о. Прача
на ловишту „Вражалице“
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност наГодишњи план господарења ловиштем у ловној 2013/2014.години кориснику ловишта „Бијела вода“ д.о.о.
Прача, са којим је закључен Уговор о
концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на подручју Босанско–подрињског
кантона Горажде, број: 03-26-2839/03
од 21.10.2003.године.

за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2013.
годину број: 10-14-430/13 од 06.02.2013
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу „Помоћ дјеци Балкана“
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ Удружењу „Помоћ дјеци Балкана“ на име суфинансирања имплементације пројекта „Међународна сарадња школа и ученика –
пут у будућност“.
Члан 2.

Члан 2.
Ова 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- 26-717/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

467
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) – Текући трансфер за културу за 2013 годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун број: 1990540054068572, ИД
број: 4245066650003.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.

06. мај/свибањ 2013.
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Члан 4.

II

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

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
002) – Текући трансфер за културу за
2013.годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Културном удружењу младих Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1990540052929695, отворен
код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245065250001.

Број:03-14-720/13
26.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

468
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2013.
годину број: 10-14-430/13 од 06.02.2013
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Културном удружењу младих
Босанско - подрињског кантона
Горажде - Театар младих Горажде
I
Одобравају се новчана средства
износу од 1.000,00 КМ Културном удружењу младих Босанско - подрињског
кантона Горажде - Театар младих Горажде на име реализације прве самосталне позоришне представе под називом
„Зашто је Кантер стигао у град“.

III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-721/13
26.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

469
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

06. мај/свибањ 2013.

образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-434/13 од 06.02.2013.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-722/13
26.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

570
ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
пројекта под називом
„Професионална оријентација уписна политика” достављеног
од стране Јавног предузећа РТВ
БПК Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом се Одлуком прихвата суфинансирање пројекта под називом
„Професионална оријентација-уписна
политика”, достављеног од стране Јавног предузећа РТВ БПК Горажде д.о.о.
у износу од 15.000,00 КМ.

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) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-434/13 од 06.02.2013.
године те Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14722/13 од 26.04.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и:

Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт на економском коду
614 100 (КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ БПК Горажде
д.о.о. на име суфинансирања
пројекта под називом
„Професионална оријентација уписна политика”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Јавном предузећу РТВ БПК Горажде
д.о.о. на име суфинансирања Пројекта
под називом „Професионална оријентација - уписна политика” у износу од
15.000,00 КМ.
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Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.

Одобрава се службено путовање у иностранство – Истанмбул, Република Турска, с циљем упознавања образовног система те размјене искустава
са упосленим у образовним институцијама Републике Турске, а у организацији Босна сема Образовних институција, за сљедећа лица:

Члан 3.
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт Извјештај о
имплементацији Пројекта из члана 1.
ове Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–722-1/13
26.04.2013. 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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и:

1. Министру за образовање, науку,
културу и спорт, Аџем Џеваду,
2. Директорици Педагошког завода,
Макота Дики,
3. Вишем стручном сараднику за основно и предшколско образовање,
Боровац Амири,
4. Стручном савјетнику за средње и
високо образовање, Драковац Емири.
Службено путовање ће се обавити у периоду од 07. до 11. маја 2013.
године.
Организатор сноси све трошкове за реализацију ове посјете.
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:03-49-723/13
26.04.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
– Истанбул, Република Турска

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:

06. мај/свибањ 2013.

5/03) те 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), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници,
одржаној дана 26.04.2013.г., 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 001)
– Текући трансфери појединцима –
исплате стипендија.
I
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт за 2013. годину, са економског кода 614 200 (КАМ
001) – Текући трансфери појединцима – исплате стипендија.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-725/13
ПРЕМИЈЕР
26.04.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..............................

472а)
На основу члана 44. Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског
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кантона Горажде за 2013.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ бр. 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 001) - Текући
трансфери појединцима
- исплате стипендија
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 200 (КАМ 001) - Текући трансфери појединцима - исплате стипендија.
2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
У оквиру своје надлежности,
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, између осталог «врши управне и друге стручне послове
који се односе на предлагање и провођење образовне политике», те у том
смислу овим Програмом Министарство настоји подићи студентски стандард, те додатно мотивисати ученике завршних разреда средњих школа да наставе образовање, као и студенте који
студирају на простору Босне и Херцеговине.
Период реализације Програма:
01.01.2013. до 31.12.2013. године

06. мај/свибањ 2013.
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Буџетска линија: Текући трансфери
појединцима - Исплате стипендија
Економски код:

614 200

Аналитички код:

КАМ 001

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
280 000,00 КМ
Одговорно лице:

Аџем Џевад

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 25. редовној сједници, одржаној 26.04.2013. године, дала
је сагласност на Програм, а што је у
складу са чланом 44. Закона о извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2013.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр. 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 образова-

ња у свим областима те додатно мотивисати ученике и студенте за наставак
образовања на високошколским установама на простору Босне и Херцеговине.
Кроз овај Програм финансираће се студентски кредити студената
додипломског студија као и студената
I и II циклуса студија а у складу са Одлуком Владе БПК-аГоражде о утврђивању Критерија за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија као и студентима I
и II циклуса студија број: 03-14-200/13
од 05.02.2013 и Закључка Владе БПК
број: 03-14-568/13 од 26.03.2013.године.
Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 200 (КАН 001) Текући трансфери појединцима – Исплата стипендија Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину, дефинише све
кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и
специфичнини циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију Програма, корисници средстава из Програма, број радника који ће бити ангажовани на његовој имплементацији.
Општи циљ Програма
Циљ Програма је да се планирана буџетска средства у 2013. години
са економског кода 614 200 (КАМ 001) –
Текући трансфери појединцима – Исплата стипендија, у укупном износу од
280.000,00 КМ, плански и транспарентно утроше у складу са Критеријима
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за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија, студентима I и II циклуса студија
број: 03-14-200/13 од 05.02.2013 и Закључка Владе Босанско - подрињског
кантона Горажде број: 26.03.2012. године, те у складу са Законом о извршењу
Буџета Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2013. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ бр. 15/12).
5. ПЛАН И ДИНАМИКА
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Укупна средства која су Програмом предвиђена ће се исплаћивати:
1. Студентима додипломског студија,
студентима I и II циклуса студија
који испуњавају услове за додјелу
студентских кредита у студијској
2012/13. години (укупно 226 студената x 8 мјесеци).
Мјесечни износ студентског кредита за 226 студената је 35.000 КМ.
Укупан износ за студијску 2012/13.
годину (35.000 x 8) износи 280.000
КМ.
(динамика: април - јуни)
УКУПНО: 280.000,00 КМ.
6. ПРОЦЕДУРЕ ОДОБРАВАЊА
СРЕДСТАВА
Министарство за образовање,
науку, културу и спорт планира исплату у двије рате са по четири мјесечна
износа за сваког студента, на основу
одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о одобравању новчаних средстава за исплату студентских

кредита те захтјева о исплати новчаних средстава упућеног Министарству
за финансије са списком студената и
података о студентима којима се врши
исплата.
7. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обавља Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде у
складу са Законом о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину те Министарство за
образовање, науку, културу и спорт у
складу са Законом о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15 /12).
Број:10-14-1548-2/13
26.04.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

473
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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2012/2013. годину
за мјесец новембар 2012. године
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I

Члан 1.

Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 33.660,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде за студијску
2012/2013. годину за мјесец новембар
2012. године.

Овом Одлуком Влада БПК Горажде даје на привремено кориштење,
управљање и одржавање службено моторно возило марке Минибус VW SDI,
регистарски број: 329-К-360, број шасије/мотора WV IZZZ2DZWHO22663.
AGX008594, година производње 1998,
Савезу ратних војних инвалида «Синови Дрине», до 31.12.2015.године.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200
(КАМ 001) – Текући трансфери појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-726/13
26.04.2013. 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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04. 2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању на привремено кориштење
службеног моторног возила

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона
Горажде и Служба за заједничке послове кантоналних органа управе, а возило ће бити кориштено првенствено за
реализацију Пројекта побољшања статуса борачких популација БПК Горажде и за остале потребе које обухватају
превоз.
Члан 3.
Примопредаја предметног службеног возила извршиће се комисијски уз обавезно сачињавање записника
о примопредаји, који ће садржавати
све податке о возилу и стању у којем
се налази.
Члан 4.
Трошкови регистрације и свих
поправака изазваних редовном употребом возила, као и трошкове саме употребе уступљеног службеног моторног
возила падају на терет Савеза ратних
војних инвалида «Синови Дрине» БПК
Горажде, као привременог корисника.
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Члан 5.
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: 03–49-727/13
26.04.2013.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 7. Одлуке о начину располагања становима у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 6/10), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о условима, начину и
критеријима за додјелу стамбених јединица у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде борцима и члановима њихових породица.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у ”Службеним новинама Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–23-728/13
26.04.2013. 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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
I
Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство министру Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, Џамбеговић Нермину, и комесару полиције Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, Хурић Ешефу, ради присуства обуци на
тему “Систем сигурносног управљања
у јавним нередима“.
Обука се одржава у Републици
Турској у организацији Федералног
Министарства заунутрашње послове и
Турске агенције за сарадњу и координацију (ТИКА), у периоду од 27. до 31.
маја 2013. године.
II
Средства за реализацију ове Одлуке обезбиједиће се у Буџету Минис-
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тарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и у
Буџету Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину, на економском коду 613100 – Путни трошкови.
III
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и Управа полиције Министарства за унутрашње послова Босанскоподрињског кантона Горажде.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03–49-730/13
26.04.2013. 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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
Министарства за унутрашње послове
БПК Горажде

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-34-731/13
26.04.2013. 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 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању трошкова
усклађивања пројектне
документације за реконструкцију
и надоградњу ЈЗУ Кантонална
болница Горажде
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава захтјев ЈЗУ Кантонална болница Горажде за суфина-
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нсирање трошкова усклађивања пројектне документације за реконструкцију
и надоградњу ЈЗУ Кантонална болница Горажде са захтјевом Турске управе
за међународну сарадњу и развој ТИКА, у вриједности од 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог захтјева обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за
2013. годину, на економски код 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:03-14-732/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

479
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 и број:08-14-84-6/13 од 20.03.
2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање трошкова
усклађивања пројектне
документације за реконструкцију
и надоградњу ЈЗУ Кантонална
болница Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 5.000,00 КМ (словима: пет хиљада конвертибилних марака) на име суфинансирања трошкова
усклађивања пројектне документације
за реконструкцију и надоградњу ЈЗУ
Кантонална болница Горажде са захтјевом Турске управе за међународну сарадњу и развој ТИКА.
Члан 2.
Средства у износу 5.000,00 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 ЈЗУ Кантонална болница Горажде, на рачун број:1990540098
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612621 код Шпаркасе банке д.д. 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 ЈЗУ Кантонална болница Горажде да, по реализацији захтјева, 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 објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-732-1/13
26.04.2013.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 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине ФБиХ», број: 34/03), на приједлог Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Влада Босан-

ско – подрињског кантона Горажде, на
својој 25. редовној сједници, одржаној
дана 26.04.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приједлогу кандидата
за привременог члана Управног
одбора Завода здравственог
осигурања и реосигурања
Федерације Босне и Херцеговине,
као представника Босанскоподрињског Кантона Горажде
Члан 1.
За кандидата за привременог
члана на упражњену позицију у Управном одбору Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине као представника
са подручја БПК Горажде, предлаже се
Јасмин Садиковић, дипл.ецц. из Горажда.
Члан 2.
Именовање (приједлог) из члана 1. је привременог карактера и врши
се на период до 60 (шездесет) дана, односно до завршетка огласне процедуре и коначног избора и именовања кандидата у складу са законом.
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:03–05-733/13
26.04.2013.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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава,
прва транша, CRS-у Сарајево
за суфинансирање UNHCR-овог
Пројекта „Друштвено-економска
одржива подршка интерно
расељеним лицима и повратницима,
израда стратегије социјалног
становања, затварање колективног
центра Сплавиште“
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава (прва транша) у износу од 20.000,00
КМ Catholic Relief Services БиХ (CRS)
на име суфинансирања UNHCR-овог
Пројекта „Друштвено-економска одржива подршка интерно расељеним лицима и повратницима, израда стратегије социјалног становања, затварање
колективног центра Сплавиште“, а по
Уговору о удруживању средстава за
пројекат број: 03-14-81-1/13 од 23.04.
2013. године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одуке
дозначити из Буџета Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско - подрињског кантона Горажде, економс-

ки код 614200 – Текући трансфери
појединцима, а у корист Catholic Relief Services на трансакцијски рачун број: 194-101-39232011-80, код Про кредит
банке БиХ д.д. Сарајево.
Члан 3.
За реализацију 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:03-14-735/13
26.04.2013.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 132. Закона о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава
рата и заштити породице са дјецом
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/00,
5/03, 5/05, 3/08 и 2/13) и Програма
утрошка средстава Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама за 2013.
годину, број:08-14-453-2/13 од 13.03.2013.
године, Влада Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде, на својој 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име пружања подршке за рад
инвалидских удружења

Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
2.500,00 КМ, као првио дио средстава
предвиђених Програмом утрошка средстава намијењених за пружање подршке у раду непрофитних организација које брину о лицима са онеспособљењем са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и то:
1. Удружење грађана за помоћ ментално ретардираним лицима 500,00
КМ (жирорачун број:161030000244
0031, код Раифаизен банке Горажде),
2. Удружење грађана обољелих од
церебралне парализе и дистрофије
500,00 КМ (жирорачун број:1610300
002000039, код Раифаизен банке
Горажде),
3. Удружење грађана цивилних жртава рата 500,00 КМ (жирорачун број:1011400000160018 код Привредне
банке Сарајево),
4. Удружење слијепих и слабовидних
грађана 500,00 КМ (жирорачун број:1610300001810016 код Раифаизен
банке Горажде),
5. Удружење параплегичара и обољелих од дјечије парализе 500,00 КМ
(жирорачун број: 1610300001610002
код Раифаизен банке Горажде).

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.
Обавезују се удружења из члана
1. ове Одлуке да Министарству за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде доставе извјештај
о утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-736/13
26.04.2013. 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) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2013.годину, број:08-14-453-2/13
од 13.03.2013. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана
26.04.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Црвеном крсту Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 1.500,00 КМ,
као дио средстава предвиђених Програмом утрошка средстава на име обезбјеђења средстава за суфинансирање
дијела годишњих оперативних трошкова и редовних програмских активности Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се Црвени крст Босанско-подрињског кантона Горажде да
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-737/13
26.04.2013.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 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2013.годину, број:08-14-453-2/13
од 13.03.2013. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана
26.04.2013.године, д о н о с и :

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 962
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу обољелих од карцинома
дојке и других малигних обољења
„БИСЕР“ Горажде

ињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава
са одговарајућом документацијом.

Члан 1.

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“.

Овом се Одлуком одобравају новчана средства Удружењу обољелих од
карцинома дојке и других малигних
обољења „БИСЕР“ Горажде у износу
од 1.000,00 КМ на име подршке у раду
и реализацији планираних активности
Удружења.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, на жирорачун Удружења „БИСЕР“ Горажде број:16103000057
00007 код Раифаизен банке Сарајево
филијала Горажде.
Члан 3.

Члан 5.

Број:03-14-738/13
26.04.2013.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 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2013.годину, број:08-14-453-2/13
од 13.03.2013. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана
26.04.2013. године, д о н о с и :

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу обољелих од церебралне
парализе и дистрофије БПК Горажде

Члан 4.

Члан 1.

Обавезује се Удружење из члана 1. ове Одлуке да Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подр-

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Удружењу обољелих
од церебралне парализе и дистрофије
БПК Горажде у износу од 1.000,00 КМ

06. мај/свибањ 2013.

на име подршке у санацији и адаптацији девастираних просторија заштитне
радионице удружења „Животна помоћ“ у насељу Витковићи.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, на жирорачун Удружења обољелих од церебралне парализе
и дистрофије БПК Горажде број:161030
0002000039 код Раифаизен банке Сарајево филијала Горажде.
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.
Обавезује се Удружење из члана 1. ове Одлуке да Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава са одговарајућом документацијом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“'.
Број:03–14-739/13
26.04.2013.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 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995. година у Босанско-подрињском кантону Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде» број: 1/13), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
„Дана отпора“ у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2013.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања „Дана отпора“ у Босанско-подрињском кантону Горажде
за 2013. годину, а исти је саставни дио
ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 11.270,00
(словима: једанаест хиља дадвије стотине седамдесет) КМ, према Финансијском плану, који је саставни дио Програма.
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06. мај/свибањ 2013.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитних организација – Обиљежавање значајних
датума из период 92-95.”

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 25. редовној сједници, одржаној дана 26.04.2013.год., д о н о с и:

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

ПЛАН О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА
РАСПОЛАГАЊА

Члан 4.

НЕПОКРЕТНОМ И ПОКРЕТНОМ
ИМОВИНОМ КОЈА СЕ НЕ КОРИСТИ
ЗА 2013. ГОДИНУ

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:03–14-740/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 8. Закона о имовини Босанско-подрињског кантона
13.

14.

Шкода Октавиа 20 Путничко
возило
Год. производње: 2000.
Бр.шасије: TMBBE41U4Y2392628
Бр. мотора: AOY089984
Регистровано
Нисан Патрол ТДИ – теренско
Год. производње: 1993.
Бр.шасије: ЈН10КYY60У0868653
Бр. мотора: ПД28383899X
Регистровано

Члан 1.
(Предмет)
Овим се Планом врше измјене
и допуне Плана располагања непокретном и покретном имовином која се
не користи за 2013.годину број: 03-23140-1/13 од 29.01.2013.године, тако што
се у члану 2. (Врста имовинских добара) допуњује табела са имовинским
добрима и то:
Вишеградска 0
2а

0

0

0

Вишеградска 0
2а

0

0

0

06. мај/свибањ 2013.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Број 6 – страна 965

VW ГОЛФ А3 1,9 СДИ
Год. производње: 1997
Бр.шасије:WВWЗЗЗ1ХЗВБ068210
Регистровано
VW ГОЛФ А3 1,9 СДИ
Год. производње: 1997
Бр.шасије:
WVWZZZ1HZVB068245
Регистровано

Вишеградска 0
2а

0

0

0

Вишеградска 0
2а

0

0

0

ФОРД EКСПЛОРЕР U34XLT 4,0
Бензин
Год. производње: 1998.
Бр.шасије:
1ФМЗУ34X4WУА55312
Бр.мотора: А55312
Регистровано
ФОРД ЕКСПЛОРЕР U34XLT 4,0
Бензин
Год. производње: 1998.
Бр.шасије:
1ФМЗУ34X4WУА55515
Бр.мотора: А55515
Регистровано
ТОYОТА ЛАНД CRUISER D
Год. производње: 1996.
Бр.шасије: ЈТ111ПЈ8007008054
Бр.мотора: 1ХЗ0185768
Регистровано
МИНИБУС VW СДИ
Год. производње: 1998.
Бр.шасије:
WВ1ЗЗЗ2ДЗWХ022663
Бр.мотора: AGX008594
Регистровано

Вишеградска 0
2а

0

0

0

Вишеградска 0
2а

0

0

0

Вишеградска 0
2а

0

0

0

Вишеградска 0
2а

0

0

0
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21.

06. мај/свибањ 2013.

МОТОЦИКЛ BMW Ф650 ГС Вишеградска
2а
бензин
Год. производње: 2007.
Бр.шасије:
WБ10175Ц472Т03911
Бр.мотора: 08508846
Регистровано

0

0

0

0

Члан 2.
У члану 4. (Подјела на ЛОТ-ове) додају се сљедећи ЛОТ-ови у табели и
то:
9.

ЛОТ 9

10.
11.
12.
13
14.
15.

ЛОТ 10
ЛОТ 11
ЛОТ 12
ЛОТ13
ЛОТ 14
ЛОТ 15

16.
17.

ЛОТ 16
ЛОТ 17

ШКОДА ОКТАВИА 20,
путничко возило
НИСАН ПАТРОЛ ТДИ теренско
VW ГОЛФ А3 1,9 СДИ
VW ГОЛФ А3 1,9 СДИ
ФОРД ЕКСПЛОРЕР 4,0 бензин
ФОРД ЕКСПЛОРЕР 4,0 бензин
ТОYОТА ЛАНД ЦРУИСЕР Д
теренско
МИНИБУС ВW СДИ
МОТОЦИКЛ BMW бензин

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Члан 3.
У члану 7. (Специфични критерији за сваки ЛОТ) додају се нови ЛОТови са критеријима и то:
ЛОТ
НАЗИВ
Површина земљишта (м2)
Површина објекта (м2)
Р.БР. ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
1.
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона
2.
улагања
Вријеме планираног
3.
инвестиционог улагања
3.1.
Почетак
3.2.
Крај

ЛОТ БР.9.
ШКОДА ОКТАВИА 2,0 год.произ. 2000.
0
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

06. мај/свибањ 2013.

4.
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Динамика отварања нових радних
мјеста

5.2.
5.3.
6.

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

Р.БР.

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

4.1.
5.
5.1.

5.306,00

ЛОТ БР.10.
НИСАН ПАТРОЛ ТДИ год.произ. 1993.
0
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ

1.
2.

Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
3.
улагања
3.1. Почетак
3.2. Крај
4.
Динамика отварања нових радних мјеста
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

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

7.000,00

ЛОТ
ЛОТ БР.11.
VW ГОЛФ А3 1,9 СДИ год.произ. 1997.
НАЗИВ
2
Површина земљишта (м )
0
Површина објекта (м2)
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ
Р.БР. ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
1.
Минимална инвестициона улагања
2.
Вријеме планираног инвестиционог
3.
улагања
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3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

06. мај/свибањ 2013.

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

2.300,00

ЛОТ
ЛОТ БР.12.
НАЗИВ
VW ГОЛФ А3 1,9 СДИ год.произ. 1997.
Површина земљишта (м2)
0
Површина објекта (м2)
0
Р.БР. ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ
1.
Планирани број радних мјеста
2.
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
3.
улагања
Почетак
3.1.
Крај
3.2.
Динамика отварања нових радних
4.
мјеста
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

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

3.000,00

ЛОТ
ЛОТ БР.13.
НАЗИВ
ФОРД ЕКСПЛОРЕР U34XLT 4,0 год.произв.1998.
Површина земљишта (м2)
0
Површина објекта (м2)
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ
Р.БР. ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
1.
Планирани број радних мјеста
2.
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
3.
улагања

06. мај/свибањ 2013.

3.1.
3.2.
4.

Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста

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

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
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9.700,00

3.1.
3.2.
4.

ЛОТ
ЛОТ БР.14.
НАЗИВ
ФОРД ЕXПЛОРЕР U34XLT 4,0 год.произв.1998.
Површина земљишта (м2)
0
2
Површина објекта (м )
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ
ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста

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

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

Р.БР
1.
2.

ЛОТ
ЛОТ БР.15.
НАЗИВ
TOYOTA LAND CRUISER D год.произв.1996.
Површина земљишта (м2)
0
Површина објекта (м2)
0
ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
улагања
Почетак
Крај

Р.БР
1.
2.
3.

3.
3.1.
3.2.

9.700,00
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4.

Динамика отварања нових радних мјеста

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

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

06. мај/свибањ 2013.

7.000,00

3.1.
3.2.
4.

ЛОТ
ЛОТ БР.16.
НАЗИВ
МИНИБУС VW СДИ год.произв.1998.
Површина земљишта (м2)
0
2
Површина објекта (м )
0
РЕДОВНО
РАСПОЛАГАЊЕ
ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
улагања
Почетак
Крај
Динамика отварања нових радних мјеста

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

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

Р.БР
1.
2.

ЛОТ
ЛОТ БР.17.
НАЗИВ
МОТОЦИКЛ BMW Ф650 ГС год.произв.2007.
Површина земљишта (м2)
0
Површина објекта (м2)
0
РЕДОВНО РАСПОЛАГАЊЕ
ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА
Планирани број радних мјеста
Минимална инвестициона улагања
Вријеме планираног инвестиционог
улагања
Почетак
Крај

РБР
1.
2.
3.

3.
3.1.
3.2.

12.475,00

06. мај/свибањ 2013.
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4.

Динамика отварања нових радних мјеста

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

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 4.

У члану 10. (Подобност понуђача) став 2. се мијења и гласи: „Понуде
за редовно располагање имовином из
члана 4. за ЛОТ-ове од 2. до 6. и од 8.
до 17. могу доставити правна и физичка лица без ограничења по питању
подобности“.
Члан 5.
У члану 13. (Посебни услови за
закључивање специјалне погодбе) у
ставу 1. тачка 2. се допуњује и гласи:
„Када су у питању рокови испуњења
услова који се односе на вријеме планираног инвестиционог улагања, исти
се могу изузетно продужити под условом да се објекти, односно имовинска
добра, налазе у лошијем стању и да их
треба привести намјени и то на период од најдуже 9 мјесеци. Када су у питању рокови, однсоно динамика отварања радних мјеста, исти се рачунају
од момента закључивања уговора или
од момента покретања поступка преговора о специјалној погодби и одређивању преговарачког тима, у случају
да динамика инвестиционог улагања
и пријема нових радника захтјевају убрзани пријем нових радника ради њихове обуке и усавршавања за рад. О овим роковима и њиховом продужењу
одлучује Влада БПК Горажде кроз ут-

7.929,00

врђивање приједлога одлуке о јавном
интересу и такве одредбе се уносе и
у уговор“.
Члан 6.
План ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће се објавити у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-741/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

488
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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за сукцесивну испоруку
материјала за текуће одржавање
зграда у власништву
Босанско-подрињског кантона
Горажде

06. мај/свибањ 2013.
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Члан 1.
За најповољнијег понуђача за сукцесивну испоруку материјала за текуће одржавање зграда у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде
бира се фирма «НОВОГРАДЊА» 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».

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за сукцесивну испоруку горива
за службена моторна возила
у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
сукцесивну испоруку горива за службена моторна возила у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде
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.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади 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: 03–14–744/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

489
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 25. редовној
сједници, одржаној дана 26.04.2013.године, д о н о с и:

Број: 03–14–743/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

490
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
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5/03) и члана 12. став 1. под. 3. Закона
о јавним набавкама БиХ, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 25. редовној сједници, одржаној
дана 26.04.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о отказивању поступка за избор
најповољнијег понуђача
за пружање услуга цестовног превоза
ученика и студената на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Отказује се поступак за избор
најповољнијег понуђача за пружање
услуга цестовног превоза ученика и студената на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, јер су цијене
свих прихватљивих понуда значајно
веће од планираног буџета уговорног
органа за ову сврху.
Члан 2.
Задужује се Комисија за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, да
по правоснажности ове Одлуке поступак избора најповољнијег понуђача за
предмет набавке «Пружање услуга цестовног превоза ученика и студената
на подручју БПК Горажде» понови, а
због хитности поступак одабира најповољнијег понуђача у складу са чланом
11. Закона о јавним набавкама обави
«преговарачким поступком без објављивања обавјештења о набавци».
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 Одлуке
може се уложити жалба у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–742/13
26.04.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

491
На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 35/05)
те поглавља II став 2. Наредбе о програму обавезних имунизација становништва против заразних болести у 2013.
години („Службене новине Федерације БиХ“, број: 08/13), на приједлог ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, доноси:
ОДЛУКУ
о одређивању здравствених
установа које ће проводити
Програм обавезних имунизација
становништва против заразних
болести у 2013. години као и начину
провођења обавезних имунизација
Члан 1.
Овом се Одлуком одређују здравствене установе које ће, за сваку припадајућу општину, проводити Прогр-
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ам обавезних имунизација становништва против заразних болести у 2013. години, како слиједи:
1. За Општину Горажде: ЈУ Дом здравља „Др. Исак Самоковлија“ Горажде
2. За Општину Фоча-Устиколина: ЈУ
Дом здравља Устиколина
3. За Општину Пале-Прача: ЈУ Дом
здравља Прача
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је и
Упутство о начину провођења обавезне имунизације на имунизационим
пунктовима БПК Горажде, донесено
од стране ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде,
ЈУ Дом здравља Горажде, ЈУ Дом здравља Устиколина и ЈУ Дом здравља Прача.
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:08-37-700-1/13
17.04.2013. године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Гордана Оршолић,с.р.

492
У складу са Наредбом о програму обавезних имунизација становништва против заразних болести у 2013. години („Службене новине ФБиХ“ број:
28/13), ЈУ Завод за јавно здравство БПК
Горажде, д о н о с и :
УПУТСТВО
О НАЧИНУ ПРОВОЂЕЊА
ОБАВЕЗНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ
НА ИМУНИЗАЦИОНИМ
ПУНКТОВИМА БПК ГОРАЖДЕ

Обавезна имунизација против
одређених заразних болести обавља се
на континуиран начин, у складу са
Правилником о начину спровођења
обавезне имунизације, имунопрофилаксе и кемопрофилаксе против заразних болести те о лицима која се подвргавају тој обавези („Службене новине
ФБиХ“ број:22/07, 19/08, 6/10) и Наредбом о програму обавезних имунизација становништва против заразних болести у 2013.години („Службене новине ФБиХ“ број: 8/13) .

Обавезна имунизација спроводи се континуирано током цијеле године по утврђеном календару имунизације за 2013. годину :

06. мај/свибањ 2013.

Доб
По рођењу
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Врста вакцине
Hepatitis B1 + BCG

1 мјесец

Hepatitis B2

2 мјесеца

DTPa-IPV 1+Hib 1

4 мјесеца

DTPa-IPV 2+Hib 2

6 мјесеци

DTPa-IPV 3+HepB 3

12 мјесеци

MRP 1

18 мјесеци

Hib 3 + OPV1

5 година

MRP 2
dT+OPV 3

18 година

-

-

-

-

Размак између
појединих доза
најмање 30 дана

DTPa-IPV rev

6 година
14 година

Напомена
ХепБ одмах по
рођењу, најбоље у
року од 12-24 сата

Одмах послије рођења вакцинација против туберкулозе (БЦГ) и
хепатитиса Б (унутар 12-24 сата),
Са навршеним једним мјесецом
живота против хепатитиса Б,
Са навршена два мјесеца живота
против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и хемофилус тип б,
У четвртом мјесецу живота против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и хемофилиус инфлуенце тип б,
Са навршених шест мјесеци живота против дифтерије, тетануса,

TT

-

-

-

-

Завршни разред
основне школе
Завршни разред
средње школе

пертусиса,
полиомијелитиса и хепатитиса Б,
Са навршених дванаест мјесеци
живота против морбила, рубеоле
и и паротитиса,
У осамнаестом мјесецу живота –
ревакцинација против полиомијелитиса и хемофилиус инфлуенце тип б,
У петој години живота - ревакцинација против дифтерије, тетануса, пертусиса и полиомијелитиса,
У шестој години живота –
ревакцинација против морбила,
рубеоле и паротитиса,
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-

-

У четрнаестој години – ревакцинација против дифтерије, тетануса (dT pro adultis) и полиомијелитиса,
У осамнаестој години живота –
ревакцинација против тетануса.
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дози од 0,5 мл интрамускуларно у делтоидни мишић.
3. Имунизација против тетануса
Вакцинација се врши давањем
двије дозе одговарајуће вакцине у дози
од 0,5 мл интрамускуларно у делтоидни мишић, са размаком између појединачних доза од једног до три мјесеца.

Континуирана имунизација се
проводи све док се не имунизирају сва
лица која подлијежу обавезној имунизацији, осим лица код којих постоје трајне контраиндикације. Број дјеце утврђен је Годишњим плановима проведбе обавезне имунизације за поједине
општине.

Ревакцинација се врши давањем једне дозе одговарајуће вакцине у
дози од 0,5 мл интрамускуларно у делтоидни мишић.

1. Имунизација против дифтерије,
тетануса и пертусиса

4. Имунизација против
полиомијелитиса

Вакцинација се врши давањем
три дозе од по 0,5 мл комбиноване вакцине са размаком између појединих
доза од најмање 30 дана. Вакцина се
даје интрамускуларно у делтоидни
мишић.

Вакцинација до навршених пет
година се врши давањем три дозе од
по 0,5 мл инактивне полио вакцине
(ИПВ) са размаком између појединих
доза од најмање 30 дана, или са три
дозе живе оралне вакцине (ОПВ) са размаком између појединачних доза од
42 дана.

Ревакцинација се врши давањем једне дозе од 0,5 мл комбиноване
вакцине у делтоидни мишић.
2. Имунизација против дифтерије и
тетануса
Вакцинација се врши давањем
три дозе одговарајуће вакцине са размаком између појединих доза од најмање 30 дана, односно 42 дана ако се даје заједно са оралном вакцином ОПВ.
Вакцина се даје у дози од 0,5 мл интрамускуларно у делтоидни мишић.
Ревакцинација се врши давањем једне дозе одговарајуће вакцине у

Вакцинација од 6. до 14. године
живота се врши давањем три дозе живе оралне тритипне вакцине са размацима који не смију бити краћи од 42
дана, односно давањем три дозе инактивне полио вакцине са размаком између појединих доза од најмање 30 дана.
Вакцинисање се врши укапавањем двије капи оралне ОПВ вакцине, у
дози од 0,1 мл, у уста дјетета, односно
давањем једне дозе инактивне полио
вакцине (ИПВ) интрамускуларно у делтоидни мишић.
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Ревакцинација се врши укапавањем двије капи оралне полио вакцине (ОПВ), у дози од 0,1мл, у уста дјетета, односно давањем једне дозе од 0,5
мл, инактивне полио вакцине (ИПВ)
интрамускуларно у делтоидни мишић.
5. Имунизација против хемофилуса
инфлуенце типа б
Вакцинација дјеце до 12 мјесеци
врши се са двије дозе вакцине, са размаком између појединачних доза од 30
дана. Вакцина се даје у дози од 0,5 мл,
интрамускуларно у антеролатерални
дио бедра.
Вакцинација дјеце од навршених 12 мјесеци до 24 мјесеца, која нису
вакцинисана примарно овом вакцином, врши се давањем једне дозе вакцине 0,5 мл, интрамускуларно у делтоидни мишић.
Ревакцинација се врши једном
дозом вакцине од 0,5 мл, интрамускуларно, у делтоидни мишић.
6. Имунизација против
рубеоле и паротитиса

морбила,

Вакцинација против морбила,
рубеоле и паротитиса врши се једном
дозом од 0,5 мл живе атенуиране, отопљене, МРП вакцине, интрамускуларно или субкутано у делтоидну регију.
Ревакцинација се врши на исти
начин као вакцинација.
Ако према процјени ЕПИ координатора постоје епидемиолошке инд-

икације, вакцинисање против морбила
обавезно је и за дјецу од 6 до 12 мјесеци живота, али се морају ревакцинисати од 15 мјесеци до 24 мјесеца живота.
7. Имунизација против туберкулозе
Имунизација против туберкулозе обухвата дјецу рођену 2011. године и врши се давањем једне дозе од
0,05 мл, (према упутству произвођача)
интрадермално, 12 - 24 сата по рођењу,
у лијеви делтоидни предио.
8. Имунизација
хепатитиса Б

против

вирусног

Вакцинација новорођенчади врши се давањем три дозе одговарајуће
вакцине, (појединачна доза 10 микрограма, односно 0,5 мл), по схеми вакцинисања 0, 1, 6 мјесеци.
Прва доза вакцине даје се 12-24
сата по рођењу, давањем једне дозе од
0,5 мл одговарајуће вакцине, интрамускуларно, у антеролатерални дио бедра.
Друга доза вакцине се даје 1 мјесец након прве дозе, давањем једне
дозе од 0,5 мл одговарајуће вакцине,
интрамускуларно, у антеролатерални
дио бедра.
Трећа доза вакцине даје се 6 мјесеци након прве дозе, давањем једне
дозе од 0,5 мл одговарајуће вакцине,
интрамускуларно, у антеролатерални
дио бедра или делтоидну регију.
Ако се новорођенче не вакцинише истовремено са вакцином против туберкулозе, вакцину против хепатитиса Б дати у првом могућем конта-
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кту са здравственом службом, без обзира на временски размак.
Вакцинација новорођенчади Х
БсАг позитивних мајки, осим активне
заштите вакцином, по схеми 0, 1, 2, 12
мјесеци, осим прве дозе вакцине потребно је истовремено, али на различита
мјеста, дати одговарајућу дозу хуманог
хепатитис Б имуноглобулина.
9. Имунизација комбинованом
вакцином
Имунизација
комбинованом
вакцином може се обавити:
1. против дифтерије, тетануса и пертусиса (ДТП);
2. против дифтерије и тетануса (ДТ);
3. против полиомијелитиса (сва 3 типа, ОПВ, ИПВ);
4. против морбила, рубеоле и паротитиса (МРП);
5. против дифтерије, тетануса, пертусиса и болести изазваних хемофилусом инфлуенце (ДТП-Хиб);
6. против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и болести
изазваних хемофилусом инфлуенце (ДТПИПВ-Хиб);
7. против дифтерије, тетануса, пертусиса и дјечије парализе (ДТПа-ИПВ);
8. другим комбинованим вакцинама
ћије су компоненте заступљене у
програму имунизације.
Истовремена имунизација може се вршити давањем:
-

два или више мртвих антигена;
два или више живих антигена;

-

више мртвих и више живих антигена.

Истовремено имунизација
може обавити:

се

1. против туберкулозе и хепатитиса
Б;
2. против полиомијелитиса, дифтерије и тетануса;
3. против полиомијелитиса, дифтерије, тетануса и пертусиса;
4. против полиомијелитиса, дифтерије, тетануса, пертусиса, хемофилус инфлуенце тип б, морбила, рубеоле, паротитиса, и вирусног хепатитиса Б.
Размаци између вакцина које се
дају по календару вакцинације, уколико није друкчије наведено у Програму,
морају бити најмање 30 дана, изузетно
код вакцинације оралном полио вакцином, размак мора бити 42 дана.
Различите вакцине давати (аплицирати) на различита мјеста.
Вакцине се не смију аплицирати интравенозно ни у глутеалну регију.
Обавезна имунизација се проводи на општинским имунизационим пунктовима у припадајућим домовима
здравља и у породилишту Кантоналне
болнице према утврђеном плану, који
је саставни дио овог Упутства. Имунизацију спроводе ЕПИ координатори
здравствених установа – љекари специјалисти педијатрије, уз стручни надзор Кантоналног ЕПИ координатора из
Завода за јавно здравство БПК.
Тачне датуме извођења имунизације утврдиће ЕПИ координатори педијатри у имунизационим пунктовима појединих општина, и обавезни су
појединачно позвати све обавезнике
на имунизацију у складу са Наредбом.
Број:01-37-16-3/13
ВД д и р е к т о р а
15.04.2013. године
Недим Ченгић, с.р.
Горажде
.........................
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Кантон БПК ГОРАЖДЕ
Установа ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Годишњи план имунизације
за 2013. годину

BCG

Број планиране
дјеце према
Програму
имунизације
(циљна група)
220

Hep B / (3 дозе)

220

220

DTaP/IPV (3 дозе)

220

220

Hib/ (2 дозе)

234

234

DT pediatric

/

/

MRP

210

Hib

204

204

OPV I

204

204

MRP

214

DTPa/IPV

204

204

OPV / II

/

/

OPV / III

190

190

Td (pro adul.)

190

190

DT pediatric

10

10

TT

308

308

РЕВАКЦИНАЦИЈА

ВАКЦИНАЦИЈА

Вакцина

Број невакцинисане
дјеце других
добних група

Укупно
220

5

2

215

216
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ОПШТИНА ГОРАЖДЕ
Установа ЈУ Дом здравља „ДР. ИСАК САМОКОВЛИЈА“

Годишњи план имунизације
за 2013. Годину

Број планиране
дјеце према
Програму
имунизације
(циљна група)

Број невакцинисане
дјеце других
добних група

Укупно

БЦГ

220

/

220

Hep B / (3 дозе)

220

/

220

DTaP/IPV (3 дозе)

200

/

200

Hib/ (2 дозе)

215

/

215

DT pediatric

/

/

/

MRP

195

5

200

Hib

190

/

190

OPV I

190

/

190

MRP

198

2

200

DTPa/IPV

190

/

190

OPV / II

/

/

/

OPV / III

152

/

152

dT (pro adul.)

152

/

152

DT pediatrik

10

/

10

TT

308

/

308

РЕВАКЦИНАЦИЈА

ВАКЦИНАЦИЈА

Вакцина
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ОПШТИНА ФОЧА-УСТИКОЛИНА
Установа ДОМ ЗДРАВЉА УСТИКОЛИНА
Годишњи план имунизације
за 2013. годину

Број планиране
дјеце према
Програму
имунизације
(циљна група)

Број невакцинисане
дјеце других
добних група

Укупно

БЦГ

/

/

/

Hep B / (3 дозе)

15

/

15

DTaP/IPV (3 дозе)

14

/

14

Hib/ (2 doze)

14

/

14

DT pediatric

/

/

/

MRP

10

/

10

Hib

11

/

11

OPV I

11

/

11

MRP

10

/

10

DTPa/IPV

10

/

10

OPV / II

/

/

/

OPV / III

32

/

32

Td (pro adul.)

32

/

32

DT pediatric

/

/

/

TT

/

/

/

РЕВАКЦИНАЦИЈА

ВАКЦИНАЦИЈА

Вакцина
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ОПШТИНА ПАЛЕ-ПРАЧА
Установа: ДОМ ЗДРАВЉА ПРАЧА

Годишњи план имунизације
за 2013. годину

Број планиране
дјеце према
Програму
имунизације
(циљна група)

Број невакцинисане
дјеце других
добних група

Укупно

BCG

-

/

-

Hep B / (3 дозе)

5

/

5

DTaP/IPV (3 дозе)

6

/

6

Hib/ (2 дозе)

5

/

5

DT pediatric

-

/

-

MRP

5

/

5

Hib

3

/

3

OPV I

3

/

3

MRP

6

/

6

DTP/IPV4

4

/

4

OPV / II

-

/

-

OPV / III

6

/

6

Td (pro adul.)

6

/

6

DT pediatric

-

/

-

TT

--

/

--

РЕВАКЦИНАЦИЈА

ВАКЦИНАЦИЈА

Вакцина
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493
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА БОРАЦА „ПАТРИОТСКА ЛИГА“ ОПШТИНЕ ПАЛЕ-ПРАЧА, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-19/2005 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА „ПАТРИОТСКА ЛИГА“ ОПШТИНЕ ПАЛЕ-ПРАЧА.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења, тако што Друговац Хуснији –
предсједнику Удружења и Сиповић Вахиду – допредсједнику Удружења, престаје овлаштење за
заступање и представљање Удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање Удружења су: Чоло Јусуф – предсједник
удружења и Радача Расим – допредсједник Удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
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Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа управљања, јер су на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана
27.03.2013.године, на основу скупштинских одлука, разријешени досадашњи чланови Управног одбора Удружења, Надзорног одбора
Удружења и Суда части, а именовани су нови чланови Управног одбора Удружења, Надзорног одбора
удружења и Суда части, док Црнчало Фуад и даље остаје предсједник Скупштине Удружења.
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 22.04.2013. године.
5. 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 БОРАЦА „ПАТРИОТСКА ЛИГА“ ОПШТИНЕ ПАЛЕПРАЧА уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе, дана 30.12.2005.године, под регистарским
бројем Р-I-19/2005 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-15/13
од 08.04.2013.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА „ПАТРИОТСКА
ЛИГА“ ОПШТИНЕ ПАЛЕ-ПРАЧА за
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упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање
Удружења и промјене чланова органа
управљања.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 01-10/13 од 27.03.2013. године, о
именовању чланова Суда части, Одлука број: 01-9/13 од 27.03.2013. године, о
именовању чланова Надзорног одбора
Удружења, Одлука број:01-8/13 од 27.
03.2013.године, о именовању лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, Одлука број:01-7/13 од
27.03.2013.године о именовању чланова Управног одбора Удружења, Одлука број: 01-6/13 од 27.03.2013.године, о
именовању предсједника Скупштине
Удружења, Одлука број: 01-5/13 од 27.
03.2013.године, о разрјешењу чланова
Суда части, Одлука број: 01-04/13 од
27.03.2013.године, о разрјешењу чланова Надзорног одбора Удружења, Одлука број: 01-3/13 од 27.03.2013. године, о разрјешењу чланова Управног
одбора Удружења, Одлука број:01-2/13
од 27.03.2013.године, о разрјешењу предсједника Скупштине Удружења, Одлука број:01-12/13 од 27.03.2013.године, о разрјешењу лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења
и Записник са сједнице Скупштине Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, је оцијенило 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-1:05-05-15/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
22.04.2013.године
Горажде

494
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА
ПЕНЗИОНЕРА – УМИРОВЉЕНИКА
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама
(„Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, број: 45/02), д о н о с и:
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06. мај/свибањ 2013.
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА-УМИРОВЉЕНИКА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ.
Скраћени назив Удружења је:
УСП-У БПК ГОРАЖДЕ.
Сједиште Удружења је у Горажду,
у Улици 43. дринске ударне бригаде бр.13.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-7/2013 у прву књигу Регистра, дана 12.04.2013. године.
3. Удружење синдиката пензионера
– умировљеника Босанско – подрињског кантона Горажде је добровољно, невладино, ванстраначко
удружење са сљедећим програмским циљевима и дјелатностима:
•

•
•

Помоћ обољелим и изнемоглим лицима кроз: окупљање и
дружење, пружање стручне
помоћи, контакт с медицинским установама, остваривање
њихових законских права, учествовање у измјенама и допунама законских аката за побољшање здравствене заштите и
друго;
Помоћ у остваривању здравствене заштите;
Подстицање интереса за добровољне акције у корист пензионера;

•

•

Брига за осигурање адекватне
кућне његе већ обољелих и
лијечених болесника, као и
посјета у болници и у сарадњи
са другим организацијама;
Сарадња са свим нивоима власти, правним и физичким субјектима.

4. Лица овлаштена за заступање и представљање Удружења синдиката
пензионера–умировљеника Босанско – подрињског кантона Горажде су:
САБАХЕТА БЈЕЉАНИН –
предсједница Управног одбора
Удружења
АЛИЈА ЏЕМИЏИЋ –
подпредсједник Управног одбора
Удружења
5. Удружење синдиката пензионера
- умировљеника Босанско–подрињског кантона Горажде 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 синдиката пензионера–умировљеника Босанско–подрињског кантона Горажде 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.

06. мај/свибањ 2013.
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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 Удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, Списак чланова органа
управљања и Одобрење Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, број:УП-1:05-05-8/13 од 26.03.2013.
године, да Удружење може у свом називу унијети назив Босанско–подрињског кантона Горажде.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, је оцијенило да су испуњени услови за упис у Регистар Удружења синдиката пензионера– умировљеника Босанско–подрињског кантона Горажде, 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.

не 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
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-1:05-05-16/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
12.04.2013.године
Горажде

495
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЖЕНА „СЕКА“
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ

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-5/2007 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА
„СЕКА“ ГОРАЖДЕ.

Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службе-

2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сљедећих чланова

06. мај/свибањ 2013.

Статута Удружења број: 02/07 од
19.03.2007. године:
•

•
•
•

•

У члану 8. у ставу 1. тачке 5.
иза ријечи „трауматизираним
борцима“, ставља се зарез и
додају ријечи „као и пружање
индивидуалне терапије ратом
трауматизираним бившим борцима“.
У члану 8. у ставу 1. тачке 7.
ријеч „образовање“, замјењује
се ријечју „едукацију“.
У члану 9. у ставу 2. тачке 1.
ријеч „образовање“ замјењује
се ријечју „едукацију“.
У члану 9. у ставу 2. иза тачке
6. додаје се нова тачка 7. и гласи: „Пружање ихоедукативних радионица и савјетовање
родитеља са циљем да их подржимо у одгоју дјеце, да превенирамо конфликте и насиље
у породици, те будемо подршка родитељима у изграђивању
квалитетних односа са својом
дјецом и другим члановима
породице“.
У члану 49. у ставу 1. тачке 1.
ријечи: „одржавања женског
Центра за образовање“, замјењују се ријечима „дугорочне
функције женског Центра за
едукацију“.

Ове Измјене и допуне Статута
чине саставни дио Статута Удружења
број: 02/07 од 19.03.2007. године.
3. Упис промјена из тачке 2. Диспозитива овог Рјешења извршен је дана
22.04.2013. године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Мини-
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старства 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 ЖЕНА „СЕКА“
ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе,
дана 02.04.2007.године под регистарским бројем Р-I-5/2007 у прву књигу Регистра.
Дана 21.05.2008.године, извршена је промјена сједишта Удружења и
промјена Статута, 20.06.2011.године извршена је промјена чланова органа управљања, а дана 16.04.2012.године, такођер је извршена промјена Статута.
Захтјевом број: УП-1:05-05-17/13
од 18.04.2013.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „СЕКА“ ГОРАЖДЕ
за упис у Регистар промјене Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 01-15-97/13 од 01.04.2013. године,
о покретању поступка за измјене и допуне Статута Удружења те допуну циљева и дјелатности и Записник са сједнице Скупштине Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, је оцијенило 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 уп-
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равном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања 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-1:05-05-17/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
22.04.2013.године
Горажде
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На основу члана 60. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о избору ученика генерације
основних школа

06. мај/свибањ 2013.

Члан 1.
У Правилнику о избору ученика генерације основних школа („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/06 и 5/09) члан 4. се мијења и гласи:
„Елементи који се вреднују при
рангирању кандидата за ученика генерације су:
1. Успјех ученика током школовања
2. Активности и доприноси у раду
секција школе
3. Успјех на такмичењима из одређених предмета
4. Успјех на конкурсима, ревијама,
смотрама, изложбама и сл.
5. Успјех у спортским такмичењима
6. Руковођење одјељенском заједницом
7. Мишљење наставничког вијећа
школе“
Члан 2.
У члану 6. тачка 1, тачка 2. и тачка 7. се мијењају и гласе:
1. „Сума просјечних оцјена (заокружена на двије децимале) на крају
сваке школске године, односно наставне године од III до IX разреда,
те паралелне основне школе од I до
VI разреда, помножена коефицијентом 2,5.“
2. „За сваку годину рада у секцијама
слободних активности, на основу
вођења евиденције, кандидат по секцији у сваком разреду од VI до IX
разреда добија два бода за максимално двије секције.“
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06. мај/свибањ 2013.

7. „Наставничко вијеће (које сачињавају сви наставници од VI до IX разреда и наставници разредне наставе који су предавали кандидатима
за избор ученика генерације, а за
паралелне основне школе сви наставници) тајним гласањем кандидатима за ученика генерације додјељује број бодова по основу формуле: А/Бx20; при чему је
А - број гласова који је ученик добио
Б - укупан број чланова наставничког вијећа који су учествовали у
гласању.“
Члан 3.
У члану 9. у ставу 1. ријечи „седмог разреда“ замјењују се ријечима
„осмог разреда“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-1422/13
12.04.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

497
На основу члана 108. Закона о
средњем образовању и одгоју (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:10/11), Министарство за образовање, науку, културу и
спорт Босанско - подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ
И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Члан 1.
У Правилнику о садржају и начину вођења документације и евиденције у средњој школи (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 15/11), образац СШ 1 ЕУ
ВЕТ се мијења и гласи:
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06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 991

Број 6 – страна 992

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 993

Број 6 – страна 994

06. мај/свибањ 2013.
Члан 2.

Образац СШ 6 се мијења и гласи:

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 995

Број 6 – страна 996

06. мај/свибањ 2013.
Члан 3.

Образац СШ 11 се мијења и гласи:

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 997

Број 6 – страна 998

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 999

Број 6 – страна 1000

06. мај/свибањ 2013.
Члан 4.

Иза образца СШ 23. се додаје нови образац “Мјесечни план рада” који
гласи:
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06. мај/свибањ 2013.

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће се објавити у “Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:10-38–1256-2/13
29.03.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.
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На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима Кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број: 5/03), те на основу члана 71. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 5/04, 6/09), министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско – подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
Правилника о садржају и начину
вођења педагошке документације
и евиденције у основној школи
Члан 1.
У Правилнику о садржају и начину вођења педагошке документације и евиденције у основној школи
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број 09/11 и
12/11), образац ОШ 5а се мијења и гласи:

Број 6 – страна 1002

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1003

Број 6 – страна 1004

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1005

Број 6 – страна 1006

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1007

Број 6 – страна 1008

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1009

Број 6 – страна 1010

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1011

Број 6 – страна 1012

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1013

Број 6 – страна 1014

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1015

Број 6 – страна 1016

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1017

Број 6 – страна 1018

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1019

Број 6 – страна 1020

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1021

Број 6 – страна 1022

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1023

Број 6 – страна 1024

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1025

Број 6 – страна 1026

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1027

Број 6 – страна 1028

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1029

Број 6 – страна 1030

06. мај/свибањ 2013.

06. мај/свибањ 2013.

Број 6 – страна 1031

Број 6 – страна 1032

06. мај/свибањ 2013

06. мај/свибањ 2013

Број 6 – страна 1033
Члан 2.

Образац ОШ 8м се мијења и гласи:

Број 6 – страна 1034

06. мај/свибањ 2013

06. мај/свибањ 2013

Број 6 – страна 1035
Члан 3.

Образац ОШ 10м се мијења и гласи:

Број 6 – страна 1036

06. мај/свибањ 2013
Члан 4.

Образац ОШ 11м се мијења и гласи:

06. мај/свибањ 2013

Број 6 – страна 1037
Члан 5.

Иза обрасца ОШ 14 додаје се нови образац Списак издатих свједочанстава о
завршеном основном музичком образовању, који се води на обрасцу ОМШ 14
формата А4 и саставни је дио овог Правилника.

Број 6 – страна 1038

06. мај/свибањ 2013

Члан 6.

-

Правилник о измјенама и допунама Правилника о садржају и начину
вођења педагошке докумментације и
евиденције у основној школи ступа на
снагу даном доношења, а накнадно ће
се објавити у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде.”

-

Број:10-38-1256-1/13
29.03.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

б) СРЕБРНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА
-
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На основу члана 19. став 1. тачка 14. и члана 100. став 2, а у вези са чланом 10. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/08) те члана 11. Одлуке о утврђивању јавних признања Општине ФочаУстиколина, број:01-05-151/13 од 06.02.
2013.године и члана 6. Правилника о
критеријима за додјелу јавних признања Општине Фоча-Устиколина број:
01-02-152/13 од 06.02.2013. године, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 4. (четвртој) редовној сједници, одржаној 11.03.2013.год., доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
Члан 1.
Јавна признања Општине Фоча
-Устиколина у 2013.години додјељују
се:
а) ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА

ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ,
АГЕНЦИЈИ ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ РИЈЕКЕ САВЕ, САРАЈЕВО

ОПШТИНСКОМ СУДУ ГОРАЖДЕ
ЛЕЈЛИ ШУМАН, пројектном
сараднику/помоћнику финансијског менаџера у Уреду РЕЦ-а
за БиХ ,Сарајево
Члан 2.

Јавна признања Општине Фоча
-Устиколина из члана 1. Ове Одлуке,
биће уручена на свечаној сједници Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина у поводу Дана Општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-248/13
Предсједавајући
11.03.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

500
На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 4. (четвртој) редовној сједници, одржаној дана 11.03.2013. године, д о н о с и:

06. мај/свибањ 2013

ОДЛУКУ
о давању сагласности начелнику
Општине Фоча-Устиколина
за закључење уговора о праву
кориштења ногометног стадиона
Члан 1.
Даје се сагласност начелнику
Општине Фоча-Устиколина за закључење уговора о праву кориштења ногометног стадиона са НК „Колина“ Устиколина.
Члан 2.
Уговор о праву кориштења ногометног стадиона биће саставни дио
ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-31-249/13
Предсједавајући
11.03.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 19. и члана
100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.
8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 4. (четвртој) редовној сједници, одржаној 11.03.2013. године, донијело је:

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог
плана за биодиверзитет
Општине Фоча-Устиколина

Број 6 – страна 1039
Члан 1.
У оквиру пројекта „Мрежа локалног акционог планирања у области
биодиверзитета на Западном Балкану“,
који реализује РЕЦ (Регионални центар за околину за Средњу и Источну
Европу) и ЕЦНЦ (Европски центар за
заштиту природе), који је финансиран
од стране Министарства за вањске послове Финске, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина усваја Локални
акциони план за биодиверзитет Општине Фоча-Устиколина.
Члан 2.
За имплементацију Локалног акционог плана за биодиверзитет (ЛБАП)
Општине Фоча-Устиколина, задужују
се: општински начелник, општински
тим за ЛБАП и општинске службе.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је Локални акциони план за биодиверзитет
Општине Фоча-Устиколина.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-23-250 / 13
Предсједавајући
11.03.2013.године Петар Михајловић, с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 64. став 13. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“ број:
46/10) и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене

06. мај/свибањ 2013

Број 6 – страна 1040

новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/08), на приједлог општинског начелника, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 4.
(четвртој) редовној сједници, одржаној
дана 11.03.2013. године, донијело је:

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде
за рад Управног одбора
Јавне установе Дом здравља
Фоча-Устиколина
Члан 1.
Накнада за рад Управног одбора Јавне установе Дом здравља ФочаУстиколина утврђује се како слиједи:
-

предсједнику Управног одбора у
нето износу од 70,00 КМ
члановима Управног одбора у нето износу од по 50,00 КМ
Члан 2.

Обрачун и исплата нето накнада предсједнику и члановима Управног одбора вршиће се мјесечно, уз уплату осталих законских обавеза везаних за јавне приходе из властитих средстава Јавне установе Дом здравља Фоча-Устиколина, у Служби рачуноводства Дома здравља.
Члан 3.
За реализацију и провођење ове
Одлуке задужују се директор и рачуноводство Јавне установе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-251/13
Предсједавајући
11.03.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 16. став 1. тачка 1. и става 2. тог члана, а у вези са чланом 165. Закона о заштити од пожара
и ватрогаству („Службене новине Федерације БиХ“, број: 64/09) и члана 19.
Статута Општине Фоча-Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 5. редовној сједници, одржаној 29.03.2013. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о организовању и функционисању
заштите од пожара и ватрогаства
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком уређује организација и функционисање заштите
од пожара и ватрогаства на подручју
општине Фоча-Устиколина, утврђују
надлежности Општинског вијећа, општинског начелника, општинских служби за управу, обавезе других институција, правних и физичких лица и
грађана у планирању, организовању и
провођењу заштите од пожара, организовање ватрогасне дјелатности, као
и финансирање заштите од пожара и
ватрогаства у општини Фоча-Устиколина.

06. мај/свибањ 2013

Члан 2.
Заштита од пожара и ватрогаство из става 1. овог члана, организује
се и проводи на начин утврђен Законом о заштити од пожара и ватрогаству („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 64/09), (у даљем тексту: Закон), прописима Кантона из ове области и овом Одлуком, у оквиру јединственог система заштите и спашавања
људи и материјалних добара од природних и других несрећа, који је уређен Законом о заштити и спашавању
људи и материјалних добара од природних и других несрећа („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 39/03,
22/06, 43/10), (у даљем тексту: Закон о
заштити и спашавању).
Члан 3.
Ватрогаство је обавезна јавна
служба чија је основна дјелатност заштита и спашавање људи и материјалних добара од пожара, а трајно и неометано дјеловање ове службе осигурава Општина Фоча-Устиколина и други
нивои власти, на начин предвиђен
Законом.
Ватрогасна дјелатност је стручна и хуманитарна дјелатност, која је у
функцији заштите основних људских
права на живот и материјална добра,
због чега представља посебан јавни
интерес за Општину Фоча-Устиколина.
II НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ВЛАСТИ

ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА

Члан 4.
Општинско вијеће Општине

Број 6 – страна 1041

Фоча-Устиколина у области заштите
од пожара и ватрогаства:
1. Утврђује програм развоја заштите
од пожара и ватрогаства Општине
Фоча-Устиколина, у оквиру Програма развоја заштите и спашавања
људи и материјалних добара од природних и других несрећа Општине Фоча-Устиколина;
2. Доноси план заштите од пожара
Општине Фоча-Устиколина, у складу са Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спашавања од природних и других несрећа и планова заштите од пожара („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 8/11) и осигурава реализацију тог плана;
3. Разматра стање заштите од пожара
и ватрогаства на подручју Општине и утврђује одговарајуће мјере за
доградњу и ефикасно функционисање ватрогаства;
4. Доноси одлуку о оснивању професионалне ватрогасне јединице Општине (у даљем тексту: ПВЈ);
5. Доноси одлуку о организацији и
раду димњачарске дјелатности, рокове чишћења димњака, услове за
вршење димњачарске службе те
друга питања од значаја за обављање димњачарске дјелатности, као и
обављање надзора над радом димњачарске службе;
6. Планира и осигурава финансијска
средства у Буџету Општине за финансирање потреба заштите од пожара и ватрогаства из надлежности
Општине.
Члан 5.
Општински начелник, у области заштите од пожара и ватрогаства,

Број 6 – страна 1042

на приједлог Службе цивилне заштите:
1. Предлаже Општинском вијећу доношење Плана заштите од пожара
из члана 4. став 1. тачка 3. ове Одлуке;
2. Предлаже Општинском вијећу доношење Одлуке о оснивању ПВЈ из
члана 4. став 1. тачка 5. ове Одлуке;
3. Доноси Процјену угрожености од
пожара, као саставног дијела Процјене угрожености подручја Општине од природних и других несрећа;
4. Утврђује личну и материјалну формацију ПВЈ из тачке 2. овог члана;
5. Утврђује услове, приоритете и начин кориштења финансијских средстава прикупљених на посебном
јединственом трансакцоном рачуну из члана 22. Ове Одлуке, за набавку ватрогасне опреме, техничких
и других средстава, стручно обучавање и оспособљавање ватрогасаца, одржавање опреме и ватрогасних средстава, те инвестициону изградњу и опремање објеката за потребе ватрогасне јединице;
6. Доноси одлуку о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији општинских служби
за управу и других служби у Општини Фоча-Устиколина, уз сагласност Општинског вијећа, за потребе
реализације активности из члана
18. ове Одлуке.
Члан 6.
Општинске службе за управу, у
области заштите од пожара и ватрогаства, у оквиру свог дјелокруга рада,
организују и проводе заштиту од пожара, ради заштите људства и матери-
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јалних добара која користе у свом раду.
Поред послова из става 1. овог
члана, обављају и сљедеће послове заштите од пожара:
1. Учествују у изради Процјене угрожености од пожара и Програма развоја заштите од пожара и ватрогаства из члана 4. став 1. тачке 1. и 2.
ове Одлуке, из области за коју су
основани;
2. У оквиру своје редовне дјелатности
реализују задатке у области заштите од пожара који су утврђени у документима из тачке 1. овог члана,
који се односе на области за коју су
основани;
3. Врше и друге послове заштите од
пожара и ватрогаства, у складу са
Законом и другим прописима, којима је уређена ова област.
Члан 7.
За обављање послова из области заштите од пожара и ватрогаства, а
сходно члану 17. став 2. Закона, у Служби цивилне заштите Општине ФочаУстиколина, оснива се организациона
јединица за заштиту од пожара и ватрогаство.
Члан 8.
Служба цивилне заштите, као
основни стручни орган у Општини
Фоча-Устиколина за област заштите
од пожара и ватрогаства, обавља сљедеће послове:
1. Предузима одговарајуће мјере и активности на организацији и провођењу заштите од пожара и ватрогаства на подручју општине;
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2. Обавља стручне и друге послове
који се односе на организовање
ПВЈ Општине, предлаже и подузима мјере на осигурању кадровских,
материјалних, техничких и других
услова потребних за ефикасан рад
и функционисање те јединице и у
тим питањима остварује сарадњу
са кантоналном управом цивилне
заштите;
3. Дефинише и предлаже питања која се односе на развој заштите од
пожара и ватрогаства у оквиру Програма развоја заштите и спашавања људи и материјалних добара од
природних и других несрећа Општине Фоча-Устиколина;
4. Носилац је активности на изради
плана заштите од пожара из члана
4. став 1. тачка 3. ове Одлуке и осигурава његову реализацију, уз учешће служби за управу Општине и
других институција и органа;
5. Предлаже личну и материјалну
формацију ПВЈ Општине;
6. Пружа стручну и другу помоћ ПВЈ
Општине те планира и осигурава
провођење обуке и стручно оспособљавање и усавршавање припадника ПВЈ Општине и других лица
која се баве пословима ватрогаства;
7. Остварује сарадњу са правним лицима у којима су основане ватрогасне јединице ради оспособљавања
тих јединица за ефикасно гашење
пожара и могућег учешћа тих јединица на гашењу пожара ван објеката и простора правног лица на подручју општине;
8. Остварује сарадњу са службама цивилне заштите сусједних општина
у питањима од заједничког интереса за заштиту од пожара и ватрогаство;

9. У оквиру Оперативног центра цивилне заштите организује функционални дио информационог система за заштиту од пожара и ватрогаство;
10. Планира финансијска средства у
Буџету Општине за финансирање
потреба заштите од пожара и ватрогаства из надлежности Општине;
11. Врши и друге послове из области
заштите од пожара и ватрогаства,
који су Законом, прописима Кантона те одлукама Општинског вијећа,
стављени у надлежност Службе цивилне заштите Општине.
III

ДУЖНОСТ ОПШТИНСКИХ
СЛУЖБИ ЗА УПРАВУ, ДРУГИХ
ИНСТИТУЦИЈА, ПРАВНИХ И
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 9.

Организација и функционисање заштите од пожара у Општини Фоча-Устиколина, утврђује се у плану заштите од пожара из члана 4. став 1. тачка 3. ове Одлуке.
Члан 10.
Заштиту од пожара дужни су да
организују и проводе општинске службе за управу и друге институције, правна и физичка лица те грађани, у свим грађевинама и просторима у којим
бораве и раде, укључујући и шуме,
шумска и пољопривредна земљишта,
као и остале природне ресурсе на подручју општине Фоча-Устиколина.
Власници или корисници грађевина и простора, управитељи стамб-
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ених објеката, као и власници и корисници шума, шумског и пољопривредног земљишта из претходног става, одговорни су за заштиту од пожара у
тим грађевинама и просторима.

одити стручну обуку и оспособљавање
за заштиту од пожара на начин предвиђен чланом 128. Закона.

Члан 11.

Правна лица, општински органи, друге институције и грађани дужни су Оперативном центру цивилне
заштите из члана 8. став 1. тачка 9. ове
Одлуке достављати податке о догађајима који се односе на појаве пожара и
експлозија, ширење пожара, узроцима
настанка пожара, објектима и простору који је угрожен пожаром, ватрогасним јединицама и другим снагама ангажованим на гашењу пожара, насталим посљедицама и другим подацима
од значаја за појаву пожара или експлозије на одређеном простору.

Органи управе и друге институције, правна и физичка лица, грађани из члана 10. став 1. ове Одлуке, дужни су извршавати задатке, односно
мјере заштите од пожара, утврђене у
Плану заштите од пожара Општине
Фоча-Устиколина, који се на њих односи.
План заштите од пожара, за властите потребе, обавезно доносе и општинске службе за управу и друге институције и правна лица који буду одређени у плану заштите од пожара из
става 1. овог члана.
Члан 12.
Правна лица, органи управе и
друге институције на подручју општине Фоча-Устиколина, дужни су донијети општи акт - правилник заштите од
пожара, којим ће утврдити цјелокупну
организацију заштите од пожара и начин њеног функционисања у грађевинама и просторима које то правно лице, орган управе или институција користи у свом раду, у складу са врстом
дјелатности коју обавља и процесом
рада.
Члан 13.
Правна лица, државни органи
и друге институције дужни су упознати сва запослена лица са општим актом из члана 12. ове Одлуке, као и пров-

Члан 14.

Члан 15.
Јавно комунално предузеће „Ушће“ Фоча-Устиколина, које управља
водоводом и хидрантском мрежом на
подручју општине, дужно је при изградњи, реконструкцији и кориштењу
ових мрежа, осигурати прописани капацитет и притисак воде у хидрантској мрежи за потребе гашења пожара.
Јавно комунално предузеће из
претходног става дужно је стално одржавати у исправном стању хидрантску
мрежу на подручју општине, о чему
треба водити одговарајућу евиденцију
и о томе извјештавати ПВЈ Општине
Фоча-Устиколина.
Члан 16.
Власници и корисници грађевина и простора и управитељи стамбених објеката у чијим грађевинама и
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објектима је изведена унутрашња и вањска хидрантска мрежа, други уређаји
и опрема за гашење пожара, као и системи активне заштите од пожара, дужни су уређаје, опрему и системе, стално одржавати у исправном стању, редовно вршити њихову контролу исправности, о чему морају водити одговарајућу евиденцију.
IV ОРГАНИЗОВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 17.
На основу показатеља о потребном броју ватрогасаца утврђених у
Процјени угрожености од пожара Општине Фоча-Устиколина, у плану заштите од пожара Општине Фоча-Устиколина, утврдиће се укупан број ватрогасаца, који је потребан за ефикасно
дјеловање ПВЈ на подручју општине.
Члан 18.
Подручје дјеловања ПВЈ из члана 8. ове Одлуке је подручје општине
Фоча-Устиколина, с тим да се по наредби Службе цивилне заштите, односно Општинског штаба цивилне заштите Општине Фоча-Устиколина, ова јединица може упутити и изван подручја
дјеловања, што се врши у условима утврђеним чланом 94. и 96. Закона.
Послови ПВЈ општине Фоча-Устиколина, утврђени су чланом 68. Закона.
V ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ
ОД ПОЖАРА И ВАТРОГАСТВА
Члан 19.
Финансијска средства за прово-
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ђење послова и задатака из области
заштите од пожара и ватрогаства на
подручју општине Фоча-Устиколина
на приједлог Службе цивилне заштите
се планирају и осигуравају у Буџету
Општине.
Додатна финансијска средства
неопходна за трајно финансирање ватрогасне дјелатности на подручју општине утврђена су чланом 141. Закона.
Члан 20.
Потребна финансијска средства
из члана 19. став 1. ове Одлуке, планирају се на основу послова и задатака
који су за област заштите од пожара и
ватрогаства утврђени у програму рада
општинског начелника, Службе цивилне заштите и других општинских служби за управу те на основу послова и
задатака утврђених у документима из
члана 4. став 1. тачка 1. и 3. ове Одлуке,
који представљају основна документа
за организацију и функционисање заштите од пожара и ватрогаства на подручју општине.
Члан 21.
Општинска служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије
отвориће посебан јединствени трансакциони рачун за потребе прикупљања
средстава посебне накнаде, коју ће издвајати друштва за осигурање и друга
правна лица која се баве осигурањем
имовине и која врше регистрацију возила, као и друга средства која се обезбјеђују у складу са Законом, за финансирање ватрогасне дјелатности у општини Фоча-Устиколина
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 22.
У циљу праћења извршења Плана заштите од пожара Општине Фоча-Устиколина, Општинско вијеће сваке године до краја фебруара разматра
и оцјењује његову реализацију и врши
одговарајуће измјене са новонасталим
промјенама које су важне за заштиту
од пожара, као што су урбанистичке и
грађевинске промјене, као и промјене
намјене грађевина и слично и утврђују
мјере за његову потпуну реализацију,
а посебно мјере које се односе на осигуравање неопходних финансијских
средстава за реализацију планираних
задатака.
Члан 23.
Овлашћује се општински начелник да својим посебним одлукама уреди питања организовања, планирања
и провођења мјера заштите од пожара
на отвореним просторима, као и друга
питања из ове области, која овом Одлуком нису обухваћена.
Члан 24.
У случају поступања противно
одредбама ове Одлуке, примјениће се
казнене одредбе утврђене Законом.
Члан 25.
Одлука ступа на снагу и примјењује се од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-44-347/13
Предсједавајући
02.04.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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На основу члана 5. Закона о буџетима у Федерацији БиХ („Службене
новине Ф БиХ”, број: 19/06), а у вези са
члановима 15. и 17. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ („Службене новине Ф БиХ“ број 49/06) и чланова 94. и 95. Статута
Општине Фоча – Устиколина („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде”, бр.8/08), Општинско вијеће Општине Фоча – Устиколина, на 5. редовној сједници, одржаној
дана 29.03.2013, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о извршавању Буџета Општине
Фоча – Устиколина за 2013.годину
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Утврђује се начин извршења
Буџета Општине Фоча-Устиколина за
2013. годину у износу:
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
ПРИХОДИ..........................1.347.900,00 КМ
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ......................... 1.347.900,00 КМ

Члан 2.
Овом се Одлуком уређује структура прихода и примитака, расхода и
издатака Буџета Општине Фоча-Устиколина, начин извршавања, приоритети плаћања, права и обавезе корисника буџетских средстава, овлаштења општинског начелника, као и друга питања у вези са извршавањем Буџета за
текућу годину.
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Члан 3.
Буџет је акт којим се утврђује
план финансијских активности буџетских корисника, који обухвата пројекцију износа прихода и примитака и
утврђеног износа расхода и издатака
Општине за раздобље од једене фискалне године, који доноси Општинско
вијеће.
Буџет се односи на фискалну
2013. годину, која почиње 01. јануара а
завршава 31. децембра 2013. године.
Члан 4.
Буџет се састоји од рачуна прихода и расхода.
У рачуну прихода приказани
су приходи од индиректних и директних пореза, непорезни приходи, потпоре и грантови, док се рачуни расхода састоје од текућих издатака, грантова, капиталних издатака и текуће резерве.
Члан 5.
Сви јавни приходи и примици
Буџета, укључујући и приходе које корисници Буџета остварују обављањем
основне дјелатности по посебним прописима (општинске службе) уплаћују
се на рачун јавних прихода Буџета Општине и исказују по изворима из којих
потичу.
Члан 6.
Буџетско рачуноводство се заснива на рачуноводственим начелима:
тачности, истинитости, поузданости,
свеобухватности, правовремености и
појединачном исказивању пословних
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догађаја те међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.
Буџетско рачуноводство води
се по начелу двојног књиговодства и
на рачунима контног плана Буџета.
Члан 7.
Признавање прихода и примитака те расхода и издатака путем система главне књиге проводи се по начелу модификованог настанка догађаја.
Приходи и примици се признају у оном период кад су мјерљиви и
расположиви, тј. кад су уплаћени на
рачун Буџета.
Расходи и издаци признају се у
оном периоду када је настала обавеза
плаћања.
II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
Средства Буџета користе се за
финансирање послова, функција и програма Општине, као и других корисника Буџета у висини која је неопходна за њихово обављање и извршавање,
те права прималаца средстава Буџета
утврђених законима и другим прописима донесеним на основу закона.
Израда и извршавање Буџета
заснива се на начелу законитости, ефикасности, економичности и транспаретности.
Буџетска средства ће се користити сразмјерно приливу средстава по
свим кодовима.
Члан 9.
Средства Буџета се осигуравају
буџетским корисницима који су у по-
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себном дијелу Буџета одређени за носиоце средстава по појединим позицијама.
Буџетски корисници одговорни
су за законитост, сврсисходност, ефикасност и економичност располагања
буџетским средствима.
Буџетским корисницима није
допуштено стварати обавезе, односно
расходе или оптерећења буџетских позиција, ако ти расходи нису одобрени
у оквиру износа предвиђеног за тог
буџетског корисника.
Корисници користе буџетска
средства само за намјене које су одређене Буџетом и то до висине утврђене у његовом посебном дијелу.
Наредбодавац по извршавању
Буџета је општински начелник.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

опходни за рад општинских служби
Плате и накнаде запослених
Накнаде за рад у Општинском вијећу и радним тијелима
Текући издаци за комуналну инфраструктуру
Уговорене обавезе
Грантови за једнократне помоћи
Капитални издаци за комуналну
инфраструктуру и
Остало
Члан 12.

Поступак набавке роба, услуга
и уступања радова мора се обављати у
складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06).

Члан 10.
Члан 13.
Буџетски корисници користе
средства Буџета у складу са својим годишњим финансијским планом, а по
динамици утврђеној тромјесечним и
мјесечним плановима, узимајући у обзир динамику прилива средстава у Буџету.
Уколико дође до неусклађености прилива средстава Буџета Општине, општински начелник може измјенити динамику и износ средстава појединим буџетским корисницима водећи
рачуна о што равномјернијем финансирању корисника Буџета.
Члан 11.
Буџет се извршава у складу са
његовим ликвидним могућностима по
сљедећим приоритетима:
1. Материјални и други трошкови не-

Хитни и непредвиђени издаци
који се појаве у току буџетске године
подмирују се из средстава текуће резерве утврђене у Буџету.
О кориштењу средстава текуће
резерве на основу захтјева одлучује општински начелник, а по добијању мишљења од надлежне службе и Службе
за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и
финансије.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије обавезна је
тромјесечно извјештавати општинског
начелника о кориштењу средстава буџетске резерве.
Општински начелник полугодишње извјештава Општинско вијеће о
кориштењу средстава текуће резерве
из става 1. овог члана.
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Члан 14.
Ако се током године на основу
закона или другог прописа повећа надлежност корисника, што захтијева повећана средства, или се оснује нови корисник средства, за његове трошкове
могу се осигурати из текуће резерве
Буџета, а одобрава их општински начелник.
Ако се током године, на основу
закона или других прописа, умањи
надлежност корисника, што захтијева
смањење средстава или се корисник
укине, неутрошена средства за његове
трошкове преносе се у текућу резерву
Буџета или на корисника који преузме
његове послове.
Ако у току године дође до значајног одступања у приходима и расходима Буџета, Општинско вијеће, на
приједлог општинског начелника, доноси одлуку о измјенама и допунама
Буџета.
Члан 15.
Општински начелник може на
приједлог буџетског корисника уз прибављено мишљење Службе за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије
донијети одлуку о преструктуирању
расхода у оквиру укупног износа одобреног за буџетског корисника а највише до 10% укупно одобрених расхода
за буџетског корисника.
У оквиру одобреног Буџета прерасподјела средстава је дозвољена између буџетских корисника.
О прерасподјели из претходног
става одлучује општински начелник
на приједлог Службе за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатно-
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сти, општу управу и финансије.
Члан 16.
Погрешно или више уплаћени
јавни приходи враћају се уплатиоцима
из текућег прилива уплатног рачуна
на који су исти погрешно или више
уплаћени, а у складу са Правилником
о начину уплате јавних прихода Буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације БиХ („Службение
новине Ф БиХ”, број: 29/06, 46/06,
8/07, 30/07, 51/07).
Члан 17.
О динамици утрошка средстава, на основу планова и приједлога
општинских служби, одлучује општински начелник.
Члан 18.
Средства утврђена за исплату
накнада за рад у Општинском вијећу и
радним тијелима Општинског вијећа
исплаћују се на основу одлуке коју доноси Општинско вијеће.
Члан 19.
Средства планирана у Буџету
Општине Фоча – Устиколина утврђена на позицијама:
1. Трансфер за Општинску изборну
комисију
2. Грантови мјесним заједедницама
користе се на основу програма, критерија или одлука које донесе Општинско вијеће.
Члан 20.
Средства утврђена у Буџету Опш-
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тине Фоча – Устиколина на позицијама:

бом буџетских средстава врши општински начелник.

1. Грантови појединцима - Издаци за
инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца
2. Грантови појединцима – Издаци за
расељена лица
3. Исплата стипендија
4. Трансфер за спорт
5. Трансфер за културу
6. Трансфер удружењима грађана
7. Грантови непрофитним организацијама
користе се на основу одлука и
програма расподјеле средстава за сваку позицију усвојених од стране општинског начелника, а на приједлог надлежне службе у складу са утврђеним
критеријама.

Члан 23.

О утрошку ових средстава Служба за привреду, комуналне послове,
друштвене дјелатности, општу управу
и финансије шестомјесечно информише општинског начелника.
Члан 21.
Корисници средстава Буџета,
као и корисници из члана 19, изузев из
тачки 1. и 2, обавезни су тромјесечно,
односно по завршетку пројекта, извјештавати надлежну општинску службу
о утрошку средстава.
III НАДЗОР И ФИНАНСИЈСКО
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 22.
Надзор над финансијским, материјалним и рачуноводственим пословањем буџетског корисника, те над
законитошћу и сврсисходном употре-

Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије дужна је подносити општинском начелнику, мјесечне, тромјесечне и полугодишње финансијске извјештаје о извршењу Буџета у року од највише 30 дана од завршетка сваког извјештајног раздобља,
а општинаки начелник тромјесечне
извјештаје року од 60 дана од завршетка сваког извјештајног раздобља Општинском вијећу.
Члан 24.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије обавезна је
правовремено доставити општинском
начелнику извјештај о извршењу Буџета за претходну годину, а општински
начелник је обавезан поднијети исти
Општинском вијећу на усвајање у року
од шест мјесеци од завршетка фискалне године.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Одговорно лице буџетског корисника, носилац извршне власти Општине надлежан за Буџет, као и друго
лице одговорно за Буџет казниће се за
прекршај који направи у складу са чланом 78. Закона о буџетима Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 19/06;
76/08; 5/09; 32/09; 9/10; 36/10; 45/10 и
25/12).
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, а тичу се начина
израде, доношења, извршавања Буџета, задуживања, дуга, рачуноводства,
надзора и ревизије Буџета и др. примјењиватће се одредбе важећих закона.
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“ и
примјењиватће се за фискалну 2013.годину.
Број:01-14-342/13
Предсједавајући
02.04.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

ивреду Босанско-подрињског кантона
Горажде дало сагласност број: 04-24280-1/13 од 12.02.2013. године, те расписаног Јавног позива за закуп пољопривредног земљишта у власништву државе на подручју Општине Фоча-Устиколина, број: 02-24-184/13 од 18.02.
2013. године, члана 19. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ бр. 8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 5.редовној сједници, одржаној 29.03.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
за закуп пољопривредног земљишта
у власништву државе на подручју
Општине Фоча-Устиколина
Члан 1.

505
На основу чланова 108. и 109.
Закона о пољопривредном земљишту
(„Службене новине ФБиХ“ број:52/09),
Одлуке Општинског вијећа о расписивању јавног позива за закуп пољопривредног земљишта у власништву државе на подручју Општине Фоча-Устиколина број: 01-31-156/13 од 06.02.2013.
године, на коју је Министарство за прРед.
број

1.

2.

Име и презиме
понуђача

Брајловић Хусејин

Софраџија Осман

к.ч.
парцеле

2546
2547
2548
2547
пољоп.
објекти
2541
2543

Пољопривредно земљиште на
подручју Општине Фоча-Устиколина,
које је Програмом располагања пољопривредним земљиштем у власништву
државе на подручју Општине ФочаУстиколина предвиђено за закуп, након поведеног јавног позива додјељује
се сљедећим лицима:

Катастарска
општина

Површина
м2

Понуђена
цијена
КМ/м2

Рок закупа
у годинама

Цвилин

119.758

0,025

10

Цвилин

186

7,00

10

Цвилин

26.190

0,020

10
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Члан 2.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
са лицима из члана 1. ове Одлуке склопити уговор о закупу.
Члан 3.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
дужно је примјерак уговора о закупу
доставити у року од 15 дана надлежном суду за вођење земљишне књиге,
односно катастра некретнина Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Члан 4.
На основу склопљеног уговора
о закупу, закупопримца у посјед пољопривредног земљишта у власништву
државе уводи Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-24-343 /13
Предсједавајући
02.04.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

506
На основу члана 5. став 1. Закона о буџетима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 19/06) и члана 19. став
1. тачка 3. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, бр.
8/08), Општинско вијеће Фоча-Устиколина, на 5. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2013. године, д о н о с и:

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
ЗА 2013.годину
I ОПШТИ ДИО
Члан 1.
Буџет Општине Фоча –Устиколина за 2013. годину састоји се од:
ПРИХОДИ .................. 1.347.900,00 КМ
РАСХОДИ ................. 1.347.900,00 КМ
Члан 2.
Приходи и расходи по групама
утврђују се у износу од 1.347.900,00 КМ,
како слиједи:
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ПОЗИЦИЈА

Буџет
2012.год.

Ребаланс
2012.

Буџет
2013.

Индекс 4/2

1

2

3

4

2.000.000,00

1.639.194,00

1.347.900,00

0,67

700000

ПРИХОДИ

710000

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

249.400,00

261.340,00

235.800,00

0,95

711000

Порез на добит појединаца
и предузећа

2.800,00

3.650,00

3.600,00

1,29

711110

Порез на добит појединаца
(заостале обавезе)

1.300,00

650,00

600,00

0,46

711200

Порез на добит предузећа

1.500,00

3.000,00

3.000,00

2,00

711211

Порез на добит

1.500,00

3.000,00

3.000,00

2,00

714000

Порез на имовину

4.500,00

5.600,00

5.000,00

1,11

714111

Порез на имовину

1.500,00

2.000,00

2.000,00

1,33

714121
714131

Порез на наслијеђе и дарове
Порез на промет непокретности од физичких лица

715000

Домаћи порез на добра и услуге (заостале уплате)

716000
717000

717131

Порез на доходак
Приходи од индиректних
пореза
Приходи од индиректних пореза који припадају Дирекцији за цесте

717141

Приходи од индиректних пореза који припадају јединицама локалне самоуправе

719000

719114
720000

721000

721122

600,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

1,00

100,00

50.00

100,00

1,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

1,00

210.000,00

220.000,00

195.000,00

0,93

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1,00

200.000,00

210.000,00

185.000,00

0,93

40,00

100,00

40,00

100,00

108.000,00

92.720,00

70.100,00

0,65

9.000,00

13.600,00

8.000,00

0,89

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1,00

Остали порези
Посебан порез на плату за заштиту од природних и других
несрећа
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од предузетничких
активности и имовине и приходи од позитивних курсних разлика
Приходи од изнајмљивања пословних простора и остале материјалне имовине
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721211
722000
722131
722321
722431
722515
722531
722532

722541

722581

722582

722584
722791
730000
732112
732114
732116
810000
812200
812212
812214
591111

Приходи од камате на депозите у банци
Накнаде и таксе и приходи
од пружања јавних услуга
Општинске административне
таксе
Општинске комуналне таксе
Накнада за додијељено земљиште
Накнада за кориштење података катастра
Накнада за употребу цеста
за возила правних лица
Накнада за употребу цеста
за возила грађана
Накнада за кориштење опште
корисне функције шума
(заостале уплате)
Посебан порез за заштиту од
природних несрећа – основица нето плата
Посебна накнада за заштиту
од природних несрећа –друге
самосталне дјелатности
Накнада из функцион премије осигурања од аутоодговорности за ватрогасне јединице
Остале непланиране уплате
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
Примљени текући трансфери
од Федерације БиХ
Примљени текући трансфери
од БПК Горажде
Примљени текући трансфери
од општина
КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ
Капитални трансфери
од осталих нивоа власти
Примљени трансфери
од Федерације
Примљени трансфери
од Кантона
Неискориштена
финансијска средства
из претходних година
УКУПНО
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2.000,00

6.600,00

1.000,00

0,50

99.000,00

79.120,00

62.100,00

0,63

6.000,00
10.000,00

3.500,00
7.000,00

5.000,00
7.000,00

0,83
0,70

10.000,00

7.000,00

7.000,00

0,70

15.000,00

10.000,00

10.000,00

0,67

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1,00

17.000,00

60,00

100,00

0,01

5.000,00

4.200,00

5.000,00

1,00

1.300,00

2.000,00

30.000,00
1.642.600,00

60,00
40.000,00
1.285.134,00

20.000,00
545.000,00

0,67
0,33

392.600,00

312.134,00

35.000,00

0,09

1.200.000,00

953.000,00

500.000,00

0,42

50.000,00
0,00

20.000,00
0,00

10.000,00
365.000,00

0,20

265.000,00
100.000,00

2.000.000,00

1.639.194,00

132.000,00
1.347.900,00

0,67
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РАСХОДИ
Код
600000
610000
611000
611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227
611228
611241
611242
611242-1

612000
612110
613000
613100
613111
613113
613115
613115-1
613115-2

613125
613191

ПОЗИЦИЈА
1
РАСХОДИ
Текући расходи
Плате и накнаде
трошкова запослених
Бруто плате и накнаде
плате
Накнаде трошкова
запослених
Накнаде за превоз са посла
и на посао
Накнада за топли оброк
током рада
Регрес за годишњи одмор
Отпремнина за одлазак
у пензију
Помоћ у случају смрти
Накнада за рад комисија
Накнада скуп. зас.
(комисије)
Накнада за вијећнички
паушал
Материјални трошкови
Вијећа
Доприноси послодавца
Доприноси на терет
послодавца
Издаци за материјал
и услуге
Путни трошкови
Трошкови превоза у земљи
јавним средствима
Путовања - лична возила
у земљи
Трошкови дневница
Трошкови дневница Општинске службе
Трошкови дневница Општинско вијеће
Трошкови дневница
у иностранству
Остале накнаде путних
и других трошкова

Буџет
2012.год.
2

Ребаланс
2012.
4

1.083.900,00

1.035.760,00

930.300,00

0,86

563.700,00

560.120,00

520.700,00

0,92

410.000,00

428.000,00

430.000,00

1,05

153.700,00

132.120,00

90.700,00

0,59

13.000,00

12.500,00

12.500,00

0,96

57.000,00

50.000,00

53.000,00

0,93

11.200,00

11.620,00

11.700,00

1,04

4.000,00
4.000,00

0,00
1.000,00

3,13
0,25

9.000,00

8.000,00

7.000,00

1.500,00

########

47.500,00

47.500,00

1.000,00
48.000,00

0,00
45.000,00

12.500,00
1.000,00
код
613974-1
код
613974-2
код
613975
код
613115-2
45.000,00

48.000,00

45.000,00

45.000,00

0,94

206.100,00
9.800,00

184.371,00
9.800,00

191.600,00
8.000,00

0,93
0,82

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00
7.000,00

300,00
5.500,00

0,00
7.000,00

0,00
1,00

Буџет 2013.
5

########

########
########
0,94

6.000,00
1000,00
1.500,00

3.500,00

1.000,00

0,67

300

500,00

0,00

0,00
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613200
613211
613214
613215
613216
613300
613310
613321
613322
613324
613329
613400
613411
613412
613413
613415
613416
613482
613484
613500
613510
613522
613523
613524
613700
613711
613712
613713
613714
613714-1
613714-2

613724
613800
613811
613813
613814
613822

Издаци за енергију
Издаци за електричну енергију

Издаци за угаљ
Издаци за дрво
Издаци за плин
Издаци за комуналне услуге

Издаци за комуникације
Издаци за воду
и канализацију
Издаци за ПТТ-услуге
Издаци за услуге
одржавања чистоће
Остале комуналне услуге
Набавка материјала
Издаци за обрасце и папир
Издаци за компјутерски
материјал
Издаци за образовање кадрова

Материјал за декорацију
службених просторија
Ситни инвентар
Храна и прехрамбени
материјал
Материјал за чишћење
Издаци за услуге превоза
и горива
Гориво за превоз
Превоз робе
Регистрација моторних возила

Издаци за превоз људи
Издаци за текуће одржавање
Оправка и одржавање зграда
Оправка и одржавање опреме
Оправка и одржавање возила

Оправка и одржавање
цеста, жељезница и мостова
Зимско одржавање путева
Остало одржавање цеста,
жељезница и мостова
Услуге одржавања путева
Издаци осигурања
и банкарске услуге
Осигурање имовине
Осигурање возила
Осигурање упослених
Услуге банкарства
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46.300,00
40.000,00
5.000,00
1.000,00
300
29.500,00

39.620,00
35.000,00
4.352,00
118,00
150,00
35.000,00

40.500,00
35.000,00
5.000,00
200,00
300,00
32.800,00
12.000,00

0,87
0,88
1,00
0,20
1,00
1,11

5.000,00

5.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00
нови код
613310

########

11.000,00
1.500,00
18.000,00
5.000,00

11.000,00
7.000,00
15.500,00
5.000,00

11.000,00
4.800,00
12.000,00
5.000,00

1,00
3,20
0,67
1,00

4.500,00
1.000,00

5.500,00
500,00

5.000,00
0,00

1,11
0,00

1.500,00
3.000,00

1.500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
1.000,00

1.500,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

0,50
1,00

13.500,00
7.500,00
500
1.500,00
4.000,00
25.500,00
1.000,00
2.000,00
4.500,00

17.892,00
10.000,00
2.000,00
1.892,00
4.000,00
20.500,00
4.500,00
2.500,00
3.500,00

12.000,00
9.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00

0,89
1,20
0,00
1,33
0,25
0,14
1,00
0,50
0,33

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

код 821600-1

0,00
0,00

8.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

7.959,00
2.779,00
1.000,00
1.680,00
2.500,00

8.300,00
2.800,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00

0,69
0,93
0,33
0,67
0,83
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613900
613911
613912
613913
613914
613915
613919
613922
613924
613962
613972
613974

Уговорене услуге
Услуге медија
Штампарске услуге
Услуге јавног информисања
и односа са јавношћу
Услуге репрезентације
Остале стручне услуге
Остали издаци за информисање

Услуге стручног образовања
Издаци за стручне испите
Трошкови судских спорова
Издаци за услуге привремених и

614121-1

Издаци за рад комисија
Издаци за рад комисија општинске службе
Издаци за рад комисија Општинско вијеће
Издаци за накнаде
скупштинским заступницима
Остали издаци за друге
самосталне дјелатности и
повремени самостални рад
Порез за заштиту од непогода
Остале непоменуте услуге
Текући трансфери и други
текући расходи
Текући трансфери и другим
нивоима власти
Текући трансфери мјесним
заједницама
Трансфер за културу
Трансфер за манифестацију
„Устикољанско љето”

614121-2

Остале културне манифестације

613974-1
613974-2

613975

613976
613983
613991
614000
614100
614117
614121

614121-3
614121-4
614122
614122-1
614122-2
614122-3

614124
614129
614200

Гребак, Зебина Шума,
Реинтеграција Општине
КУД „Полет“
Трансфер за спорт
Аутотрка на брдским стазама
НК „Колина“
Остали трансфери за спорт
Трансфер за општинску
изборну комисију
Остали намјенски трансфери
другим нивоима власти
Текући трансфери појединцима
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51.500,00
3.000,00
1.000,00

38.100,00
1.000,00
400,00

74.500,00
0,00
1.000,00

1,45
0,00
1,00

5.500,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
5.000,00
15.000,00

3.500,00
6.000,00
2.500,00
500,00
2.000,00
500,00
0,00
15.000,00

3.000,00
5.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kod 613976
0,00

0,55
0,83
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00

4.000,00
4.000,00
47.500,00

2.500,00
5.000,00

1.700,00
5.000,00

10.000,00
2.500,00
4.000,00

1,00
0,80

266.100,00

246.269,00

173.000,00

0,65

110.100,00

118.269,00

54.000,00

0,49

9.600,00
63.500,00

9.600,00
48.794,00

6.000,00
36.000,00

0,63
0,57

40.500,00
11.000,00

40.350,00
1.500,00

25.000,00
2.000,00

0,74
0,18

10.000,00
2.000,00
22.000,00
2.000,00
15.000,00
5.000,00

4.944,00
2.000,00
43.500,00
4.000,00
38.000,00
1.500,00

9.000,00
8.000,00
1.000,00
7.000,00
0,00

0,90
0,00
0,36
0,50
0,47
0,00

14.000,00

13.360,00

4.000,00

0,29

1.000
28.000,00

3.015,00
17.400,00

0,00
37.000,00

0,00
1,32
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614232
614233
614234
614239
614241
614300

614311
614324
614400
614411
614411-1
614411-2
614411-3

614414
614414-1
614414-2
614414-3

614417
821000
821111
821224
821225
821311
821312
821314
821315
821321
821361
821340
821372
821383
821521

Издаци за инвалиде, рањене
борце и породице
Издаци за расељена лица

Исплата стипендија
Остали грантови појединцима
Транфер за посебне намјене елементарне непогоде
Текући трансфери непрофитним организацијама
Текући трансфери непрофитним организацијама
(јавни позив)
Трансфер удружењима УДБ
Субвенције јавним предузећима и пољоп. пеоиз.
Субвенције јавним предузећима

Субвенција ЈКП “Ушће“
Субвенција Дому здравља
Устиколина
Субвенција ЈУ Обданиште
Субвенције пољопривредној
производњи
Подстицај за пољопривреду
Учешће у пројекту малина
УНДП ХЕЛП
Учешће у пројекту
наводњавања Цвилина
Субвенције за ветеринарство
Капитални издаци
Набавка земљишта
Дигитализација катастра
Обнова градске геодетске мреже
Набавка намјештаја за Општину

Компјутерска опрема
Сервисирање и калибрација
геодетске опреме
Набавка и одржавање
софтверских апликација
Моторна возила
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9.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00

2.000,00
5.000,00
2.400,00
3.000,00

5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00

0,56
0,50
0,75
0,75

1.000,00

5.000,00

21.000,00

21,00

27.000,00

21.600,00

14.000,00

0,52

20.000,00
7.000,00

10.600,00
11.000,00

9.000,00
5.000,00

0,45
0,71

101.000,00
42.000,00
30.000,00

89.000,00
42.000,00
30.000,00

68.000,00
53.000,00
21.000,00

0,67
1,26
0,70

12.000,00

12.000,00

12.000,00
20.000,00

1,00

59.000,00
45.000,00

45.000,00
45.000,00

15.000,00
5.000,00

0,25
0,11

0,00
10.000,00
4.000,00
906.100,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
8.000,00

2.000,00
593.434,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00

10.000,00
0,00
407.600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00

1,00
0,00
0,45
0,00
0,00
0,50
0,00
0,13

1.000,00

0,00

1.000,00

1,00

3.000,00
6.000,00

10.059,00
5.435,00
440,00

1.000,00
0,00
0,00

0,33
0,00

1.000,00
2.000,00
10.000,00

0,00
1.500,00
4.000,00

0,00
1.000,00
5.600,00

0,00
0,50
0,56

60.000,00

35.000,00

17.000,00

0,28

Набавка машина, уређаја и алата

Електронска и фотографска
опрема
Инвентар
Набавка опреме за ЦЗ
Студије изводљивости
и пројектовања

06. мај/свибањ 2013.

821600
821600-1

531100

Реконструкција и
инвестиционо одржавање
Зимско одржавање путева
Буџетска резерва Општине
УКУПНО

Број 6 – страна 1059

753.100,00
40.000,00
10.000,00

490.000,00
40.000,00
10.000,00

380.000,00
0,00
10.000,00

0,50
0,00
1,00

2.000.000,00

1.639.194,00

1.347.900,00

0,67

Члан 3.
Издаци буџетских корисника у узносу од 1.347.900,00 КМ распоређују се по
функционалној клисификацији како слиједи:
РАСХОДИ КОРИСНИКА ПО ФУНКЦИНАЛНОЈ
МЕТОДИ
I АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Бруто плате
Доприноси на терет послодавца
Накнада за превоз на посао
Топли оброк
Регрес за годишњи одмор
Отпремнина за пензију
Помоћ у случају смрти
или инвалидности
Накнада за рад комисија
Накнада скупштинским
заступницима
Накнаде за рад комисија
Општинског вијећа
Путни тошкови
Издаци за електричну енергију
Издаци за дрва и угаљ
Издаци за воду и канализацију
Издаци за телефонске и ПТТ-услуге
Издаци за обрасце и папир
(канцеларијски материјал)
Издаци за образовање кадрова
Издаци за компјутерски материјал
Материјал за чишћење
Набавка материјала за кафе-кухињу
Трошкови набавке горива и мазива
Услуге превоза
Регистрација моторних возила
Осигурање имовине

БУЏЕТ
БУЏЕТ
2012.
2013.
1
2
410.000,00 430.000,00
48.000,00 45.000,00
13.000,00 12.500,00
57.000,00 53.000,00
11.200,00 11.700,00
4.000,00 12.500,00

ИНДЕКС
2/1
3
1,05
0,94
0,96
0,93
1,04
3,13

4.000,00
9.000,00

1.000,00
4.000,00

0,25
0,44

47.500,00

47.500,00

1,00

7.000,00
9.800,00
40.000,00
6.000,00
5.000,00
12.000,00

4.000,00
8.000,00
35.000,00
5.200,00
5.000,00
12.000,00

0,57
0,82
0,88
0,87
1,00
1,00

5.000,00
1.000,00
4.500,00
1.000,00
2.000,00
7.500,00
4.000,00
1.500,00
3.000,00

5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00

1,00
0,00
1,11
1,00
0,00
1,20
0,25
1,33
0,93

9.000,00
1.000,00
2.000,00
2.800,00
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Материјал за оправку и
одржавање опреме
Материјал за оправку и
одржавање зграда
Материјал за оправку и
одржавање возила
Осигурање возила
Услуге банкарства и платног промета
Штампарске услуге
Услуге медија
Услуге информисања
Услуге репрезентације
Порез за заштиту од непогода
Остале непоменуте услуге
Компјутерске услуге
Трошкови судских спорова
Грант Општинској изборној комисији
Буџетска резерва Општине
Остали издаци за информисање
УКУПНО

II АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА
1.
Стипендије стидентима
2.
ЈУ Обданиште
УКУПНО
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2.000,00

1.000,00

0,50

1.000,00

1.000,00

1,00

4.500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
5.500,00
6.000,00
2.500,00
5.000,00

1.500,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
0,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
4.000,00

0,33
0,33
0,83
1,00
0,00
0,55
0,83
1,00
0,80

5.000,00
0,00
14.000,00
4.000,00
10.000,00 10.000,00
1.000,00
0,00
780.500,00 748.700,00

0,00
0,29
1,00
0,00
0,96

4.000,00
0,00
4.000,00

3.000,00
20.000,00
23.000,00

0,75

III АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ
1.
Подстицај за пољопривреду
55.000,00
2.
Учешће у наводњавања Цвилина
10.000,00
59.000,00
УКУПНО

5.000,00
10.000,00
15.000,00

0,09
1,00
0,25

5.000,00
5.000,00
5.000,00

0,56
0,50
0,71

21.000,00

21,00

1.000,00
37.000,00

0,25
1,19

IV АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Издаци за војне инвалиде, рањене
1.
борце и породице погинулих бораца
9.000,00
2.
Издаци за одрживи повратак
10.000,00
3.
Трансфер удружењима грађана - УДБ
7.000,00
Трансфер за насеља
4.
погођена непогодама
1.000,00
Помоћ у случају
4.000,00
5.
смрти или инвалидности
УКУПНО
31.000,00
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V СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ
Студије изводљивости, пројектне
1.
припеме и пројектовање
60.000,00 17.000,00
2.
ЈКП Ушће и Дом здравља
42.000,00 33.000,00
3.
Набавка моторних возила
6.000,00
0
4.
Грантови мјесним заједницама
9.600,00
6.000,00
5.
Издаци за услуге одржавања чистоће
11.000,00 11.000,00
Реконструкција и инвестиционо
6.
одржавање
753.100,00 380.000,00
Материјал за оправку
7.
и одржавање путева
10.000,00
0,00
8.
Услуге одржавања путева и мостова
8.000,00
0
9.
Зимско одржавање путева
40.000,00
0,00
10. Набавка земљишта
5.000,00
0
УКУПНО
944.700,00 439.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,46

VI КУЛТУРНЕ, РЕКРАЦИОНЕ И РЕЛИГИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
1.
Грантови удружењима
20.000,00
8.000,00
2.
Трансфер за културу
63.500,00 36.000,00
3.
Трансфер за спорт
22.000,00
8.000,00
105.500,00 52.000,00
УКУПНО

0,40
0,57
0,36
0,49

0,28
0,79
0,00
0,63
1,00
0,50

VII РАСХОДИ КОЈИ НИСУ КВАЛИФИКОВАНИ ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

1.

Расходи неквалификовани

УКУПНО

I + II + III + IV + V + VI + VII

25.200,00

0,33

2.000.000,00 1.347.900,00

0,67

75.300,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2012
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ
АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА
АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОДРШКУ
ПОЉОПРИВРЕДИ
АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТВИНОСТИ
КУЛТУРНЕ, РЕКРЕАЦИОНЕ И РЕЛИГИСКЕ
АКТИВНОСТИ
РАСХОДИ КОЈИ НИСУ КЛАСИФИКОВАНИ
ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА

УКУПНО

780.500,00
4.000,00
59.000,00
31.000,00
944.700,00

2013
748.700,00
23.000,00
15.000,00
37.000,00
447.000,00

105.500,00

52.000,00

75.300,00

25.200,00
1.347.900,00

2.000.000,00
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Члан 4.
Начин извршења Буџета Општине Фоча-Устиколина у 2013. години,
управљање приходима, примицима и
издацима Буџета, располагање средствима текућих и капиталних трансфера
те права и обавезе корисника буџетских средстава утврђују се Одлуком о извршењу Буџета ОпштинеФоча-Устиколина за 2013. годину коју доноси Општинско вијеће.
Члан 5.
Буџет ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 01.01.2013.
године, а накнадно ће бити објављен у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и важи за
фискалну 2013. годину.
Број:01-14-341/13
Предсједавајући
02.04.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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говине, те да је због ратних дјеловања
ово подручје једно од најнеразвијенијих у ФБИХ, као и чињенице да је сама
неодржива и да се сусреће са бројним
проблемима у функционисању, тражимо да:
1. Влада Босанско-подрињског кантона Горажде осигура безусловну редовну мјесечну потпору Буџету
Општине Пале, у складу са усвојеним Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину;
2. У извршним органима власти Босанско-подрињског кантона Горажде и Кантоналним институцијама
буду заступљени кадрови са подручја општине Пале;
3. Федерална Влада, Влада и министарства Босанско-подрињског кантона Горажде, охрабре и упуте домаће и стране улагаче за улагања
на подручје општине Пале;

На основу члана 24. Статута
Општине Пале («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»
број: 19/07 и 11/08) и члана 85. Пословника Општинског вијећа Општине Пале («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 04/08),
Општинско вијеће Пале, на својој VI
редовној сједници, одржаној дана 30.
04.2013. године, д о н о с и :

4. Федерална Влада и Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
приоритетно из свих расположивих извора, осигурају средства за одрживи повратак повратника кроз
повољне програме само-запошљавања, донирања пољопривредних
машина и стоке и изградњу привредних објеката;

РЕЗОЛУЦИЈУ
О ОПШТИНИ ПАЛЕ

5. Влада Федерација Босне и Херцеговине директно кроз потпору буџета помогне мање развијеним општинама у циљу одрживости и опстанка становништва;

Полазећи од значаја Општине
Пале за Босанско-подрињски Кантон
Горажде и Федерацију Босне и Херце-

6. Влада Федерације Босне и Хер-цеговине преиспита расподјелу јавних
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прихода у Федерацији Босне и Херцеговине и то да неразвијеним општинама повећа индекс развијености за 50% у односу на досадашњи;

„Прача“ се бришу.
У члану 2. став 1. и 2. иза ријечи
„Пале“ цртица и ријеч „Прача“
се бришу.
У члану 9. став 3. на крају текста
иза ријечи „Пале“ цртица и ријеч „Прача“ се бришу.
У члану 11. став 2. тачке 1, 2. и 3.
иза ријечи „Пале“, цртица и ријеч „Прача“ се бришу.

7. Подручје општине Пале буде као
прије рата, јер то је најмање што
можемо учинити за ово становништво које је на својим плећима изнијело велики терет одбране, изборивши се за своје право на останак
и опстанак на овом простору.
Број:02-34-1-46/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача
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На основу члана 127. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр.4/08), Општинско вијеће Општине Пале-Прача,
на својој VI редовној сједници, одржаној дана 30.04.2013.године, д о н о с и:

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
Члан 1.
Овом се Статутарном одлуком
врше измјене и допуне Статута Општине Пале-Прача (“Службене новине
Бо-санско-подрињског кантона Горажде”, број: 19/07 и 11/08), како слиједи:
У називу Статут Општине иза
ријечи „Пале“ цртица и ријеч
„Прача“ се бришу.
У члану 1. на крају текста иза
ријечи „Пале“ „ртица и ријеч

Члан 2.
Ова Статутарна одлука ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-47/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

509
На основу члана 24. Статута
Општине Пале («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»
број: 19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине
Пале («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 04/
08), Општинско вијеће Пале, на својој
VI редовној сједници, одржаној дана
30.04.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ О УПОТРЕБИ ГРБА,
ИМЕНА И ИСТИЦАЊУ
ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком одређују услови и начин употребе грба и имена
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Општине Пале, критерији за утврђивање накнаде по основу употребе грба
или имена, заштита имена, грба и заставе Општине Пале, истицања заставе
Општине Пале, накнада штете за неовлаштено кориштење имена, грба и
заставе Општине Пале и прописује начин евидентирања издатих одобрења
за употребу грба и имена Општине
Пале.
II - УПОТРЕБА ГРБА И ИМЕНА
ОПШТИНЕ ПАЛЕ
Члан 2.
Кореспонденција коју обављају
општински начелник и друга лица
овлаштена да иступају у име Општине
Пале, врши се на меморандуму са отиснутим грбом Општине Пале. Жиг и
штамбиљ Општине Пале обавезно садрже грб и име Општине Пале.
Члан 3.
Грб Општине Пале има сљедећи изглед: грб је у облику штита златножуте боје, на чијем се врху налази
круна златножуте боје, са мањим штитом плаве боје у средини.
Плави штит је мачем блиједосиве боје подијељен на два једнака дијела, у горњем дијелу се налазе два једнакострана трокута бијеле боје, а у доњем дијелу бијела вијугава трака, на
чијој се средини налази златножута звијезда.
Члан 4.
Употреба грба се може одобрити трећим лицима:

06. мај/свибањ 2013.

1. за уношење грба у заштићени
жиг,
2. као незаштићени знак и
3. као амблем или украс.
Члан 5.
Уношење грба у заштићени жиг
може се одобрити привредним друштвима, јавним предузећима, установама, јавним установама и другим правним лицима, у смислу прописа о робним и услужним жиговима, ако су њихови послови или дјелатност од посебног друштвеног интереса за Општину
Пале.
Члан 6.
Употреба грба као незаштићеног знака може се одобрити привредним друштвима, јавним предузећима,
установама, јавним установама, удружењима и другим правним лицима (у
даљњем тексту: правна лица) ради стављања на средства јавног саобраћаја,
службена возила, рекламне паное, проспекте и други пропагандни материал.
Члан 7.
Употреба грба као амблема или
украса може се одобрити правним лицима ако је то у интересу Општине Пале.
Члан 8.
Употреба имена може се одобрити правним лицима ради уношења
у фирму, односно назив правног лица
и у назив производа, ако њихова дје-

06. мај/свибањ 2013.

латност не нарушава углед Општине
Пале-Прача и доприноси њеној афирмацији.
Под именом Општине Пале, из
става 1. овог члана, подразумијевају се
ријечи Пале у свим падежима.
Услови за одобравање употребе
имена Општине Пале процјењују се у
сваком конкретном случају, на основу
докумената који се односе на рад и
дјелатност правног лица.
Члан 9.
О захтјеву за употребу грба и
имена Општине Пале рјешава општински начелник у складу с члановима
18. и 19. ове Одлуке.
Уз захтјев којим се тражи одобрење за употребу грба мора бити приложен технички опис (скица), као и
поближе назначена сврха његове употребе, док уз захтјев којим се тражи одобрење за употребу имена Општине
Пале морају бити приложени документи који се односе на рад и дјелатност
правног лица.
Члан 10.
У одобрењу из претходног члана може се одредити рок његове важности и ограничити употреба грба у одређене сврхе.
Члан 11.
Грб као амблем или украс за који је дато одобрење за употребу у смислу члана 6. ове Одлуке мора се одржавати у изворном облику.
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Члан 12.
Рјешење о употреби грба као
амблема или украса може се опозвати
ако се грб употребљава противно одредбама чланова 9. и 10. ове Одлуке.
Рјешење о употреби имена Општине Пале се може опозвати ако се
утврди да правно лице својом дјелатношћу или на други начин штети угледу Општине Пале.
Члан 13.
За употребу грба и имена правна лица су дужна плаћати годишњу
накнаду, а изузетно, ову накнаду не
плаћају јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач Општина Пале, као ни правна лица која обављају
дјелатности од посебног друштвеног
интереса или посебног интереса за
Општину Пале.
Члан 14.
Висину и начин плаћања накнаде и друге услове употребе грба и имена Општине Пале својим рјешењем
утврђује општински начелник.
На рјешење из става 1. овог члана дозвољена је жалба, о којој у другом степену рјешава Општинско вијеће.
Општински начелник рјешењем утврђује која правна лица из члана
13. не плаћају накнаду за употребу грба и имена Општине Пале.
Члан 15.
У случајевима непридржавања
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обавеза, које за кориснике грба и имена Општине Пале по било ком основу
произилазе из ове Одлуке, општински
начелник ће донијети рјешење којим
одузима право на даљњу употребу грба и имена Општине Пале.
Члан 16.
О донесеним рјешењима за употребу грба и имена Општине Пале води се посебна евиденција. Евиденцију
о употреби грба и имена Општине Пале води општинска служба за привреду, друштвене дјелатности, буџет, финансије, борачко-инвалидску и социјалну заштиту и општу управу.
Евиденција из претходног става
садржи: назив правног лица коме је дато одобрење за употребу грба, односно имена Општине Пале, број и датум
рјешења о одобрењу, начин употребе
грба, рок важности рјешења и број и
датум рјешења којим је опозвано рјешење о употреби грба односно имена
Општине Пале.
III - КРИТЕРИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ
УПОТРЕБЕ ГРБА ИЛИ ИМЕНА
ОПШТИНЕ ПАЛЕ
Члан 17.
Правна лица су дужна, уз образложен захтјев за одобравање употребе
грба или имена Општине Пале, да приложе доказ о испуњавању критерија
и то:
a) извод из судског регистра или оснивачки акт и овјерен примјерак
Статута,
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b) програмске циљеве и начин финансирања, ако нису садржани у Статуту,
c) технички опис - скицу или модел
предмета, производа и слично,
d) годишњи финансијски извјештај за-вршни рачун,
e) овјерену копију јавних признања и
награда које су добили за свој рад,
ако их посједују.
Члан 18.
Правним лицима која остварују
позитивне пословне резултате, имају
мали обим пословања, продуктивност
и добит, а која запошљавају до 10 радника, утврђује се годишња накнада у
износу од 200,00 КМ за употребу грба
или имена Општине Пале.
Правним лицима која остварују
позитивне пословне резултате, имају
средњи обим пословања, продуктивност и добит, а која запошљавају од 10
до 30 радника, утврђује се годишња
накнада у износу од 400,00 КМ за употребу грба или имена Општине Пале.
Правним лицима која остварују
позитивне пословне резултате, имају
велики обим пословања, продуктивност и добит, а која запошљавају више од
30 радника, утврђује се годишња накнада у износу од 600,00 КМ за употребу грба или имена Општине Пале.
Правним лицима чија дјелатност није усмјерена на стицање добити
утврђује се годишња накнада у износу
од 50,00 КМ за употребу грба или имена Општине Пале.
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Члан 19.
Изузетно од одредаба члана 17,
накнаду за употребу грба или имена
Општине Пале, не плаћају јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач Општина Пале и правна лица
која обављају дјелатност од посебног
друштвеног интереса или посебног
интереса за Општину Пале.
IV - ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВЕ
Члан 20.
Застава Општине Пале има сљедећи изглед: хоризонтално подијељена
зелено–бијелом бојом, а у средини грб
Општине Пале.
Застава Општине Пале мора се
истицати:
-

-

-

стално је истакнута на згради у којој је сједиште Општине,
стално је истакнута на зградама у
којима су смјештене мјесне заједнице,
стално је истакнута на зградама правних лица чији је оснивач Општина,
у дане жалости, на зградама у којима се мора истицати застава Општине Пале, мора бити спуштена
на пола копља.

Ако се застава Општине Пале
истиче уз заставу Федерације Босне и
Херцеговине, тада се застава Општине
Пале налази с десне стране гледано с
улице према заставама.
Ако се застава Општине Пале
истиче уз заставу Босанско-подрињског кантона Горажде, тада се застава
Општине Пале налази с десне стране
гледано с улице према заставама.
Ако се застава Општине Пале
истиче уз заставу Босне и Херцеговине, заставу Федерације Босне и Херцеговине и заставу Босанско-подрињског
кантона Горажде, тада се застава Федерације Босне и Херцеговине налази с
лијеве стране од заставе Босне и Херцеговине гледано с улице према заставама, а застава Босанско-подрињског
кантона Горажде се налази с лијеве стране од заставе Федерације Босне и
Херцеговине гледано с улице према
заставама, док се застава Општине Пале налази с десне стране од заставе Босне и Херцеговине гледано с улице према заставама
Чланак 22.
Застава Општине Пале се може
истицати:
-

Члан 21.
Ако се застава Општине Пале
истиче уз заставу Босне и Херцеговине, тада се застава Општине Пале налази с десне стране гледано с улице према заставама.

-

приком међународних сусрета, такмичења и других скупова,
приликом свечаности, прослава,
политичких, културних, спортских
и других манифестација од значаја
за Општину
у прописаној или умањеној величини може се користити у службеним просторијама општинске администарције,
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у другим случајевима ако њено истицање није у супротности с овом
Одлуком.
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Грб и застава могу се у том случају користити само у изворном облику, на начин који осигурава достојанство и углед Општине Пале.

Члан 23.
Члан 27.
Општински начелник има право одредити да у свечаним приликама
застава Општине Пале буде истакнута
на службеном возилу које користи и то
у облику заставице у прикладној величини.
V - ЗАШТИТА ИМЕНА, ГРБА
И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ
Члан 24.
Име, грб и застава Општине Пале се користе у складу одредбама ове
Одлуке, на начин којим се истиче углед и достојанство Општине Пале.
Члан 25.
Грб и застава Општине Пале могу се израђивати и користити само у
садржају, облику и изгледу утврђеним
у Статуту Општине Пале.
Члан 26.
Грб и застава не смију се уносити у састав другог грба или заставе.
Изузетно од одредбе става 1,
може се одобрити уношење грба Општине Пале у састав грба или заставе:
-

-

организације или тијела које обавља дјелатност од значаја за Општину Пале,
организације која у називу носи
име Општине Пале.

Грб и застава Општине Пале не
могу се користити као робни или услужни жиг или модел, нити као било
који други знак за обиљежавање робе
или услуга.
Члан 28.
Грб и застава Општине Пале не
смију се користити ако су оштећени
или својим изгледом неподобни за употребу.
Члан 29.
Забрањена је употреба грба и
заставе којима су измијењени поједини
елементи, али који својим изгледом асоцирају на грб и заставу Општине Пале.
Члан 30.
Грб и застава Општине Пале не
смију се оштећивати нити користити
непримјерено, недолично, на начин
који вријеђа јавни морал и достојанство грађана општине Пале.
Члан 31.
Употреба грба и заставе Општине Пале у умјетничком стваралаштву
и у одгојно-образовне сврхе слободна
је, под условом да се не противи добром укусу, друштвеним и моралним
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нормама, хералдичкој пракси, традицији и овој Одлуци.
VI - НАДОКНАДА ШТЕТЕ
Члан 32.
Правна и физичка лица која употријебе грб и име Општине Пале без
одобрења надлежног органа, или која
противно датом одобрењу и овој Одлуци злоупотријебе грб и име Општине
Пале, дужна су да Општини Пале надокнаде сву штету која је настала таквим њиховим понашањем.
За накнаду причињене штете
из става 1. овог члана покренуће се поступак пред надлежним судом и опозвати евентуално дато одобрење за употребу грба и имена Општине Пале.
Члан 33.
Против правних и физичких
лица из претходног члана која, након
опозивања рјешења о одобравању употребе грба и имена Општине Пале,
наставе с њиховом употребом такођер
ће се покренути поступак за надокнаду причињене штете.
Члан 34.
Поступак за надокнаду штете
покренуће се и против сваког лица које намјерно оштети грб или заставу у
вријеме њихове службене употребе или
их јавно изложи порузи на било који
начин.
VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у износу од

500,00 до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако користи име,
грб и заставу Општине Пале противно
одредбама ове Одлуке.
За прекршај из става 1. казниће
се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 200,00 до
500,00 КМ.
Члан 36.
Новчаном казном у износу од
100,00 до 300,00 КМ казниће се за прекршај грађанин ако оштети грб или
заставу Општине Пале у вријеме њихове службене употребе, ако је јавно изложи порузи на било који начин или
ако употреби грб и заставу противно
одредбама ове Одлуке.
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Надзор над провођењем одредби ове Одлуке, које се односе на употребу грба и заставе Општине Пале,
врше Служба за геодетске, имовинскоправне послове, обнову и развој и просторно уређење (комунални инспектор и комунални редар) и органи надлежни за унутрашње послове.
Број:02-05-1-48/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

510
На основу члана 3. Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне
и Херцеговине, («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:
8/05), члана 311. став 2. Закона о привредним друштвима («Службене нови-
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не Федерације Босне и Херцеговине»,
број: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 и
68/05) и члана 24. Статута Општине
Пале («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 19/
07 и 11/08), Општинско вијеће Пале,
на својој VI редовној сједници, одржаној дана 30.04.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУ КУ
о измјени и допуни Одлуке
о усклађивању статуса Културноинформативног центра “Прача”
са Законом о јавним предузећима
у Федерацији Босне и Херцеговине
Члан 1.
Овом Одлуком у Одлуци о усклађивању статуса Културно-информативног центра “Прача” са Законом о
јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 7/06), а у складу са Одлуком
о класификацији дјелатности Босне и
Херцеговине 2010 (“Службени гласник
БиХ”, бр. 47/10), врше се измјене и допуне у члану 8. тако да гласи:
Предузеће обавља дјелатности
и то:
58.11 Издавање књига,
58.13 Издавање новина,
58.14 Издавање часописа и периодичних публикација,
58.19 Остала издавачка дјелатност,
59.14 Приказивање филмова,
60.10 Емитовање радијског програма,
61.10 Дјелатност жичане телекомуникације,

61.20 Дјелатност бежичне комуника
ције,
61.30 Дјелатност сателитске телекомуникације,
61.90 Остале телекомуникационе дјелатности,
90.01 Извођачка умјетност,
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности,
90.03 Умјетничко стваралаштво.
Члан 2.
Ова Одлука је саставни дио Одлуке о усклађивању статуса Културноинформативног центра “Прача“ са Законом о јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 7/06).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-49/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Комариц Ибрахим,с.р.
Пале-Прача

511
На основу члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 04/08),
Општинско вијеће Пале, на својој VI
сједници, одржаној дана 30.04.2013.
године, д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Споразум
о преносу права власништва
на некретнинама и накнада
за те некретнине закључен између
Општине Пале и Суљовић Вахида
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Споразум о преносу права власништва на некретнинама и накнада за
те некретнине бр. 04/1-31-1-13/13, од
19.03.2013.године, закључен између Општине Пале и власника некретрнине,
Суљовић Вахида.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-50/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

512
На основу члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 04/08),
Општинско вијеће Пале, на својој VI
редовној сједници, одржаној дана 30.
04.2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Споразум
о преносу права власништва
на некретнинама и накнаде за те
некретнине закључен између

Општине Пале и Арнаутовић
Месуда и Арнаутовић Сафета
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Споразум о преносу права власништва на некретнинама и накнаде
за те некретнине, бр. 04/1-31-2-10/13,
од 17.04.2013. године, закључен између
Општине Пале и сувласника некретнине Арнаутовић Месуда и Арнаутовић Сафета.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-51/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

513
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине
Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр.4/08),
Општинско вијеће Општине Пале, на
својој VI редовној сједници, одржаној
дана 30.04.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа
за давање у закуп објеката
у Датељима
Члан 1.
Овом Одлуком Општинско виј-
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еће Пале одобрава општинском начелнику да путем Службе за геодетске,
имовинскоправне послове, обнову и
развој и просторно уређење распише
јавни оглас за давање у закуп објеката
у Датељима, израђених на земљишту
означеном као к.ч. 1382/1 и 1382/3, назив парцеле „Рудо брдо“, по номенклатури „ливада 6. класе“, уписано у з.к.
уложак бр.105, к.о. Прача Доња.
Члан 2.
Временски период закупнине
износи 10 година, а почетна цијена закупнине на мјесечном нивоу износи
2500,00 КМ, а услови те начин додјеле
и плаћања ће бити регулисани уговором закљученим између Општине Пале и најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-52/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

30.04.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана утрошка
намјенских средстава
од накнаде за кориштење
државних шума за 2013.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја План
утрошка намјенских средстава од накнаде за кориштење државних шума за
2013. годину, која буду уплаћена на
намјенски рачун Општине Пале.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
користиће се за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре на
подручју општине Пале, као и за рурални развој како слиједи:
-

-
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На основу члана 70. став 2. Закона о шумама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 4/13), члана 24. Статута Општине
Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 19/
07 и 11/08) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 04/08), Општинско вијеће Општине Пале, на својој
VI редовној сједници, одржаној дана

-

зимско и љетно одржавање локалних и некатегорисаних путева (асвалтних и макадамских),
трошкове одржавања уличне расвјете,
побољшање пружања комуналних
услуга (водоснабдијевање и одвоз
смећа),
помоћ за развој руралних дијелова
општине.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-53/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача
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На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Пословника Општинског вијећа Општине
Пале (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/08), Општинско вијеће Пале, на својој VI редовној сједници, одржаној дана 30.04.2013. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Пословника Општинског вијећа Општине
Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/
08), Општинско вијеће Пале, на својој
VI редовној сједници, одржаној дана
30.04.2013. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
Јавне установе Дом здравља
„Прача“ за 2012. годину

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
ЈКП „Прача“ за 2012. годину

Члан 1.

Члан 1.

Овим Закључком Општинско
ви-јеће Пале усваја Извјештај о раду Јавне установе Дом здравља „Прача“, за
2012. годину.

Овим Закључком Општинско
вијеће Пале усваја Извјештај о раду
Јавног, стамбеног, комуналног, грађевинског и услужног предузећа „Прача“,
за 2012. годину.

Члан 2.

Члан 2.

Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Број:02-02-1-54/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

Број:02-02-1-55/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.04.2013.године Ибрахим Комарица,с.р.
Пале-Прача

......................................................
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