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ГОРАЖДЕ

428
ПРОГРАМ РАДА
ВЛАДЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ
ДИО ПРВИ
ЦИЉЕВИ ВЛАДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Босанско-подрињски кантон започиње нови четверогодишњи циклус
са новом Владом кантона, која је, у складу са тренутним потребама грађана,
могућностима приватног сектора, стањем унутар јавног сектора и њиховим
проблемима, дефинисала циљеве Владе до краја 2011. године.
Програм рада Владе није искључиво заснован на тренутним потребама, већ у многоме и на плановима побољшања стања у Босанско-подрињском кантону Горажде за које су скоро
све политичке странке тражиле подршку становника кантона на општим

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

изборима одржаним 03. октобра 2010.
године.
Грађани од Владе и кантоналних органа управе очекују да ће у наредне четри године наш кантон престати бити најсиромашнији кантон и мјесто у Федерацији БиХ, углавном познато по ниском животном стандарду,
сиромаштву и заостајању у економском, социјалном и културном смислу.
Имајући у виду тренутно стање
у Босанско-подрињском кантону, развојне могућности и потребе те стање у
организацији јавне управе на подручју
кантона, Влада кантона прве дане у свом раду посветила је припреми приједлога програма развоја Босанско-подрињског кантона за период од 2011. до
2014. Године, који ће бити предложен
на усвајање Скупштини кантона у складу са Уставом. На овај је начин Влада кантона приступа изградњи транспарентног и предвидивог креирања
политика као принципа рада препознатљивог у земљама Европске уније.
Кључни циљеви Програма раз-
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воја до краја 2014. године, који су послужили као основа доношења Програма рада Владе кантона, су:

ним министарствима у 2011. години
су:
МИНИСТАРСТВО ЗА ФИНАНСИЈЕ

-

-

-

Стварање услова за снажну подршку друштвеном развоју кантона кроз реформу економских, социјалних, здравствених и образовних програма, који ће располагати
адекватним ресурсима неопходним за рјешавање суштинских проблема са којима се сусрећу грађани
Босанско-подрињског кантона, а
посебно повезаним са сиромаштвом, недостатком посла и болешћу;
Реформа јавне управе на хармонизиран и координисан начин по
стандардима који важе у земљама
Европске уније, ради осигурања дјелотворнијег, ефикаснијег и ефективнијег дјеловања и одрживог финансирања у свим органима, установама и предузећима основаним
од стране кантона;

Приоритетни циљеви Министарства за финансије у 2011. години, су:
-

У оквиру овог циља подузеће се активности чији је циљ подизање финансијске одговорности на виши
ниво, прије свега, бољом организацијом и јачањем интерне контроле
и интерне ревизије, осигурање финансијске стабилности и доношење
одговарајућих системских рјешења
за стабилни економски развој.
-

Приоритетни циљеви Владе Босанско-подрињског кантона, по ресор-

Доношење системских рјешења за
повећање јавних прихода
У оквиру овог циља подузеће се активности на повећању јавних прихода, којим се тежи већ дуже вријеме, као што је доношење новог
нацрта закона о порезу на имовину, који ће стимулисати привредне
активности, а самим тим и повећање уплате јавних прихода, сарадњом са Порезном управом и подузимањем активности на измјени Закона о припадности јавних прихода
у Ф БиХ.

Поред кључних развојних циљева,
Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона одређен је приоритетним реформама, програмима, пројектима и мјерама које су
предивиђене Програмом развоја.

Имајући у виду циљеве, обавезе
и циљеве ресорних министарстава,
циљеве Програма развоја, Влада у току
2011. године планирала је остваривање
специфичних циљева који су на наредној страници приказани засебно по
министарствима Владе Босанско-подрињског кантона.

Подизање финансијске ефикасности и доношење системских рјешења за повећање јавних прихода

-

Пружање подршке за стабилнији
и снажнији економски развој кантона
У оквиру овог циља подузеће се активности чији је циљ пружање подршке развоју кантона кроз доноше-
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ње прописа којима ће се постакнути раст привредних активности и
ефикасно кориштење буџетских
средстава.
МИНИСТАРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ
Приоритетни циљеви Министарства за образовање, науку, културу и
спорт у 2011. години, су:
-

Развој образовног сектора
У оквиру овог приоритетног циља
обезбједиће се услови за развој и
побољшање услова рада образовних институција и њихових програма с циљем обезбјеђења оптималних услова за провођење процеса
образовања у складу са Педагошким стандардима, успоставу Педагошког завода, те кроз јачање улоге
и значаја просвјетних радника. У
циљу ефикасне имплементације
Министарство је планирало провођење активности на изради закона
и подзаконских аката.

-

Развој спорта

та од значаја за културу и информисање и заједно са Министарством за борачка питања започети активности на изградњи споменика
који имају историјски значај.
-

МИНИСТАРСТВО
ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ
Приоритетни циљеви Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине у 2011. години,
су:
-

Унапријеђење науке и културе
У оквиру овог специфичног циља
обезбједиће се подршка изградњи,
реконструкцији и санацији објека-

Израда просторног плана кантона
до 2032, године
У оквиру овог приоритетног циља
покренуће се заустављење активности на изради просторног плана,
који су настали у протеклом периоду, и омогућити доношење плана
који ће дефинисати кључне правце
развоја простора, како економског,
и друштвеног, тако и културног
живота у наредних 20. година.

-

Унапређење спорта кроз унапређивање услова за бављење спортским активностима и подршку спортским клубовима у омогућавању и
стварању квалитетних услова за бављење спортом у сарадњи са професорима спорта.
-

Акциони план политике за младе

Пружање подршке у стамбеној,
пословној и јавној инфраструктури
У оквиру овог приоритетног циља
проводиће се активности подршке
изградњи нових стамбено-пословних објеката како инструмент обнова кантоналног стамбеног фонда.

-

Промјена стања у области просторног уређења и грађења
У оквиру овог приоритеног циља
настојаћемо доношењем прописа и
одлука из просторног уређења и
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грађења унаприједити стање у области просторног уређења, како би
се обезбиједили повољни услови за
друштвени живот и становање грађана и атрактивних услова за привлачење стратешких инвеститора и
компанија.
-

Израда санитарне депоније на подручју Општине Горажде за потребе грађана Босанско-подрињског кантона Горажде у сврху одлагања и трајног рјешавања чврстог комуналног отпада

тивности чији је циљ осигурање економских и социјалних права бранилаца и чланова њихових породица кроз утврђивање стварних економских могућности запошљавања
незапослених демобилисаних бораца и чланова породица погинулих.
-

У оквиру овог циља подузеће се активности чији је циљ осигурање
системског приступа у прецизирању и обиљежавању значајних догађаја и датума и свеобухватаног приступа у дефинисању догађаја и
датума из блиске прошлости, који
заслужују да се не забораве.

МИНИСТАРСТВО
ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА
Приоритетни циљеви Министарства за борачка питања у 2011. години, су:
-

-

Нови приступ у обиљежавању историјских догађаја

Осигурање достојанственог стандарда живота борачке популације

МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ
ПОСЛОВЕ

У оквиру овог циља подузеће се активности чији је циљ осигурање
достојанственог стандарда живота
за припаднике борачких популација, унапређење статуса припадника борачких популација и побољшање њиховог економског и социјалног положаја у друштву, пружање подршке за осигурање достојанственог стандарда жвота и на крају
боља усмјереност буџетских средстава намијењених имплементацији
допунских права ка најугроженијим припадницима борачких популација.

Приоритетни циљеви Министарства за унутрашње послове у 2011.
години, су:

Осигурање побољшања економског положаја борачких популација
У оквиру овог циља подузеће се ак-

-

Унапређење личне и имовинске
сигурности, подузимање превентивних мјера и унапријеђење стања у области саобраћаја
У оквиру овог циља подузеће се активности на унапређењу што боље
личне и имовинске заштите и сигурности грађана, затим на подузимању превентивних мјера у циљу
постизања што повољнијег стања
јавног реда и мира и на унапређењу и постизању што бољег стања у
области безбједности саобраћаја и
на спречавању и откривању свих
врста кривичних дјела.
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-

Заштита од тероризма, трговине
људима и борба против организованог криминала и злоупотребе
опојних дрога
У оквиру овог подузеће се активности на заштити од могућих терористичких активности, унапређењу
борбе против трговине људима,
унапређење борбе против организованог криминала и корупције,
Унапређење борбе против злоупотребе опојних дрога, јачање активности откривања и одузимања илегално посједованог оружја, муниције и минско-експлозивних средстава.

-

-

У оквиру овог циља министартво
ће радити на даљем јачању независности, одговорности, ефикасност,
професионалности и усклађености
правосудног система који обезбјеђује владавину права у БиХ и стварање услова за имплементацију алтернативних кривичних санкција
кроз рад за јавно добро.
-

У оквиру овог подузеће се активности на обезбјеђењу квалитетнијег
остваривања услуга из надлежности министарства.
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ

-

Покретање процеса реформе јавне управе у кантону
У оквиру овог циља, у складу са
Програмом развоја и потребама у
ефикасном, законитом, одрживом
и дјелотворном провођењу надлежности Кантона, министарство ће
покренути и координирати активности на провођењу реформе јавне
управе у Босанско-подрињском
кантону и доношење одговарајућих закона.

Јачање правне помоћи
У оквиру овог циља министартво
ће радити на унппређењу система
правне помоћи, јачању система и
процеса којим се гарантује једнак
приступ правди у БиХ, те ће се провести мјере којим ће сектор правде допринијети дјелотворнијој улози и одговорности кључних институција у сектору правде и управе с
циљем постизања дјелотворнијих,
транспарентнијих и одговорнијих
система правде и јавне управе у
БиХ.

Осигурање ефикаснијег пружања
услуга

Приоритетни циљеви Министарства за правосуђе, управу и радне
односе у 2011. години су:

Јачање независности, одговорности и ефикасности правосуђа

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ
Приоритетни циљеви Министарства за привреду у 2011. години, су:
-

Унапређење конкурентности привреде кантона
У оквиру овог циља, подузеће се
активности на стварању повољног
окружења за развој снажне извозно
орјентисане индустије, која може
обезбиједити значајно повећање
радних мјеста кроз пружање директне и фокусиране подршке свим
иницијативама приватног сектора,
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које могу имати значајан ефекат на
економски раст.
-

Подршка запошљавању и развоју
У оквиру овог циља, подузеће се
активности на подстицању приватног сектора у пословању које ће да
омогућава запошљавање нових радника, повећање обима пословања,
бољем искориштавању привредних потенцијала које омогућава повећање броја запослених у прерађивачкој индустрији, подузетништву, пољопривреди и туризму, повећање степена економске активности становништва и повећање броја
запослених жена.

-

-

МИНИСТАРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО,
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ
Приоритетни циљеви Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у 2011.
години, су:
Развој здравственог сектора
У оквиру овог циља, подузеће се
активности на модернизацији пружања болничке здравствене зашти-

Провођење реформе система социјалне заштите
У оквиру овог циља, подузеће се
активности на завршавању активности на провођењу реформе система социјалне заштите који ће омогућити ефикасније, праведније и
одрживије обезбјеђење и раст социјалних права за оне категорије становништва којима је помоћ друштва најпотребнија.

Развој привредне инфраструктуре
У оквиру овог циља, подузеће се
активности искориштавања привредне инфраструктуре и привредних потенцијала кантона кроз развој
индустријских зона, атрактивних
туристичких локација, унапређење
саобраћајне инфраструктуре и смањење административних баријера
и оптерећења за привреду кантона.

-

те, осигурању просторних капацитета Кантоналне болнице Горажде, побољшању услова за болнички смјештај пацијената и амбулантно пружање секундарних здравствених услуга, унапријеђењу јавноздравствене дјелатности, подршци у реформи примарне здравствене заштите и санирању неликвидности здравствених установа.

-

Подршка одрживом повратку
У оквиру овог циља, подузеће се
активности на пружању подршке
процесу одрживог повратка на простору Горњедринске регије у побољшању услова живота повратника, јачању њихове економске активности и кроз стварање услова за
економски развој повратничких подручја, те активности на рјешавању стамбених проблема расељених
лица и корисника колективних центара.

ДИО ДРУГИ
БУЏЕТ ВЛАДЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ

Буџет Кантона за 2011. годину

04.ју
ул/српањ 2011
2
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изн
носи 48.0900.901 КМ и,
и у односу
у на
Изм
мјене и доп
пуне Буџетаа за 2010. ГодиГ
ну, већи је за 119 проценаата, односн
но за
7.7005.420 КМ.
Табела:
Зб
бирни прих
ходи и расходи канто
она
2010*
иходи
40.385
При
Инд
директни п
порези
24.723
Тек
куће потпор
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10.883
Расхходи
40.385
Плаате, накнад
де
18.779
и до
оприноси
Тек
кући трансф
фери
14.962
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мјене и допууне за 2010*)
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2213%, одно
осно за 255,5 милион
на КМ.
Н
Након
увођ
ђења ПДВ
В-а у 2006. и 2007.
Г
Години,
ук
купни при
иходи су зн
начајно
п
повећани.
Раст
Р
се зау
уставио у 2009.
2
год
дини
највеећим дијелом због см
мањења
о
очекиваних
х порезних
х прихода.

22011
4
48.090
2
26.517
1
14.009
4
48.090
1
19.748
1
18.768

При
иходи
купни прих
ходу
У 2011. години ук
п
и у износу од 48,09 милису планирани
онаа КМ.
Од уку
упног изно
оса приход
да на
инд
директне порезе
п
и текуће
т
потп
поре
отп
пада 84,3 % укупних прихода,
п
од
дносно 40.526.539
4
К
КМ.

У одно
осу на 2005.. годину, Буџет
кан
нтона је у 20011. години
и повећан за
з

Исто
овремено са падом планир порезни
рах
их приходаа у 2009. го
одини,
д
дошло
је до
д смањењ
ња грантоваа Федер
рације
БиХ
Х због чега су у 2009. години
к
кориштена
а средства д
добивена из
и дијел средставва ММФ-а посредство
ла
ом Влад БиХ.
де

У нааредној таб
бели дат је приказ
п
планирани
их буџетски
их прихода
а по ек-
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оно
омским код
довима за 2010.
2
и 20111. годин
ну.
2
2010Р

2011

чега је највеећи удио п
ч
прихода по основу
н
накнада
и такси, и тто у износу
у од 2,1
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милион
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ПНО
УКУП
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26.8223.502

28.6686.275

1113.760

68.423

1111.920

56.830

1223.047

1
136.089
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и при
иходи
Новчаане казне
(неп. пр.)
п
Текућ
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48.0900.901
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случају потребе благовремено подузимати потребне активности, а и сам рад
Министарства за финансије ће бити
условљен стањем у тим областима,
што евентуално, може објективно утицати на обим и измјену динамике раније утврђених активности.
2. ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Рад Министарства за финансије
у 2011. години биће прије свега усмјерен на постизање:
1. финансијске стабилности Босанско
-подрињског кантона Горажде,
2. одговарајућих системских рјешења
за повећање јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде,
3. стварања услова за снажнији и стабилнији економски развој Босанско
-подрињског кантона Горажде,
4. подизања финансијске одговорности на виши ниво, прије свега бољом организацијом и јачањем интерне контроле и интерне ревизије
Министарство за финансије ће
наведене циљеве постићи или покушати постићи обављајући нормативне,
студијско-аналитичке и друге послове
предвиђене овим Програмом рада.
3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ
ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА
2011. ГОДИНУ
Приоритетни програмски задаци које Министарство за финансије
планира реализовати у 2011. години у
циљу остваривања циљева су сљедећи:

04.јул/српањ 2011

1. Приоритетан задатак: Финансијска стабилност Босанско-подрињског кантона Горажде
Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
планира у 2011. години осигурати провођење активности неопходних за постизање финансијске стабилности.
Финансијску стабилност као
циљ ка чијем постизању ће бити усмјерен рад Министарства за финансије у
2011. години, Министарство ће покушати постићи прије свега кроз адекватан план новчаних токова заснован на
претпоставци квалитетно планиране
динамике свих прихода и свих издатака дефинисаних кроз финансијске планове буџетских корисника.
2. Приоритетан задатак: Одговарајућа системска рјешења за повећање јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде
У сарадњи са Федералним министарством финансија, односно Порезном управом Федерације Босне и
Херцеговине те другим надлежним
институцијама, Министарство планира у 2011. години осигурати или иницирати провођење потребних активности у циљу постизања одговарајућих
системских рјешења за повећање јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде.
Постизање одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода у Босаснко-подрињском кантону Горажде је циљ којем се тежи већ
дуже вријеме, а у 2011. години Минис-

Број 10 – страна 1159

04.јул/српањ 2011

тарство за фиансније ће исти покушати постићи прије свега:
-

-

-

припремањем нацрта закона о порезу на имовину, који ће подстицати ефикасно кориштење имовине,
а самим тим и повећање привредних активности, што ће имати за посљедицу и повећање уплате јавних
прихода,
континуираном сарадњом са Порезном управом у циљу ефикасније
наплате јавних прихода те
подузимањем одговарајућих активности како би се измијенио Закон о
припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине на
начин да се повећа учешће Босанско-подрињског кантона Горажде у
расподјели јавних прихода.

3. Приоритетан задатак: Стварање
услова за снажнији и стабилнији
економски развој Босанско-подрињског кантона Горажде
Стварање услова за снажнији и
стабилнији економски развој Босанско
-подрињског кантона Горажде је такође циљ којем се тежи већ дуже вријеме,
а у 2011. години Министарство за финансије ће покушати дати што већи
допринос постизању истог и то прије
свега доношењем одређених закона из
области опорезивања, којим ће се потакнути повећање привредне активности и створити повољнији услови за
пословање на подручију Босанско-подрињског кантона Горажде.
4. Приоритетан задатак: Подизање
финансијске одговорности на виши ниво прије свега бољом организацијом и јачањем интерне
контроле и интерне ревизије

Подизање финансијске одговорности на виши ниво прије свега бољом организацијом и јачањем интерне
контроле и интерне ревизије је циљ
који ће Министарство за финансије
постићи прије свега доношењем недостајућих правилника и процедура те
потпуном примјеном свих донесених
правилника и процедура, односно подузимањем потребних мјера из надлежности Министарства за финансије,
како би се интерна ревизија устројила
у складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине и Правилником о интерној ревизији буџетских корисника.

2.
МИНИСТАРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА
И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
1.1. Дјелокруг рада Министарства
На основу члана 16. тачка б)
Устава Босанско подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
подрињског кантона Горажде”, бр.
8/98, 10/00, 5/03) образовање је у искључивој надлежности Босанско-подрињског кантона Горажде.
У складу са Законом о Кантоналним министарствима и другим тијелима Кантоналне управе (“Службене
новине Босанско подрињског кантона
Горажде”, бр. 5/03) Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
врши управне, стручне и друге послове утврђене законом, који се односе на
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надлежности Кантона у области образовања, науке, културе и спорта.
Надлежности у области образовања, науке, културе и спорта на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде садржане су у специјалним
законима, које је донијела Скупштина
Босанско подрињског кантона Горажде и то Закону о предшколском одгоју
и образовању (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
бр. 15/09), Закону о основном одгоју и
образовању (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 5/04,6/09), Закону о средњем образовању (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/04), Закону о високом образовању
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр. 02/10,), Закон о техничкој култури (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 03/05), Закон о култури (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:07/04),
Закону о инспекцији у образовању
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 17/99),
Закон о спорту (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 05/03), Закон о РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:07/02,8/09) и Закон о основама безбједности саобраћаја
на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 6/06, 75/06, 41/07, 84/09 и
48/10), који је донесен на нивоу Босне
и Херцеговине.
Надлежност министарства утврђена је чланом 11. Закона о Кантоналним министарствима и другим тије-

лима кантоналне управе („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ бр. 5/03 и 6/10), на основу
чега је урађен Правилник о унутрашњој организацији Министарства, а који покрива: област предшколског и основног одгоја и образовања, област средњег, вишег и високог образовања,
област науке, културе и информисања,
област за спорт, област безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ те Просвјетно-педагошки завод, као кантоналну управну организацију у саставу
Министарства.
2. ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Министарство за образовање,
науку, културу и спорт за 2011. годину
дефинисало је сљедеће приоритетне
циљеве:
2.1.

Развој образовног сектора

Развој образовног сектора на подручју кантона кроз снажну подршку
образовних институција и њихових
програма с циљем обезбјеђења оптималних услова за провођење процеса
образовања у складу са Педагошким
стандардима, успоставе Педагошког
завода те кроз јачање улоге и значаја
просвјетних радника. У циљу ефикасне имплементације приоритетног циља, Министарство је планирало провођење активности на изради закона и
подзаконских аката те изради елабората о оправданости оснивања универзитета на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде.
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2.2. Успостављање партнерских односа са институцијама културе
Успостављање партнерских односа са институцијама у области културе, техничке културе и информисања, који ће осигурати подршку кроз
финансирање и суфинансирање пројеката везаних за обиљежавање значајних јубилеја те одржавање различитих
манифестација од значаја за кантон.
Унапријеђење спорта кроз унапређивање услова за бављење спортским активностима и подршку спортским клубовима у омогућавању и стварању квалитетних услова за бављење спортом у сарадњи са професорима спорта.
У област безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини за 2011. годину Министарство ће
радити на обезбјеђивању услова за
што квалитетније провођење испита за
возаче моторних возила, испита за добијање лиценце као и испита за добијање дозволе возача инструктора моторних возила.
Главни програмски задаци Министарства за образовање, науку, културу и спорт у 2011. години базираће
се на пословима који проистичу из
напријед поменутих области, посебно
са аспекта обавеза овог министарства
које ови закони својим одредбама могу
дефинисати роковима.
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3.
МИНИСТАРСТВО
ЗА УРБАНИЗАМ,
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА
И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
1.1. Дјелокруг рада Министарства
Програм Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине за 2011. годину обухвата послове и задатке из надлежности рада
Министарства, а произилазе из Устава
Федерације БиХ и федералних закона,
Устава Босанско-подрињског кантона
Горажде, Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе, других закона и прописа
и закључака Скупштине и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
којим се утврђују задаци Министарства.
Надлежности у области урбанизма, просторног уређења и заштите
околине на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде дефинисане су
у законима које је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, и то Закон о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 15/09), Закон о заштити околине („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 5/05),
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Закон о заштити од буке („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, бр. 5/05), Закон о закупу стана („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 7/04) и
Закон о одржавању заједничких дијелова зграда и о управљању зградама
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 15/01).
Као кантонални орган надлежан за просторно уређење и заштиту
околине у Босанско-подрињском кантону Горажде, Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине врши стручне и друге управне послове из надлежности Босанско
– подрињског кантона Горажде, који
се односе на просторно планирање,
из-градњу и уређење земљишта на
кантоналном нивоу, припремање програма за доношење просторне и урбанистичке документације, регулисање и осигурање просторног планирања и урбанистичког уређења припремањем развојних планова (просторни план, урбанистички план, урбанистички ред), као и проведбених
планова (регулациони план, урбанистички пројекат) и друге планске документације и програме за њихово
провођење, регулисање уређења и
кориштења кантоналног грађевинског земљишта, утврђивање, захватање и усмјеравање земљишне ренте
која настаје на земљишту у сврху његовог кориштења, регулисање и заштиту културно-историјског и привредног наслијеђа на кантоналном нивоу, предлагање и провођење стамбене проблематике, укључујући и регулисање и обезбјеђење становања,
организовање одржавања стамбених
зграда и станова на којима постоји
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право власништва Кантона, одржавање и изградњу стамбених објеката,
регулисање и обезбјеђење услова за
санацију и обнову порушених и оштећених стамбених објеката и станова, надзор над радом кантоналног
стамбеног фонда, координирање рада са ресорним министарствима у
Влади кантона на изради и утврђивању концепта и програма обнове и
развоја, као и са хуманитарним организацијама чија се дјелатност односи
на обнову ратом порушених објеката и изградњу инфраструктурног система, координацију и помоћ општинама у изради програма обнове и развоја, давање сагласности и праћење
реализације пројекта обнове и развоја, које реализују међународне организације, предлагање и провођење
политике која се тиче регулисања очувања и унапређења околине, утврђивање и обезбјеђивање добара у општој употреби, добара од општег интереса (рекреативни, туристички и
спортски центри, паркови), екологија (заштиту околине-ваздуха, тла, воде, заштите од буке, урбаног зеленила, шума), припремање нацрта и приједлога закона и других прописа из
своје надлежности, управно рјешавање, вршење других управних и стручних послова утврђених законом који се односе на надлежност Кантона
у овој области.
Надлежности Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско - подрињског
кантона Горажде утврђене су у члану
10. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне
управа („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
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5/03 и 8/04).
1.2. Стратешки циљ Министарства
1.2.1. Просторно планирање и уређење земљишта на кантоналном
нивоу
Документима просторног уређења одређује се организација, кориштење и намјена простора те критерији и смјернице за његово уређење и
заштиту. Приоритет Министарства за
урбанизам је израда Просторног плана Кантона, развојног стратешког дугорочног просторно-планског документа, којим ће се дефинисати основна
начела планског уређења простора и
циљеви просторног развоја.
1.2.2. Пројекат изградње и продаје
стамбених и пословних простора
У послијератном периоду присутан је све већи тренд одлива становништва из Босанско-подрињског кантона Горажде. Један од главних разлога је немогућност запошљавања на простору кантона те стамбеног збрињавања, нарочито популације младих људи. Због тога Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине као један од главних циљева
има изградњу новог стамбено-пословног простора, а поред тога и продају
поткровних станова који су у власништву Кантона.
1.2.3. Пројекат у области заштите
околине
У свијету се све већа пажња посвећује заштити околине и смањењу
утицаја глобалног развоја привреде и
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индустрије на живот и здравље људи.
У том смислу се и у Босни и Херцеговини тој проблематици посвећује све
већа пажња, па се и Босанско-подрињски кантон преко Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине у дјелокругу својих активности бави овом проблематиком. У спровођењу тих активности, Министарство на непосредан начин кроз издавање околинских дозвола, има директан
увид у могуће загађиваче околине на
простору Кантона, те на тај начин и
усмјерава њихов рад да би се загађење
околине избјегло или свело у законом
дозвољене границе. Поред тога, циљ је
и изабрати овлаштено правно лице које ће се бавити мјерењем нивоа буке на
простору Кантона, како би се становништво заштитило од прекомјерног
нивоа буке коју производе поједина
правна лица.
2. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
2.1. Провођење цјелокупних активности до окончања израдеп плана Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2008-2028. године;
2.2. Провођење активности на реализацији плана изградње новог стамбено-пословног објекта;
2.3. Провођење активности на продаји
поткровних станова у Витковићима;
2.4. Провођење активности на утврђивању статуса поткровних станова
у Горажду;
2.5. Провођење активности на именовању правног лица које ће се бавити мјерењем нивоа буке на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде;
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2.6. Подузимање радњи на сузбијању
нелегалне градње.
3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ
ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА
2011. ГОДИНУ
3.1. Израда просторног плана за подручје Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2008-2028.године, која обухвата:
3.1.1. Израду просторне основе;
3.1.2. израда преднацрта просторног
плана Босанско-подрињског кантона Горажде;
3.1.3. Израду нацрта просторног плана
Босанско-подрињског кантона
Горажде;
3.1.4. Израду приједлога просторног
плана Босанско-подрињског кантона Горажде;
3.1.5. Након усвајања просторног плана Босанско-подрињског кантона Горажде, израда пречишћеног
и лекторисаног плана, ради потписивања од стране предсједавајућег Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
3.2. Стамбена проблематика
3.2.1. У циљу изградње стамбено-пословног објекта „Ламела Х2“ у Горажду из Буџета Министарства
за 2010.годину извршена је куповина земљишта и покренуте активности на прибављању потребних сагласности као предуслова за израду пројектне документације, ревизије исте и прибављању одобрења за грађење. По
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окончању тих послова, планирају се покренути послови на самој изградњи објекта (избор извођача радова, изградња, технички пријем и др.);
3.2.2. У складу са налазима ревизије 95
дограђених стамбених јединица
у насељу Витковићи, намијењених за алтернативни смјештај избјеглих и расељених лица, а усљед чињенице да добар дио тих
станова користе лица без ваљаног законског основа, Министарство ће у 2011. години водити активности на ослобађању тих стамбених јединица и њиховој расподјели у складу са Одлуком
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде о начину
располагања становима у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 01-23-294
/10 од 13.04.2010 године.
3.2.3. У зависности од броја ослобођених стамбених јединица које се
користе као алтернативни смјештај, Министарство ће у 2011.години покренути активности на
њиховој додјели/продаји путем
јавног позива за додјелу/продају, а све у складу са правилницима који регулишу услове и критерије за стицање права на додјелу/куповину тих станова.
3.2.4. По окончању активности на регулисању правног статуса дограђених стамбених јединица у Горажду, упоредо са пословима на
санацији објеката на којима је
извршена надоградња, као и код
дограђених станова у Витковићима, извршиће се ревизија осно-
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ва за кориштење и статуса корисника наведених стамбених јединица, у циљу утврђивања законитости основа за њихово кориштење;
3.2.5.

Очекивања су да ће у поступку
ревизије одређени број стамбених јединица бити ослобођен,
односно за које је престала законита потреба да се исти користе као алтернативни смјештај
избјеглих и расељених лица.
Министарство ће покренути активности на њиховој додјели/
продаји путем јавног позива за
додјелу/продају, а све у складу
са одлукама Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и
правилницома који регулишу
услове и критерије за стицање
права на додјелу/куповину тих
станова;

3.3.

Заштита околине

3.1.1.

Издавање околинских дозвола;

3.1.2.

Издавање дозвола за активности мале привреде у управљању
отпадом;

3.1.3. Рјешавање проблема управљања
отпадом у оквиру надлежности;
3.1.4. Контрола буке и загађења ваздуха;
3.1.5. Давање мишљења о утицају на
околину планираних захвата;
3.1.6. Финансирање пројеката очувања
и заштите околине;ж
3.4. Остале активности Министарства.
Током 2011. године Министарство за урбанизам, просторно уређење
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и заштиту околине ће проводити и остале активности у складу са законима
и подзаконским актима који регулишу
рад у областима које су у надлежности
Министарства, активности на сарадњи
са ресорним министарствима на нивоу
Федерације БиХ, другим кантонима у
Федерацији БиХ и јединицама локалне самоуправе те активностима дефинисаним одлукама Скупштине и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
4.
МИНИСТАРСТВО
ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА
И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
1.1. Дјелокруг рада Министарства
Као кантонални орган надлежан за борачко – инвалидску заштиту
у Босанско-подрињском кантону Горажде, Министарство за борачка питања врши стручне и друге управне послове из надлежности Босанско – подрињског кантона Горажде који се односе на утврђивање права бранилаца
и чланова њихових породица на подручју кантона, утврђивање политике и доношење законских и других
прописа којима се дефинишу услови
за остваривање допунских права бранилаца, ратних војних инвалида и
чланова породица шехида и погинулих бранилаца и демобилисаних бранилаца (здравствена рехабилитација, запошљавање, помоћ у рјешавању
стамбених питања, превоз итд.), провођење јединствене политике и системских закона Федерације Босне и
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Херцеговине из области борачко-инвалидске заштите, заштиту ратних и
мирнодопских војних инвалида, чланова породица шехида, погинулих,
несталих и умрлих бранилаца, као и
умрлих ратних и мирнодопских војних инвалида и демобилисаних бранилаца, изградњу, уређење и одржавање спомен-обиљежја и мезарја бранилаца, обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995. година,
одлучивање у првостепеном поступку којим се признају права борцима
и члановима њихових породица прописана Законом о допунским правима; одлучивање у другостепеном
управном поступку по жалбама и
поступку ревизије првостепених управних аката којима се одлучује о основним, допунским и другим правима бранилаца и чланова њихових породица; израду и доношење појединачних аката који се односе на права, дужности и одговорности службеника и намјештеника из радног односа или у вези са радним односом;
образовање и организовање рада љекарских комисија за утврђивање процента војног инвалидитета у првостепеном и ревизионом управном
поступку; осигурање и контролу намјенског трошења средстава; координацију и усклађивање рада општинског органа управе из ове области; вођење прописаних евиденција
из своје надлежности; сарадњу и кординацију рада са кантоналним Министарством здравља и другим министарствима у вршењу послова из своје надлежности; осигуравање средстава и других облика помоћи борцима; припремање нацрта закона и
других прописа из своје надлежнос-
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ти; координацију дјеловања друштвених организација (удружења породица шехида, ратних војних инвалида, добитника највиших ратних
призанања и демобилисаних бранилаца); управни надзор у спровођењу
права из области БИЗ-а, која се остварују у општинским службама борачко-инвалидске заштите; координацију рада на интегралном информационом систему ИИС БИЗ, успостављеног на нивоу ФБиХ из области
БИЗ-а, и свих других података које
налаже Федерално министарство за
питање бранилаца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата; координацију пружања стручне помоћи и
контролу функционисање ИИС БИЗ
у општинским службама БИЗ-а на
подручју кантона; рад на унапређењу информационог система; вршење и других послова у складу са законом и другим прописима из области борачко-инвалидске заштите, као
и послове које му ставе у задатак Скупштина и Влада Кантона.
Надлежности Министарства за
борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде утврђене су у члану
12. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне
управе („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03).
1.2. Стратешки циљ Министарства
за борачка питања
У послијератном периоду, као
једна од најугроженијих и најосјетљивијих категорија становништва истичу се припадници борачких популација, тј. чланови породица шехида и
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погинулих бранилаца, ратни војни
инвалиди те демобилисани борци. Свака од ових категорија има своје специфичности, али је њихова заједничка
улога у нашем опстанку и опстојности
Босне и Херцеговине неспорна.
Област борачко-инвалидске заштите у Федерацији Босне и Херцеговине није ефикасно уређена нити се
рјешавању статуса припадника борачких популација посвећивала довољна
пажња, тако да се и данас ове популације сусрећу са многим проблемима у
рјешавању својих егзистенцијалних
питања.
Стратешки циљ Министарства
за борачка питања у 2011. години јесте
унапређење статуса припадника борачких популација и заштита тековина
њихове борбе за очување Босне и Херцеговине.
Овај циљ је усклађен са Стратегијом социјалног укључивања Босне
и Херцеговине (ССУ) и духом очувања
историјског наслијеђа.
Програм рада садржи дефинисане приоритетне циљеве, задатке,
активности и мјере који су усклађени
са стратешким циљевима и надлежностима Министарства у складу са законом.
2. ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
У складу са стратешким циљем,
Министарство за борачка питања дефинисало је сљедеће приоритетне циљеве за 2011. годину:
-

ефикаснија имплементација допу-
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-

2.1.

нских права бранилаца и чланова
њихових породица,
активна улога у прецизирању и обиљежавању значајних догађаја и
датума.
Ефикаснија имплементацја
допунских права

Обзиром да се борачко-инвалидска заштита заснива на стеченим правима корисника, посебно је лоша усмјереност новчаних давања проистеклих из федералних закона према сиромашнима у овој популацији. Борачке
накнаде у ФБиХ су регресивне гдје само 11,5% најсиромашнијих прима ове
накнаде. Интересантно је да су већи
корисници борачких накнада они из
дијела најбогатије популације, при чему 26,5% таквих прима борачке накнаде у ФБиХ.
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде не може утицати на обим и начин исплате права признатих федералним законима, али може утицати на
она призната Законом о допунским
правима. Очекивани резултати који се
планирају постићи имплементацијом
овог приоритетног циља су боља усмјереност буџетских средстава намијењених имплементацији допунских права ка најугроженијим припадницима
борачких популација.
На овај начин, уз иста буџетска
средства, постићи ће се већи ефекти.
2.2. Активна улога у прецизирању
и обиљежавању значајних догађаја и датума
Практична примјена Одлуке
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Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде о усвајању Календара
обиљежавања значајних догађаја и
датума из одбрамбено-ослободилачког
рата 1992. – 1995.година је показала
недостатке у смислу конкретизације
значајних датума и догађаја из блиске
нам прошлости, што је резултирало
бројним иницијативама удружења борачких популација, мјесних заједница
и грађана за њеним измјенама и допунама.
Прецизирањем и дефинисањем
догађаја и датума из блиске прошлости који заслужују да се не забораве,
учиниће се велики корак у очувању
тековина борбе за Босну и Херцеговину.
2.3. Остали циљеви Министарства
у складу са надлежностима
Током 2011. године Министарство за борачка питања ће проводити
активности у оквиру својих надлежности на имплементацији сљедећих осталих циљева у складу са законима, стратегијама и акционим плановима:
-

Координација рада са Федералним
министарством, Институтом за медицинско вјештачење и општинским службама за БИЗ у пословима
везаним за признавање основних
права припадника борачких популација;

-

Праћење стања у области борачкоинвалидске заштите и ажурирање
база података;

-

Ефикасан рад удружења борачких
популација;

-

Неометано одржавање спортских
манифестација инвалида.

3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ
ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОД.
Министарство за борачка питања планира остваривање приоритетних циљева кроз провођење приоритетних задатака, активности и законских
мјера током буџетске 2011. године. У
раду Министарства приоритет ће бити
провођење задатака из области ефикасније имплементације допунских права, задатака из области активније улоге у прецизирању и обиљежавању значајних догађаја и датума те задатака
проистеклих из осталих циљева Министарства.
3.1.Приоритетни задаци ефикасније
имплементације допунских права
Допунска права бранилаца и
чланова њихових породица су утврђена Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
у Босанско – подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
9/07).
За имплементацију ових права
планирана су средства у Буџету Министарства за борачка питања на коду
614200 – Текући трансфери појединцима, а иста се распоређују на сљедећи начин:
3.1.1.

Накнаде за вријеме незапослености:
Буџет: 300.000 КМ

Министарство за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде је за 2011.годину планирало но-
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вчана средства на име мјесечне надокнаде демобилисаних бранилаца који
се налазе на евиденцији незапослених
лица код Завода за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде.
Иста ће се исплатити демобилисаним
борцима у случају да Завод и Федерално министарство не буду у могућности обезбиједити средства за те намјене.
3.1.2.

Помоћ у стамбеном збрињавању
Буџет: 300.000 КМ

Чланом 38. Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица утврђено је право на помоћ у стамбеном збрињавању бранилаца који
се налазе у изузетно тешкој материјално - социјалној ситуацији.
Имплементација овог права ће
се вршити у складу са Правилником
који је донијело Минисарство, а којим
су дефинисани видови, услови и начин додјеле једнократне бесповратне
помоћи (помоћ у адаптацији стамбеног објекта, помоћ у легализацији стамбеног објекта те прикључак на инфраструктурну мрежу).
Министарство ће у случају ванредних услова, односно могућих елементарних непогода, дио средстава усмјерити ка најугроженијим лицима
према извјештају стручне комисије коју ће формирати Министарство.
Посебан акциони план Министарство ће сачинити за случај додјеле
поткровних станова у Витковићима и
ул. М. Тита у Горажду припадницима
борачких популација.
3.1.3.

Право на једнократну новчану
помоћ, утврђено Законом о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица, имплементираће се према посебном правилнику, који донијело ресорно Министарство, а којим су
утврђени услови, начин и критерији
за остваривање овога права. Ова помоћ
се превасходно односи на лијечење
или набавку лијекова или задовољење
егзистенцијалних потреба припадника
борачких популација.
3.1.4.

Здравствена заштита корисника БИЗ-а

Буџет: 70.000 КМ
Ово право је проистекло из одредби федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица, а обухваћено је Законом о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Такође, Законом о здравственом
осигурању, за надлежне органе управе
– кантоне, предвиђена је уплата обавезног здравственог осигурања за кориснике БИЗ-а који се не могу осигурати
по другом основу.
Ради поштивања ових одредби,
закључен је споразум са Заводом здравственог осигурања према којем ће
се, сходно евиденцији осигураних лица,
уплаћивати средства за ове намјене.
3.1.5.

Бањско и климатско лијечење –
рехабилитација припадника борачких популација.

Једнократне новчане помоћи

Буџет: 100.000 КМ

Буџет: 75.000 КМ

Ово право је проистекло из од-
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редби федералног Закона и обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца у Босанско-подрињском кантону Горажде.
У циљу обезбјеђења овог права,
Министарство за борачка питања ће
извршити одабир пружаоца услуга у
складу са важећим законским прописима.
Право ће се имплементирати
према посебном Правилнику о условима и поступку кориштења права бранилаца и чланова њихових породица
на здравствену заштиту, бањско-климатско лијечење и трошкове превоза у
вези са лијечењем, који је донијело Министарство.
3.1.6.

Трошкови лијечења у иностранству
Буџет:

5.000 КМ

Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица утврђено је и право на накнаду
путних трошкова и трошкова лијечења у иностранству.
Ово ће право борци и чланови
њихових породица остваривати посредством општинских служби за БИЗ на
простору Босанско-подрињског кантона Горажде, а финансијска средства за
призната права ће се обезбиједити у
Буџету Министарства за борачка питања.
3.1.7.

редби федералног Закона, а обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону
Горажде. Обухвата професионалну рехабилитацију по захтјевима војних инвалида и демобилисаних бранилаца.
Право ће се остваривати у складу са посебним правилником који је
донијело Министарство за борачка питања.
3.1.8.

Право на професионалну
преквалификацију
Буџет:

5.000 КМ

Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону
Горажде утврђено је и право на професионалну преквалификацију бранилаца и чланова њихових породица.
Министарство је донијело правилник на основу којег ће, у првостепеном поступку, општинске службе за
БИЗ вршити признавање овог права, а
средства за имплементацију обезбјеђује Министарство за борачка питања у
свом Буџету.
Обзиром да у ранијем периоду
ово право припадници борачких популација нису користили, планирана
су минимална буџетска средства за ову
намјену.

Права по основу преостале
радне способности

Стипендирање и обезбјеђење
уџбеника за дјецу припадника
б/п

Буџет:

Буџет: 50.000 КМ

5.000 КМ

Ово право је проистекло из од-

3.1.9.

Ово право је проистекло из од-
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редби Федералног закона, а обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону
Горажде.
Имплементиратће се према посебном правилнику, који ће донијети
ресорно министарство.
3.1.10. Уклањање архитектонскоурбанистичких баријера
Буџет: 5.000 КМ
Ово право је проистекло из одредби федералног Закона, а обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону
Горажде.
Подразумијева прилагођавање
прилаза мјесту становања и уређење
стана за кретање најтежих војних инвалида - параплегичара.
Обзиром да у ранијем периоду
ово право припадници борачких популација нису користили, планирана су
минимална буџетска средства за ову
намјену.
3.1.11. Партиципација за накнаде
за грађевинско земљиште
и уређења ГГЗ
Буџет:

30.000 КМ

Ово право је проистекло из одредби Федералног закона, а обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у БПК Горажде.
Могу га остварити припадници
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борачке популацији ако изградњом
породичне куће желе први пут ријешити своје стамбено питање, а у складу
са посебним правилником који је донијело Министарство за борачка питања.
3.1.12 Право на бесплатну и
повлаштену вожњу РВИ
и ПШиПБ
Буџет: 50.000 КМ
Ово право је проистекло из одредби Федералног закона, а обухваћено је Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантона
Горажде.
У складу са важећим законским
прописима, Министарство за борачка
питања ће извршити одабир пружаоца услуга превоза корисника који то
право остваре у складу са посебним
правилником који је донијело Министарство за борачка питања.
3.1.13.Подизање надгробних
споменика и других
спомен обиљежја
Буџет: 300.000 КМ
Подизање спомен-обиљежја –
нишана погинулим борцима – шехидима на простору Босанско-подрињског кантона Горажде ће се врши у складу са јединственим пројектом на нивоу
ФБиХ.
У складу са важећим законским
прописима, Министарство за борачка
питања ће извршити одабир извођача
радова који ће поставити надгробне
споменике – нишане свим шехидима у
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складу са посебним правилником који
је донијело Министарство.
Такође, према иницијативама
грађана и удружења борачких популацја, Министарство ће спроводити и
активности на подизању других спомен-обиљежја у складу са својом надлежности.
3.1.14. Новчана помоћ добитницима
највиших ратних признања
Буџет: 20.000 КМ
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде ће, у складу са законом, обезбиједити једнократну новчану помоћ (хедије) добитницима највиших ратних
признања са простора Босанско-подрињског кантона Горажде. Висина ове
помоћи није дефинисана и иста ће се
одредити сходно расположивим средствима.
3.1.15.Помоћ у случају смрти
Буџет: 40.000 КМ
Чланом 46. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица утврђено је да, у случају
смрти демобилисаног браниоца, РВИ
и члана породица шехида –погинулог
борца, чланови породице са којима је
умрли живио имају право на накнаду
трошкова сахране и џеназе у износу од
најмање једне просјечне плате Федерације БИХ.
Министарство за борачка питања је донијело посебан правилник којим се регулишу услови и критерији за
остваривање овог права.

Општинске службе за БИЗ на
нивоу Босанско-подрињског кантона
Горажде ће вршити признавање овога
права у првостепеном поступку, док
ће Министарство за борачка питања
рјешавати по жалби и обезбиједити средства за ове намјене.
3.1.16. Друга права у складу са
посебним прописима
Буџет: 30.000 КМ
3.1.17. Непланирани расходи
Буџет: 40.000 КМ
На бази искустава у раду Министарства за борачка питања, које се у
ранијем периоду сусретало са са једним бројем оправданих захтјева које
није било могуће планирати, обезбијеђена су интервентна средства за ове
намјене.
Буџетска линија: 614200 - Грантови појединцима
Укупан буџет (у КМ): 1.425,000,00 КМ
3.2.

Приоритетни задаци на
обиљежавању значајних
догађаја и датума

Календар обиљежавања значајних догађаја и датума из одбрамбеноослободилачког рата 1992 – 1995.година треба да буде резултат потребе да
се обиљеже и никада не забораве значајнији догађаји, датуми и личности
који су обиљежили период одбране
БиХ од агресије, страдање и херојски
отпор становника.
Руководећи се овим потребама,
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Министарство за борачка питања ће
покренути иницијативу и спровести
јавне расправе на којима ће се прецизирати догађаји и датуми из блиске
прошлости који заслужују да се уврсте
у календар обиљежавања.
За поједине догађаје и датуме
који се уврсте у календар Министарство ће пружити пуну подршку одбору, који ће именовати Влада Кантона,
у сачињавању програма обиљежавања
те обезбиједити буџетска средства.
Буџетска линија: 614300 – Грантови непрофитним организацијама
Укупан буџет (у КМ): 60.000,00 КМ
3.3.

Остали задаци Министарства

Имајући у виду све надлежности Министарства за борачка питања,
поред имплементације приоритетних
задатака, током 2011. године планирана је и реализација других програмских задатака који произилазе из осталих циљева Министарстарства. Остали
задаци Министарства за борачка питања у 2011. години су:
3.3.1. Координација рада са Федералним министарством, Институтом за медицинско вјештачење
и општинским службама за БИЗ
у пословима везаним за признавање основних права припадника борачких популација.
Усвајањем Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица ФБиХ (2004.) елиминисана је ранија разноликост правног оквира, који
се на подручју ФБиХ ослањао на два
правна система са три различита про-
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писа за припаднике Армије РБиХ и за
припаднике ХВО-а. Закон регулише
да се за све раније кориснике права
(РВИ и породице шехида - погинулих
бранилаца) мора извршити ревизија
стечених права те донијети нова рјешења у складу са законом.
Доношењем Закона о оснивању
Института за медицинско вјештачење
здравственог стања у ФБиХ (на снагу
ступио 09.10.2007. године) прописана
је надлежност Института, како у области борачко-инвалидске заштите, тако
и при оцјени степена инвалидитета
нератних инвалида. Даље, до данас су
скоро сви кантони склопили уговоре,
што би требало допринијети већој контроли и реду у рјешавању предмета
и уједначених критерија код давања
налаза и мишљења о проценту војног
и цивилног инвалидитета.
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде је закључило Уговор број:11-142934/07, од 29.11.2007. године са Институтом за медицинско вјештачење здравственог стања припадника борачких популцаија са простора Босанскоподрињског кантона Горажде. Предмет овог уговора је давање налаза и мишљења у складу са Законом о правима
бранилаца и чланова њихових породица и подзаконским прописима који
су донесени на основу овог закона. Ресорно Министартво је за ове намјене у
току 2011.године планирало средства,
а њихова реализација ће се вршити на
основу мјесечних фактура према стварном обрачуну извршених услуга.
Својом активном улогом, Министарство за борачка питања Босанско
-подрињског кантона Горажде ће оси-
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гурати неометано функционисање и
даљи развој Јединственог интегралног
система борачко-инвалидске заштите
(ИИС БИЗ) на нивоу ФБиХ, а самим
тим омогућити редовност исплата основних принадлежности припаника
борачких популација.
Буџетска линија: 614300 – Грантови непрофитним организацијама
Укупан буџет (у КМ): 15.000,00 КМ
3.3.2.Праћење стања у области борачко
-инвалидске заштите и ажурирање база података
Континуирано, Министарство
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде ће вршити праћење стања у области борачко-инвалидске заштите те израду разних анализа
и извјештаја по потреби и на захтјев
федералних органа, Скупштине, Владе и осталих органа Кантона.
Трајан задатак Министарства је
надзор над имплементацијом Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде. С тим
циљем, Министарство ће успоставити
и ажурирати базе података корисника
допунских права.
3.3.3.

Помоћ у раду удружења борачких популација

3.3.3.1.Трансфери удружењима борачких популација
Буџет: 88.000 КМ
Руководећи се да свој интерес,
посредством удружења, остварују припадници борачких популација који су

на старању Министарства за борачка
питања, из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде је у досадашњем
периоду пружана помоћ за рад ових
удружења, тако да су и у 2011. години
планирана средства за ове намјене, а
иста ће се распоредити за редован рад
удружења кроз мјесечне транше.
Министарство ће донијети посебне проведбене прописе о одабиру
корисника и висини мјесечних транши, те предложити Влади Босанскоподрињског кантона Горажде доношење Одлуке о одобравању средстава.
Финансирање - суфинансирање рада удружења ће се вршити на основу сљедећих критерија:
-

-

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

Корисници средстава из ове Одлуке дужни су за све активности доставити извјештај о намјенском утрошку
средстава дозначених из Буџета у року
од 5 дана од реализације мјесечних активности са одговарајућом документацијом.
У случају недостављања извјештаја, удружењу се обуставља даљње
дозначавање средстава.
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Уколико корисник средстава не
ради у складу са законом, недовољно
се ангажира на извршавању послова и
задатака, ненамјенски троши средства
или битније одступа од програмских
циљева, Министарство има право да
обустави дознаку средстава док се уочени недостаци не отклоне, умањи исплату висине мјесечног износа до 50%,
или да у потпуности прекине финансирање удружења.
3.3.3.2. Финансирање пројеката удружења борачких популација
Буџет: 80.000 КМ
Министарство за борачка питања у дјелокругу свога рада, ће подржати сљедеће пројекте удружења које за
циљ имају побољшање социјално – економског статуса борачких популација:
1. Пројекат побољшања статуса борачке популације Босанско – подрињског-кантона Горажде (превоз борачких популација Горажде –Сарајево-Горажде).

рајућом документацијом.
Критерији за финансирање-суфинансирање пројеката удружења су:
-

-

-

-

-

-

2. Пројекат подјеле бајрамских пакетића дјеци шехида (Рамазански и
Курбан бајрам)

-

3. Љетовање дјеце б/п

-

4. Остали пројекти
На захтјев Министарства, удружења су дужна посебним прописом
регулисати начин реализације пројекта за који се тражи суфинасирање. За
све активности по пројекту удружења
су дужна доставити извјештај о намјенском утрошку средстава дозначених
из Буџета у року од 5 дана од реализације мјесечних активности, са одгова-

-

3.3.3.

дјелатност удружења на подручју Босанско- подрињског кантона Горажде;
ресоцијализација и интеграција
ратних војних инвалида као и
других припадника борачких
популација у друштвену средину, односно локалну заједницу;
пројекти очувања и његовања
традиције ослободилачког рата;
пројекти збрињавања и помоћи
шехидским породицама и породицама погинулих бранилаца;
сарадња удружења са државним и међународним субјектима
на свим нивоима;
одгојни друштвени значај,
интерес јавности,
програми помоћи у лијечењу,
стамбеном збрињавању, запошљавању и рехабилитацији припадника борачке популације,
програми који подстичу развој
друштва и вјерску толеранцију,
пројекти хуманитаног карактера са циљем помоћи социјално
најугроженијим припадницима
борачке популације,
подстицање на бављење спортом ратних војних инвалида и
других борачких популација,
програми едукативног, културног, спортског, рекреационог и
рехабилитационог карактера,
економска оправданост пројекта који удружење предлаже.
Помоћ у одржавању спортских
манифестација инвалида
Буџет: 7.000 КМ
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С циљем успјешне психо – физичке рехабилитације ратних војних
инвалида, Министарство за борачка
питања планира средства за помоћ за
одржавање спортских и других манифестација на којима учествују ова лица.
Руководећи се досадашњим искуством, ово Министарство је планирало средства које ће се реализовати у
складу са законом и захтјевима Савеза
РВИ и Савеза за спорт и рекреацију
РВИ са простора нашег кантона.
Средства по овом Програму изузетно се могу преусмјерити, односно
одобрити и спортским клубовима који
учествују у манифестацијама од значаја за припаднике борачких популација.
5. МИНИСТАРСТВО ЗА
УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА И
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
1.1. Дјелокруг рада Министарства
У складу са Законом о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, бр. 5/03, 8/04 и 6/10) Министарство за унутрашње послове Босанско – подрињског кантона врши управне и друге стручне послове који се
односе на провођење Устава и закона
Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и кантона у питањима унутрашњих послова, послова и
задатака полиције, осим послова који
су у надлежности полиције Федераци-
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је Босне и Херцеговине, осигурање одређених личности кантона, одржавање јавних скупова, личне карте, лично
име, пријављивање пребивалишта и
боравишта, јединствени матични број
грађана, матичне књиге, регистрација
моторних возила, издавање возачких
дозвола, набавка, држање и ношење
оружја и муниције, припремање нацрта закона и других прописа из своје
надлежности, инспекцијски надзор у
свим областима из своје надлежности
и вршење других послова и задатака
који су му Законом о унутрашњим пословима Кантона и другим законом стављени у надлежност.
Надлежности у области унутрашњих послова на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде дефинисане су у законима које је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде и то Закон о унутрашњим
пословима Босанско-подрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде бр. 9/10),
Закон о полицијским службеницима
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде бр. 12/06,
13/07, 8/08, 17/08 и 7/09), Закон о јавном реду и миру („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.10/00 и 8/08), Закон о јавном
окупљању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.
5/03).
1.2. Стратешки циљ Министарства
Одржавање повољног стања
сигурности на подручју Босанскоподрињског кантона, као и ефикасније остваривање права грађана из надлежности КМУП-а
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2. ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
-

-

-

-

-

-

-

Унапређење и остваривање што
боље личне и имовинске заштите и
сигурности свих грађана на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде;
Непосредна заштита људских права, слобода и достојанства свих грађана;
Предузимање превентивних мјера
у циљу постизања што повољнијег
стања јавног реда и мира;
Унапређење и постизање што бољег стања у области безбједности саобраћаја;
Спречавање и откривање свих врста кривичних дјела;
Заштита од могућих терористичких активности;
Унапређење борбе против трговине људима;
Унапређење борбе против организованог криминала и корупције;
Унапређење борбе против злоупотребе опојних дрога;
Појачати активности откривања и
одузимања илегално посједованог
оружја, муниције и минско-експлозивних средстава;
Квалитетно и професионално обезбјеђење јавних скупова;
Обезбједити грађанима да што брже и квалитетније остварују своја
права из надлежности министарства (путне исправе, идентификациона документа, увјерења и сл.);
Стварање услова за враћање локације Одсјека за издавање идентификационих докумената из објекта
поште у просторије Министарства
за унутрашње послове Босанско-

-

-

-

подрињског кантона Горажде кроз
обезбјеђење потребних средстава
са истих или виших нивоа власти у
Федерацији Босне и Херцеговине;
Стварање техничких и кадровских
услова за издавање идентификационих докумената формирањем локација у општинама Пале-Прача и
Фоча-Устиколина;
Опремање полиције материјалнотехничким средствима потребним
за рад и опреме (дјелови униформи који нису набављени у претходној буџетској години);
У сарадњи са општином Горажде
радити на изради и имплементацији пројекта покривања најфреквентнијих раскрсница и објеката од
значаја за општину Горажде и кантон видео надзором који би омогућио сталну контролу и ангажовање
полиције на другим пословима и
задацима.

6. МИНИСТАРСТВО
ЗА ПРАВОСУЂЕ, УПРАВУ
И РАДНЕ ОДНОСЕ
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА
И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
1.1.

Дјелокруг рада Министарства

Програм рада Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину обухвата послове и задатке који представљају основне функције овог министарства, а произилазе
из Устава Федерације и Федералних
Закона, Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде, Закона о кантоналним министарствима и другим тијели-
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ма кантоналне управе, других закона
и прописа из области за које је министарство образовано, као и посебних
закључака Скупштине и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, којим се утврђују задаци Министарства.
Као Министарство које претежно обавља послове нормативно и управно-правне природе, чији послови су
у највећем дијелу послови заједничке
надлежности, највећи дио програма
овог министарства се односи на нормативно–правне и студијско аналитичке дјелатности. Планиране нормативно-правне дјелатности су усмјерене
на остваривање стратешких и приоритетних циљева и програмских задатака кроз стварање адекватног законског
оквира, а што одговара природи послова овог Министарства.
Из горе поменутог законско-правног оквира произилази сљедећи мандат овог Министарства: врши анализу, израђује, предлаже, проводи и врши надзор и оцјену провођења усвојених стратешких докумената, развојних
политика и припадајућих акционих
планова у области правосуђа и јавне
управе; врши анализу, припрема, предлаже, проводи и врши надзор и оцјену провођења закона и подзаконских
аката из области правосуђа, јавне управе и радних односа; врши управноправне послове у смислу рјешавања у
управним стварима, као и послове управне инспекције и управног надзора;
прати појаве, води одговарајуће евиденције у циљу анализирања и сагледавања организације рада правосуђа и
управе у кантону; прати појаве, води
одговарајуће евиденције у циљу анал-

04.јул/српањ 2011

изирања и сагледавања организације и
функционисања система извршења
кривичних санкција из надлежности
кантона; даје стручна мишљења у погледу нацрта/приједлога закона и подзаконских аката на захтјев осталих министарстава и других органа управе;
обезбјеђује услове за рад правосудних
органа; прати провођење закона и других прописа из области правосуђа и
управе, те иницира и предлаже доношења нових и измјена и допуна постојећих закона и других прописа из ове
области; израђује анализе, информације и извјештаје о стању у области правосуђа и управе, те предлаже мјере за
побољшање стања у тој области; поступа по актима других органа и институција, правних лица, те по захтјевима, представкама и притужбама грађана и врши друге послове и задатаке
из области правосуђа, управе и радних
односа у надлежности министарства
утврђене законом и другим прописима, те по програмима, актима и задацима датим од скупштине, премијера
Кантона и Владе Кантона; води регистар удружења (оснивање и пререгистрација удружења); води евиденцију о
печатима са грбом Кантона, те доноси
рјешења о одобравању израде печата
са грбом кантона; организова провођење и полагање стручних испита за лица са ССС; врши и друге послове из
области правосуђа, управе и локалне
самоуправе и радних односа у надлежности Министарства, у складу са законом и другим прописима.
Програмски послови и задаци
приказани су по врстама, роковима
израде и носиоцима извршења, те са
краћим образложењем.
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1.2. Стратешки циљ Министарства
Области правосуђа и управе су
досегле одређени ниво развоја унутар
Босне и Херцеговине и Босанско-подрињског кантона, при чему је развој
усмјерен на постизање јединствених
стандарда на цјелокупном простору
БиХ.
Због суштинских одредница и
свог значаја, поменута два друштвена
сектора су се уз значајну подршку међународних организација, унутар БиХ
развијала секторски. Стратешки документи из ове области и даље имају секторски приступ усмјерен на постизање
јединствених и усаглашених стандарда на свим нивоима власти ради постизања европских стандард неопходних за европске интеграције.
Усмјерени на даљње унапређење и развој ситема правосуђа и управе
у Босанско-подрињском кантону, стратешки циљ овог Министарства је осигурање једнаког и благовременог приступа правди и ефикасној, етичној, законитој и одговорној јавној управи усклађеној са европским стандардима.
Дефинисани стратешки циљ је
усаглашен и произилази из Стратегије реформе сектора правде у БиХ, Стратегије реформе јавне управе у БиХ,
Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ са ЕУ и Стратегије интегрисања БиХ у Европску унију.
2.

2.1.
-

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА ЗА 2011. ГОДИНУ

Први приоритетни циљ
Даље јачати и одржавати независност, одговорност, ефикасност, пр-

офесионалност и усклађеност правосудног система који обезбјеђује
владавину права у БиХ;
-

-

-

-

Створити услове за имплементацију алтернативних кривичних санкција, у првом реду рада за опште
добро у складу са федералним кривичним законодавством;
Унаприједити систем правне помоћи и успоставити, јачати и одржавати системе и процесе којим се
гарантује једнак приступ правди у
БиХ;
Дефинисати и провести мјере којим ће сектор правде допринијети
стварању повољнијег окружења за
одржив економски раст у БиХ;
Координисати и учинити дјелотворнијим улоге и одговорности кључних институција у сектору правде
и управе с циљем постизања дјелотворнијих, транспарентнијих и одговорнијих система правде и јавне
управе у БиХ.

VI ПРОГРАМ МЈЕРА
И ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
1. Мјере и активности на реализацији
стратегије реформе правосуђа у
односу на акционе планове за 2011.
годину и приоритетне циљеве, кроз подузимање активности: а) подузимање активности на секторском
нивоу кроз рад тијела формираних
на нивоу Босне и Херцеговине (министарске конференције, функционалне радне групе и остала тијела), подузимање активности на нивоу кантона утврђених акционим
планом за проведбу Стратегије реформе правосуђа у БиХ (током цијеле године).
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2. Подузимање активности везаних за
реформу управе према задацима и
динамици коју утврде виши нивои
власти усклађени са Стратегијом о
реформи јавне управе.

7.МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ

3. Мјере развоја и подстицаја развоја
организација цивилног друштва у
области правде, управе и радних
односа (условно у зависности од
финансијских средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде).

1.1.

4. Мјере унапређења система правне
помоћи и процеса којим се гарантује једнак приступ правди.
5. Подузимање мјера утврђених Акционим планом за реализацију Стратегије за борбу против корупције
у областима из надлежности овог
министарства као и мјера које су
резултат активности које кординира Агенција за борбу против корупције БиХ.
6. Активности на основу задатака и
Закључака Скупштине и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде (током цијеле године).
7.

Едукација државних службеника у
сарадњи са Агенцијом за државну
службу Ф БиХ (током цијеле године).

8. Сарадња са правосудним органима
и међународним организацијама
(током цијеле године).
9.

Сарадња са органима управе свих
нивоа власти (током цијеле године).

1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА И
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА
Дјелокруг рада Министарства

Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде проводи надлежнсти кантона у области привреде, индустрије, енергетике, пољопривреде, водопривреде, шумарства, туризма и трговине.
Министарство за привреду на
подручју кантона је надлежно за одржавање цеста и цестовне инфраструктуре, са припадајућим објектима, унапређење саобраћаја и комуникација,
као и заштиту шума, унапређење шума и шумских ресурса, унапређење и
заштиту вода и водотока, руралног развоја, заштиту и унапрјеђење сточног
фонда, побољшање услова из области
пољопривреде, мјере за спрјечавање
ирења заразних болести животиња,управљање природним добрима у смислу давања концесија, као и побољшање стања и подузимање мјера из области привредног развоја Босанско – подрињског кантона Горажде.
Надлежности Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде утврђене су у члану 6. Закона о кантоналним министарствима
и другим тијелима кантоналне управа
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03).
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1.2. Стратешки циљ министарства
за привреду
Привреда Босанско-подрињког
кантона налази се пред великим изазовима. Висок број незапослених, изузетно ниска стопа запослености, неразвијеност пољопривредног и туристичког сектора су неки од кључних изазова развоју Босанско-подрињског кантона. Потенцијали који постоје у извозно-орјентисаном приватном сектору,
посебно у ауто, металопрерађивачкој,
намјенској, текстилној и индустрији
намјештаја пружају шансу за снажан
раст запошљавања и развоја привреде
кантона. Заједно са потенцијалима у
области туризма и пољопривреде у наредним годинама могуће је направити
искорак у економском развоју, смањењу незапослености и повећању броја
регистрованих запослених радника.
Стратешки циљ министарства
за привреду у 2011. години јесте унапређење конкурентности привреде Босанско-подрињског кантона и повећање броја запослених у привреди и пољопривреди у складу са принципима
одрживог развоја и процесом европских интеграција.
Стратешки циљ је усклађен са
Стратегијом развоја Босне и Херцеговине 2008-2013.
Програм рада садржи дефинисане приоритетне циљеве, задатке, активности и мјере, који су усклађени са
стратешким циљевима министарства
и надлежностима министарства у складу са законом.

2. ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Унапређење
конкурентности
привреде Босанско-подрињског кантона и повећање броја запослених у привреди и пољопривреди планира се достићи реализацијом два приоритетна
циља за 2011. годину:
-

унапријеђење
конкурентности
привреде кантона,
подршка запошљавању, расту и
развоју,
развој привредне инфраструктуре.

Поред три приоритетна циља,
Министарство за привреду је за 2011.
годину планирало и шест осталих циљевима у складу са законским надлежностима Министарства.
2.1. Унапријеђење конкурентности
привреде кантона
У оквиру овог циља подузеће се
активности на стварању повољног окружења за развој снажне извозно орјентисане индустије која може обезбиједити значајно повечање радних мјеста.
Активностима на стварању повољног окружења за развој извозно орјентисане индустрије министарство ће
настојати да обезбиједи атрактивне услове за улагање и пренос технологија
и производње у индустријске зоне и
друге потенцијалне локације за индустријску производњу на простору кантона.
Такође, у оквиру овог циља обезбједиће се боље повезивање система
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образовања са привредом и обезбјеђење планског приступа образовању кадрова који су неопходни за развој индустрије.
Поред тога, обезбједиће се боља
координација у планирању и имплементацији различитих кантоналних програма која ће омогућити веће синергијске ефекте и раст конкурентности
привреде Босанско-подрињског кантона.
2.2. Подршка запошљавању, расту
и развоју
У оквиру овог циља пружиће се
одговарајућа подршка приватном сектору, нижим нивоима власти и другим
организацијама у провођењу мјера које доприносе повећању броја запослених и развоју приватног сектора.
Програми, пројекти и активности чији је планирани резултат повећање броја запослених, повећање продуктивности, повећање производних
капацитета, повећање броја самозапослених, привлачење иностраних директних инвестиција и преноса нових технологија, развој подузетништва, побољшање услова рада, ће бити подржани у оквиру овог циља.
Предност ће се давати пројектима и мјерама које ефикасно доприносе повећању броја запослених и расту
приватног сектора. Индустријски сектори којима ће бити дат приоритет су:
ауто индустрија, металопрерађивачка
индустрија, хемијска индустрија, пољопривреда, грађевинарство, намјенска индустрија, индустрија намјештаја,
информацијско-комуникацијске технологије, инжињерство, туризам и дрв-

на индустрија.
Сектори производње којима ће
бити дат приоритет су: производња
производа од пластике, металних производа, производња електричних машина и апарата и производња намјештаја, производња хране, одјеће, производња производа од дрвета, производња хемијских производа.
Министарство ће покренути значајније реформе у области пољопривреде које ће омогућити развој пољопривреде и провођење планираних реформи у Босни и Херцеговини у складу са обавезама из Споразума са Европском унијом. Приоритет у области
пољопривреде биће повећање броја запослених у пољопривреди и подршка
пољопривредницима у достизању обима пољопривредне производње која
омогућава самозапошљавање у пољоприредном сектору. Систем подстицаја примарне пољопривредне производње ће се прилагодити на начин да
подстиче развој и запошљавање у пољопривредном сектору у складу са законом на нивоу Федерације БиХ. Министарство ће посебно подржати пројекте
из области руралног развоја који ће се
предлагати од стране локалних заједница.
Очекивани резултати који се
планирају постићи имплементацијом
овог приоритетног циља су повећање
броја регистрованих запослених, посебно у прерађивачкој индустрији, пољопривреди и туризму, повећање степена економске активности становништва, повећање броја запослених жена,
повећање обима индустријске произв-
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одње и извоза из Босанско-подрињског
кантона.
2.3.

Развој привредне
инфраструктуре

Ефикасно кориштење привредне инфраструктуре и њен развој други је приоритетни циљ министарства.
Активностима на развоју привредне
инфраструктуре ће се обезбиједити
ефикасно кориштење ресурса кантона
за запошљавање и привредни развој,
кроз развој привредне инфраструктуре, смањење административних баријера, унапређење цествне инфраструктуре, туристичке инфраструктуре и
инфраструктуре која подржава развој
пољопривреде и рурални развој.
Програми и пројекти чији је резултат унапређење привредне, саобраћајне, туристичке, комуникацијске и
енергетске инфраструктуре кантона
биће подржани у оквиру овог циља.
Предност у подршци ће се давати пројектима који ће допринијети побољшању јавне инфраструктуре у индустријском зонама, пословне инфраструктуре, путне инфраструктуре у градском,
сеоском и приградском подручју, унапређење туристичке инфраструктуре,
унапријеђење инфраструктуре руралних подручја, уређење водотока и приобаља и побољшање стања у примарним и секундарним водоводним мрежама.
У оквиру овог циља Министарство ће обезбиједити прилагођавање
административних процедура које ће
омогућити ефикасну јавну подршку
економским пројектима који су од јавног интереса за кантон и других акти-
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вности које доприносе унапређењу укупне привреде Босанско-подрињског
кантона. Успоставиће се модел не-финансијског подстицаја развоја приватног сектора кроз осигуравање приступа квалитетној привредној инфраструктури под повољним условима.
У оквиру овог циља Министарство ће дати предност инфрструктури
чија је изградња, реконструкција и инвестиционо одржавање у надлежности
Кантона, док ће кроз суфинансирање
и друге видове подршке пружити нижим нивоима власти за развој комуналне инфраструктуре општина. Посебна пажња ће се посвећивати захтјеву да
изградња, реконструкција и друге инвестиције у инфраструктуру имају ефикасан утицај на привредни развој кантона.
Министарство ће током године
подузети конкретне мјере на унапређењу „меке“ инфраструктуре, као што
је институционална инфраструктура,
поједностављивање административних процедура Министарства за привреду, подстицање развоја кроз смањивање кантоналних фискалних и парафискалних оптерећења, побољшање услова за привредни развој кантона у просторнопланској документацији, побољшању сарадње са пословним и развојним удружењима и повећање њиховог учешћа у имплементацији програма министарства.
Министарство ће значајну пажњу посветити развоју туристичке инфраструктуре и инфраструктуре неопходне за успијешно повезивање образовног сектора и привреде Босанскоподрињског кантона.
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Очекивани резултати који се
планирају постићи имплементацијом
овог приоритетног циља су већи степен искориштавања привредне инфраструктуре у индустријским зонама за
запошљавање радника, изграђена нова
туристичка инфраструктура, унапређена саобраћајна инраструктура и смањене административне баријере и
парафискална оптерећења за привреду кантона.
2.4. Остали циљеви министарства
у складу са надлежностима
Током 2011. године Министарство за привреду ће проводити активности у оквиру својих надлежности на
имплементацији сљедећих осталих циљева у складу са законима, стратегијама и акционим плановима:
-

-

-

-

побољшање стања у области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
имплементација нове законске регулативе у области изградње, одржавања, санације и реконструкције
путних комуникација на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде,
побољшање стања у области саобраћаја и комуникација,
развој и заштита шума,
побољшање стања у области трговине, угоститељства, туризма, подузетништва и обрта,
развој енергетике и рударства.

У области побољшања стања у
области пољопривреде, водопривреде и шумарства, у дијелу који се односи на пољопривреду, Министарство ће
дјеловати у правцу развоја пољоприв-
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редног сектора, стварању услова за запошљавање у пољопривреди, побољшање превентивних мјера здравствене
заштите животиња, прилагођавању програма подстицаја пољопривредне производње федералним законима и политикама Европске уније у области пољопривреде. У дијелу који се односи
на водопривреду, Министарство ће дјеловати у правцу уређења водотока и
приобаља, побољшању стања примарних и секундарних мрежа, као и подузимању мјера за оптимално и функционално искориштење водног ресурса
као извора енергије. У дијелу шумарства, Министарство ће подузети активности у области заштите и политике
газдовања шумама кроз пошумљавање
крша и голети, унапређење шума и
проводиће смјернице за оптимално искориштавање шума у духу Закона о
шумама.
У области имплементације
нове законске регулативе у области
изградње, одржавања, санације и реконструкције путних комуникација
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде, Министарство има
за циљ пружање подршке јединицама
локалне самоуправе у преносу надлежности за одржавање локалних путева. Такође, у оквиру овог циља настојаће се успоставити добра сарадња са
општинама у области изгрдње и инвестиционог одржавања цеста које су у
надлежности кантона и општина.
У области побољшања стања у
области саобраћаја и комуникација,
приоритет Министарства ће бити изградња и санација РТВ-предајника и
репетитора, набавка опреме за репетиторе на подручју кантона. У области
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саобраћаја, министарство ће настојати
подузети мјере које ће омогућити побољшање стања у области саобраћаја
људи и добара на простору кантона и
у области саобраћаја људи и добара
између кантона и других дијелова Босне и Херцеговине. Министарство ће
такође настојати допринијети побољшању стања у области приступа електронским видовима комуникација у
насељеним мјестима на подручју кантона.
У области развоја и заштите
шума, приоритет Министарства ће бити пошумљавање шума и голети и провођење активности у области заштите и политике газдовања шумама, унапређење шума, као и смјернице за
оптимално искориштавање шума у духу Закона о шумама.
У области побољшања стања у
области трговине, угоститељства, туризма, подузетништва и обрта, приоритет министарства ће бити успостављање ефикасног модела подршке развоју подузетништва и обрта за развој
подзетништва и обрта, пословном повезивању подузетника са средњим и
великим компанијама са простора кантона. У оквиру овог циља посебна пажња ће се дати стварању амбијента и
услова за развој подузетништва у области туризма.
У области развоја енергетике и
рударства приоритет Министарства
ће бити искориштавање природних
богастава на подручју кантона, са посебним акцентом на изградњи мини
хидроелектрана, искориштавања руде
гипса и других минералних сировина,
као и омогућавање услова домаћим и
иностраним улагачима да инвестира-
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ју на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде.
3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ
ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА
2011. ГОДИНУ
Министарство за привреду планира остваривање приоритетних циљева кроз провођење приоритетних задатака, активности и законских мјера
током буџетске 2011. године. У раду
Министарства приоритет ће бити провођење приоритетних задатака области подршке запошљавању, расту и развоју, приоритетних задатака у области развоја привредне инфраструктуре
и приоритетних задатака у осталим
циљевима Министарства.
3.1. Приоритетни задаци подршке
запошљавању, расту и развоју
Министарство за привреду ће
подржавати све иницијативе и активности које доприносе запошљавању,
расту и развоју привреде Босанско-подрињског кантона у складу са циљевима дефинисаним у овом програму. У
складу са циљевима, током 2011. Године Министарство има сљедеће приоритетне задатке:
3.1.1. Програм подршке запошљавању и развоју приватног сектора
Буџетска линија: Текући грантови за трансфер индустрији
Укупан буџет (у КМ): 1.000.000 КМ
Програм подршке запошљавању, расту и развоју приватног сектора
је намијењен за пружање подршке приватном сектору у реализацији проје-
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ката који доприносе повећању броја
запослених радника, проширивање
обима пословања, увођење нових технологија, осигурање приступа новим
тржиштима, повећавање прихода запосленим, унапређење заштите на раду, унапређење квалитете производа и
услуга и развој менаџмента.
Индустријски сектори којима
ће бити дат приоритет су: аутоиндустрија, металопрерађивачка индустрија, хемијска индустрија, пољопривреда, грађевинарство, намјенска индустрија, индустрија намјештаја, информационо-комуникационе технологије,
инжињерство, туризам и дрвна индустрија.
Програм ће обезбиједити подршку пројектима приватног сектора који доприносе развоју индустријске производње, туризма, производње хране,
производа од дрвета, хемијских производа, производа од пластике, металних
производа и производње намјештаја.
У оквиру овог програма посебна пажња ће се пружити пројектима у
којима су укључена два и више привредних субјеката са простора кантона,
те подршка у промоцији привреде кантона у Босни и Херцеговини и региону.
3.1.2.

Програм подршке развоју,
подузетништву и обрту

Буџетска линија: Трансфери за
подстицај развоја, подузетништва и
обрта
Укупан буџет (у КМ): 120.000 КМ
Програм подршке развоју, подузетништву и обрту је приоритетни

задатак у оквиру којег ће се подузети
активности на промоцији економског
развоја кроз смањење административних баријера, промоцији подузетништва, јачању развојних организација,
пружању финансијске подршке подузетницима и обртницима, развоју људских ресурса, технолошком развоју и
потицању развоја циљаних група подузетника.
У оквиру овог програма биће
подржане мјере које се односе на креирање базе малих и средњих подузетника, повећање кориштења информационих технологија, унапријеђење подузетничке културе и промоција подузетништва, унапријеђење рада развојних агенција, финансирање и суфинансирање пројеката подузетника и обртника, образовање и едукација младих
подузетника, доквалификација и преквалификација подузетника и њихових запослених, суфинансирање израде
пројектне документације за пословне
зоне и реконструкције пословних зона,
промоција пословних зона и увођење
нових технологија.
У оквиру програма ће се пружити подршка циљаним групама подузетника, као што су млади подузетници, жене подузетници, подузетници са
онеспособљењима, подузетници извозници и традиционални обртници. У
оквиру овог програма пружиће се подршка подузетницима који су претрпјели посљедице поплава из децембра
2010. године.
3.1.3.

Развој јавних предузећа
на простору кантона

Буџетска линија: Субвенције јавним предузећима
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Укупан буџет (у КМ): 120.000 КМ
У циљу обезбјеђења квалитетних јавних услуга које пружају јавна предузећа која су у власништву кантона
и јавних комуналних предузећа, у оквиру овог приоритетног задатка, успоставиће се програм подршке јавним
предузећима који ће пружити подршку у набавци опреме која омогућава
квалитетније пружање јавних услуга,
смањење оперативних трошкова пословања те рјешавање кључних проблема који отежавају рад предузећа и пружање услуга грађанима.
3.1.4.

Развој пољопривредне
производње

Буџетска линија: Текући грантови за подстицај пољопривреде
Укупан буџет: 650.000 КМ
Како би се допринијело побољшању стања у области пољопривреде,
један од приоритетних задатака Министарства јесте побољшање укупног
стања у пољопривреди кроз обезбјеђења потицаја примарној пољопривредној производњи, повећање броја запослених у пољопривреди, повећање
обима и вриједности пољопривредне
производње, промоцију пољопривредне производње и успостављање механизама за рурални развој.
У 2011. години Министарство
ће покренути реформу која ће омогућити постепену промјену система подстицаја пољопривредне производње у
складу са ЕУ стандардима, повећање
регистрованих пољопривредних произвођача, повећање броја великих пољопривредних произвођача. У складу

са планираним активностима на провођењу реформе система подршке пољопривреди у оквиру овог програма
подржаће се мјере које доприносе одвајању тржишног од нетржишног дијела пољопривреде, пружање подстицаја пољопривредницима ради грађења њихове конкурентности на унутрашњем тржишту, бољем повезивању
пољопривредне производње и тржишта и развоју маркетинга пољопривредне производње.
3.1.5.

Подршка прехрамбеној
индустрији

Буџетска линија: Текући трансфери за Милгор и Месопромет
Укупан буџет: 221.000 КМ
У оквиру овог приоритетног задатка пружиће се подршка у покретању пословања Мљекаре Милгор д.о.о.
и предузећа Месопромет које је у власништву Босанско-подрињског кантона. Обзиром на стање и проблеме у
ова два привредна субјекта, посебно
имајући у виду да се тренутно по питању Мљекаре Милгор води судски
спор, а да је предузеће Месопромет предмет приватизације, министарство ће
подршку за ова два субјекта дефинисати у сарадњи са Владом Босанско-подрињског кантона.
Циј Министарства у подршци
мљекари Милгор јесте пружање подршке за проналажење рјешења за измиривање обавеза предузећа, како би се
створили услови за привлачење инвеститора заинтресованих за улагање и
производњу производа од млијека у
мљекари Милгор. По питању Месопромета, Министарство ће заједно са
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Агенцијом за приватизацију размотрити све могућности приватизације и
припремити рјешавање овог питања
на начин да се осигурају нова улагања
и запошљавање са ресурсима којима
располаже ово предузеће кроз приватизацију комплетног предузећа или
једног његовог дијела.
3.1.6.

Програм руралног развоја
Буџетска линија:

Текући трансфери организацијама за рурални развој
Укупан буџет: 50.000 КМ
У оквиру овог задатка започеће
се са пилот програмом руралног развоја у оквиру којег ће се подржати активности непрофитних организација
у области руралног развоја на подручју кантона. Циљ овог програма јесте
унапређење руралне инфраструктуре,
јачање капацитета организација активним у руралним подручјима, успостављање боље повезаности руралних
заједница са прерађивачким капацитетима и средиштима потрошње, побољшање економских и социјалних услова живота људи у руралним подручјима.
3.2. Приоритетни задаци у развоју
привредне инфраструктуре
Министарство за привреду ће
подржавати све иницијативе и активности које доприносе развоју привредне
инфраструктуре Босанско-подрињског кантона у складу са циљевима дефинисаним у овом програму. Приоритетни задаци Министарства за привреду у 2001. години су:

3.2.1.

Успостављање програма
подршке извозним
компанијама
Буџетска линија: -

Укупан буџет (у КМ): Биће утврђен посебним програмом
Овај приоритетни задатак је првенствено усмјерен на пружање нефинансијске подршке средњим и великим предузећима заинтересованим
за нова улагања на простору кантона
која омогућавају запошљавање значајног броја радника, развој извозно орјентисаног пословања, улагања у нове
технологије и ефикасно кориштење
привредних ресурса за економски развој Босанско-подрињског кантона.
У оквиру овог програма обезбједиће се ефикасније управљање у индустријским зонама у којима се налазе
објекти у власништву кантона, које ће
кроз бољу администрацију, уређење и
промоцију бити ставјене у функцију
економског развоја кантона.
3.2.2.

Програм развоја туризма

Буџетска линија: Текући трансфери нижим нивоима власти
Укупан буџет: 160.000 КМ
Програм има за циљ пружање
подршке развоју туристичке инфраструктуре у областима које могу утицати на развој туризма као важне привредне гране, као и на укупно побољшање квалитете живота на простору
кантона. У оквиру овог задатка обезбједиће се текући грантови јединицама
локалне самоуправе и непрофитним
огранизацијама за финансирање про-
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јеката и активности које доприносе унапређењу туристичке инфраструктуре у Босанско-подрињском кантону, те
промоцији туризма у Босни и
Херцеговини и региону.
Очекивани резултат имплементације јесте побољшано стање туристичке инфраструктуре на минимално
5 туристичких локација у кантону.
Минимално по један пројекат ће се
подржати из области зимског и љетног
туризма.
3.2.3.

Модернизација саобраћајне
инфраструктуре

Буџетска линија: Реконструкција и инвестиционо одржавање
Укупан буџет: 400.000 КМ
Министарство за привреду ће у
сарадњи са Дирекцијом за цесте покренути пројекат модернизације саобраћајне инфраструктуре. У 2011. години пројекат ће имати за циљ дефинисање стратешких приоритета за развој
саобраћајне инфраструктуре и реконструкцију постојеће саобраћајне инфраструктуре која ће пружати квалитетне услуге грађанима те обезбиједити
олакшано пословање привреди кантона. У оквиру овог пројекта приоритет
ће бити путни правци који су у надлежности Кантона (регионалне цесте) и
путна инфраструктура на спојевима
регионалних и магистралних цеста,
односно регионалних цеста и градских саобраћајница. Активности као што
су уређење раскрсница, реконструкција приступних путева индустријским
зонама су активности које ће бити подржане у овом пројекту у току 2011. године.

3.2.4.

Уклањање административних
баријера и смањење
парафискалних оптерећења
Буџетска линија: Укупан буџет (у КМ): -

Циљ уклањања административних баријера и смањење парафискалних оптерећења јесте креирање повољнијих услова за оснивање и раст привредних предузећа кроз поједностављивање процедура издавања потребних одобрења и других управних аката из надлежности овог Министарства, а који су неопходни за почетак рада привредних субјеката, њихово оснивање и регистрацију. У оквиру овог
задатка Министарство ће направити
план за смањење парафискалних оптерећења која су у надлежности кантона
с циљем давања додатног подстицаја
за пословање и развој приватног сектора на подручју кантона.
У сарадњи са кантоналном Управом за инспекцијске послове, Министарство ће радити на утврђивању мјера и политика на сузбијању сиве економије и нелојалне конкуренције.
3.2.5.

Побољшање
телекомуникацијске
инфраструктуре

Буџетска линија: Реконструкција и инвестиционо одржавање
Укупан буџет:60.000 КМ
Министарство за привреду у
току 2011. године ће креирати листу
приоритета за изградњу нових репетитора и одржавање постојећих, које
ће омогућити бољу покривеност ТВ-
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сигналом насељених подручја у Босанско-подрињском кантону, те ће у складу са рангираним приоритетима започети са изградњом минимално једног репетитора.

рала средства за учешће у пројекту у
износу од 30.000,00 КМ уколико урађени пројекат добије одобрење од Европске комисије. Његова реализација
би почела у текућој 2011.години.

3.3. Остали задаци Министарства
Имајући у виду све надлежности Министарства за привреду, поред
имплементације приоритетних задатака, током 2011. гдине је планирана и
реализација других програмских задатака који произилазе из осталих циљева Министарстарства. Остали задаци
Министарства за привреду у 2011. години су:

Пројекат прекограничне сарадње БиХ – Црна Гора предвиђа реализацију пројекта “регионални економски развој кроз увођење нових пословних модела подузетништва и туризма”, који би трајао 12 мјесеци. У току
је израда пројекта од стране радног
тима Економског факултета Сарајево.
Пројекат није започет у 2010. години
те се очекује позив од стране носиоца
пројекта за учешће у 2011.години.

3.3.1. Учешће у пројектима ИПА
прекограничне сарадње

3.3.2. Учешће у имплементацији
развојних пројеката

Локални економски развој, кроз процес удруживања представника
свих сектора, како би што касније и
дјелотворније успјело привући инвеститоре, јачати сарадњу и моделитете
предприступним фондовима за развој у циљу обезбјеђења средстава за ново упошљавање, изградњу нове инфраструктуре за што ефикасније пословање привреде на подручју Босанско
– подрињског кантона Горажде.

Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
ће у оквиру потписаног споразума о
па-ртнерству између “СЕРДЕ” и пројекта “УСАИД-СИДА” Фирма и Фарма анимирати привредне субјекте, удружења и обртнике са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде и
омагати у реализацији израде апликационе документације.

Активности на локалном економском развоју ће се одвијати у оквиру
ИПА пројеката из области прекограничне сарадње. Пројекти који су већ
започети у 2009. години предати су
на одобрење, односе се на област“интезивирање привредне сарадње кроз
успостављање заједничке институционалне и просторне инфраструктуре”.
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде је потписала уговор и плани-

У оквиру пројекта ФАРМА циљ
је развој тржишне пољопривреде и
убрзање одрживог економског развоја
пољопривреде и производње хране
путем еколошки одрживе и тржишно
конкурентне производње, прераде и
продаје пољопривредних производа.
У оквиру пројекта ФИРМА, циљ
је пружање помоћи у развоју предузећа у дрвној индустрији, туризму и лакој прерађивачкој индустрији (мала
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прерада – производња дијелова у аутоиндустрији).

3.3.4. Унапређење администрације
у пољопривредном сектору

Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде ће такође имати активности на помоћи у реализацији кредитне линије
међународне банке која ће се реализовати путем јединице за провођење
пројекта “ОДРАЗ” и комерцијалних
банака са подручја Ф БиХ.

У оквиру унапређења администрације у пољопривредном сектору
провешће се активности на усаглашавању законске регулативе, програма
и упутстава између Министарства за
привреду Босанско – подрињског кантона Горажде и Федералног Министарства пољопривреде, водопривреде
и шумарства подстицаја у пољопривредној производњи.

Пројекти се односе на мала и
средња предузећа у сврху финансирања инвестиционих пројеката и обртног капитала и то за субјекте који у
приватном власништву имају више од
50% учешћа капитала, а мање од 250
упослених.
3.3.3. Просторно планирање
индустријских
и пословних зона
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
ће у циљу развоја привреде као и новог запошљавања, а у сарадњи са општинама са подруичја Босанско – подрињског кантона Горажде доставити
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде изводе из позиција индустријских зона по општинама, с циљем
доношења одлуке о усвајању наведених индустријских зона по општинама
(исте су уцртане у основи Просторног
плана Босанско-подрињског кантона
Горажде), а исту би требала потврдити Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде. Ово је неопходно учинити из разлога даљег проширења и
развоја индустријских зона, а све у циљу новог запошљавања и просперитета привреде на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.

Провођење активности на изради базе података о пољопривредним
површинама, производњама, бројном
стању стоке, те формирању листе произвођача која ће их разврстатина комерционалне и некомерционалне производње у сарадњи са општинским службама за пољоприивреду, које егзистирају на подручју осанско – подрињског кантона Горажде. У оквиру овог
задатка провешће се и активности на
информисању пољопривредних произвођача из области подстицајних мјера, едукације пољопривредних произвођача, едукација у биљној и анималној производњи, као и активности на
припреми пројеката према структурним фондовима Европске уније, активности на заштити генетских ресурса у
области биљне производње, активности на праћењу болести и штеточина у
оквиру ИПС-а у сарадњи са Федералним Заводом за водопривреду и општинама у саставу Босанско – подрињског кантона Горажде.
Такође, у склопу овог задатка
наставиће се провођење здравстене заштите животиња провођењем превентивне дијагностике на одређене болести домаћих животиња као и искорјењ-
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авање дијагностицираних заразних
болести домаћих животиња, чиме ће
се обезбиједити добра епизоотиолошка слика на подручју Босанско-подрињскогкантона Горажде. Такође ће се
радити на унапређењу рада ветеринарских станица.
3.3.5. Имплементација пројекта
наводњавања и дренаже
пољопривредних подручја
У оквиру овог задатка наставиће се активности на изради пројекта
наводњавања и дренаже у сарадњи
са Свјетском банком (пројекат започет 2010. године) на подручју општина
Горажде и Устиколина.
3.3.6. Провођење активности
из области водопривреде
Током 2011. године, Министарство за привреду је планирало припремање доношења закона о водама
Босанско-подрињског кантона Горажде (утврђен је нацрт закона на Скупштини Босанско-подрињског кантона
Горажде и упућен у јавну расправу), те
институционално уређивање у области водопривреде у надлежности кантона, судјеловање у изради приједлога
буџета Министарства из надлежности
сектора водопривреде. У оквиру овог
задатка, Министарство ће обезбиједити праћење прикупљања и начина утрошка прихода остварених од водних
накнада и израду програма намјенског
утрошка средстава, координацију са
општинама у саставу кантона у реализацији и финансирању започетих и
новопројектованих водних објеката за
кориштење вода, заштиту вода, заштиту од штетног дјеловања вода и уређе-
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ње и заштиту водотока у надлежности
Кантона, координирање праћења стања водних ресурса на подручју кантона и израда докумената прописаних
Законом о водама (катастар вода, планови одбране од поплаве и др.), израду техничке документације, подлога за
издавање концесија на водама у складу са надлежностима Министарства у
овој области и рјешавање захтјева за
издавање водних аката у управном
поступку.
3.3.7. Израда вишегодишњег плана
реконструкције путева на подручју Босанско-подрињског кантона
У циљу унапређења стања на
локалним и регионалним путевима на
подручју кантона, те пружању помоћи
општинама у преносу надлежности за
одржавање и реконструкцију локалних цеста, Министарство за привреду
и Дирекција за цесте ће припремити
вишегодишњи план активности на изградњи, одржавању, санацији и реконструкцији путних комуникација, цеста и цестовних објеката, мостова на подручју кантона. Овим планом ће бити
дефинисани путеви и цасте које ће бити обухваћене планом и начин подршке Министарства у санацији, реконструкцији и изградњи цеста.
План ће обухватити сљедеће путеве и цасте: регионални пут Горажде
– Поткозара, регионални пут Горажде
– Хреновица, улице Прве дринске и
Мевсуда Бајића Баје – Витковићи, улица Вишеградска, локални пут Дедова
Вода - Подборовићи – Решетница, локални пут Горажде – Подхрањен, локални пут Подхрањен – Јаровићи, локал-
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ни пут Мравињац – Берич, локални
пут Берич – Спаховићи, локални пут
Осаница – Иловача, локални пут Иловача – Брзача, локални пут Хода ПољеПосестра, локални пут Брзача-Ораховице-Датељи- Прача, улице Махала,
Ћемалуша и Химзе Сабље у Прачи,
локални пут Устиколина – Оџак, локални пут Цвилин-Ада, прилази дому
здравља, основној школи и дому културе у Устиколини, локални пут Осаница-Зебина Шума – Њухе, Мостови на
ријеци Дрини (Садба, Осаница и Устиколина).
3.3.8. Побољшање и развој саобраћаја и комуникација
У оквиру плана побољшања и
развоја саобраћаја и комуникација планиране су активности на припреми
за изградњу и уређење аутобуских стајалишта и њихово наткривање аутобуских стајалишта, што ће побољшати
услове кориштења јавног превоза. У
оквиру овог задатка провест ће се активности на постављању саобраћајне
сигнализације на свим путевима и цестама на подручју кантона и провођење
Акционог плана за сигурније одвијање
саобраћаја на путевима у Босанско-подрињском кантону Горажде, у циљу
безбједности и сигурности саобраћаја.
У сарадњи са Федералним Министарством саобраћаја и комуникација планирана је и реализација пројекта обиљежавања пловног пута ријеке Дрине.
У сарадњи са надлежним институцијама организовати полагање испита за
менаџере и возаче у међународном
транспорту. Ово има за циљ оспособљавање и едукацију менаџера и возача из привредних друштава која се баве међународним транспортом роба и
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путника, са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде.
3.3.9. Развој и заштита шума
Задатак Министарства за привреду, односно Кантоналне управе за
шумарство огледа се у досљедној проведби одредаба Закона о шумама у смислу политике и мјерама газдовања
шумама, унапређењу заштите шума,
ловишта, заштите искориштавања секундарних шумских производа, што се
огледа у конкретним задацима и активностима који ће се извршавати континуирано према плановима, а у складу са одредбама Закона о шумама и
подзаконским актима.
3.3.10. Развој трговине, угоститељства, туризма, подузетништва
и обрта
Задатак Министартсва за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде је јачање сектора трговине и
угоститељства кроз подстицајне мјере
и друге видове олакшица у циљу запошљавања нових радника и задржавања постојећег стања запослености.
У области туризма, задатак Министартсва ће се огледати у активирању и унапређењу туристичких понуда
као што су сплаварење, ултурно-историјски споменици, а као посебан задатак јесте покретање иницијативе за
проглашење јавног водног добра ријеке Дрине у приобаљу у цијелој дужини водотока на подручју Босанско –
подрињског кантона Горажде, од посебног интереса за развој туризма у циљу уређења плажа и купалишта и других пратећих објеката за развој тури-
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зма. У циљу развоја подузетништва и
обрта, посебан акценат се ставља на
подстицај самосталним обртницима и
подузетницима за отварање нових обртничких фирми и очување и оживљавање старих традиционалних еснафских заната. Конкретни видови подршке огледаће се у кредитним или грант средствима.
3.3.11. Развој енергетике и рударства
Задатак Министарства за привреду јесте стварање услова за боље искориштење природних ресурса и хидропотенцијала путем додјеле концесија за изградњу МХЕ и искориштавања
гипса и других минералних и рудних
богатстава на подручју нашег Кантона. Министартсво за привреду ће направити снимак стања алтернативном
напајању електричном енергијом кроз
постојеће стабилне дизел агрегате и
инсталисане МХЕ на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде.

сти повратка избјеглих и расељених
лица. Програм рада Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину креиран је у складу са надлежностима Министарства и правима грађана
која су дефинисана Уставом Босне и
Херцеговине, Уставом, законима и прописима Федерације БиХ и Уставом,
законима и прописима Босанско – подрињског кантона Горажде, који се односе на област социјалне политике, здравствене политике и политике у области расељених лица, избјеглица и повратника, те циљева Владе и Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину.
1.2. Стратешки циљ Министарства
Стратешки циљ Министарства
је осигурање квалитетних здравствених услуга, ефикаснијег система социјалне заштите и обезбјеђење ефикасне
подршке одрживом повратку.

8.
МИНИСТАРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО,
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ

2. ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА И
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА

Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011. годину дефинисало је
четири приоритетна циља, и то:

1.1.

2.1.

Дјелокруг рада Министарства

Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде надлежно је за провођење
социјалне и здравствене политике на
простору Кантона, те политике у обла-

Осигурање квалитетне, доступне и трошковно ефикасне здравствене заштите

Први приоритетни циљ Министарства је осигурање квалитетне, доступне и трошковно ефикасне здравствене заштите кроз имплементацију пр-
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описа из области здравствене заштите
и здравственог осигурања, те обезбјеђење адекватних финансијских и људских ресурса и стварање услова за самоодрживост здравства.
2.2.

Развој здравственог сектора

Развој здравственог сектора је
други приоритетни циљ Министарства у 2011. години, у оквиру којег се планира наставак активности на модернизацији опреме за пружање болничке
здравствене заштите, осигурање просторних капацитета Кантоналне болнице Горажде, побољшање услова за болнички смјештај пацијената и амбулантно пружање секундарних здравствених услуга, унапређење јавноздравствене дјелатности, подршка у реформи
примарне здравствене заштите и санирање неликвидности здравствених установа, те рјешавање питања осигурања одрживог система пружања секундарне и терцијарне здравствене заштите за становнике Босанско-подрињског кантона Горажде.

-

-

-

2.3.

Провођење реформе система
социјалне заштите и побољшање рада институција социјалне заштите на подручју
кантона

Провођење реформе система
социјалне заштите је трећи приоритетни циљ Министарства, у оквиру којег
ће се подузети све потребне активности које су планиране реформом система социјалне заштите у Федерацији
БиХ, а која се односи на:
-

усклађивање кантоналних прописа
новим законима из области социјалне заштите, заштите цивилних жр-

-

тава рата и заштити породице са
дјецом који требају бити донесени
на нивоу Федерације БиХ, као и анализи донесених подзаконских аката с циљем дораде и измјене истих;
успостављање ефикасног, праведног и одрживог система социјалне и
дјечије заштите, те система исплате
свих готовинских накнада заснованих на темељу закона са јасно дефинисаним критеријима за утврђивање права на готовинске накнаде,
успостављање јединствене базе података, намјену готовинских накнада, те финансијске анализе остварених резултата;
осигурање адекватних програма
који ће унаприједити животни стандард лица старијих од 65 година;
дјелотворну подршку вулнерабилним категоријама и лицима са инвалидитетом с циљем задовољавања њихових егзистенцијалних потреба;
осигурање ефикасније подршке породицама у стању социјалне потребе, те њихово оснаживање;
успостављање партнерских односа
са цивилним друштвом у социјалном сектору који ће осигурати подршку, финансирање и суфинансирање активности цивилног друштва усмјерене на подршку примјене
и имплементације реформи у ресорним секторима, финансирање активности које могу допринијети остваривању приоритетних циљева
Министарства и суфинансирање
трошкова организација цивилног
друштва активних у социјалном сектору.
сарадња са организацијама и удружењима које воде бригу о лицима
са посебним потребама, уз веће уч-
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ешће невладиних организација у
осигурању социјалних услуга најрањивијим групама становништва.
Поред провођења законодавне
реформе у области социјалне заштите,
у оквиру овог приоритетног циља Министарство ће наставити са активностима на пружању финансијске и стручне подршке јавним установама из области социјалне заштите с циљем унапређења и побољшања рада те подизања квалитета у пружању услуга грађанима.
2.4.

Подршка процесу одрживог
повратка на простору Горњедринске регије и побољшање
услова живота расељених лица која бораве на простору кантона

Подршка процесу одрживог повратка на простору Горњедринске регије је четврти приоритетни циљ Министарства у оквиру којег ће се настојати допринијети побољшању услова
живота повратника кроз подршку у
достизању одрживих услова за повратак и кроз стварање услова за економски развој повратничких подручја. Поред тога, у оквиру овог приоритетног
циља, настојаће се обезбједити подршка расељеним лицима којa се налазе на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у обезбјеђењу услова за
њихов повратак у пријератна мјеста
боравка, те пружање помоћи у циљу
побољшања услова становања расељеним лицима која су смјештена у колективним центрима на подручју кантона.

3. ПРИОРИТЕТНИ
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ
МИНИСТАРСТВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице ће у 2011. години проводити
активности на реализацији програмских задатака и активности у складу са
надлежностима Министарства из области социјалне политике, здравства,
расељених лица и избјеглица. Приоритетни програмски задаци које Министарство планира реализовати у 2011.
години у циљу остваривања приоритетних циљева су сљедећи:
3.1. Осигурање квалитетне, доступне
и трошковно ефикасне здравствене заштите
У сарадњи са здравственим установама са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и кантоналним заводом здравственог осигурања,
Министарство планира у 2011. години
осигурати провођење реформских активности у здравственом сектору кроз
имплементацију важећих законских прописа из области здравствене заштите
и здравственог осигурања.
У циљу ефикасне имплементације првог приоритетног циља, проводиће се активности на:
-

-

обезбјеђењу квалитетних људских
ресурса неопходних за развој здравственог сектора у Босанско-подрињском кантону Горажде,
увођењу нових процедура у остваривању здравствене заштите, као и
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-

-

модернизацији процедура извјештавања и уговарања у здравству,
сузбијању корупције кроз подузимање конкретних мјера на повећању транспарентности у раду,
изради елабората о реорганизацији примарне здравствене заштите с
циљем утврђивања оправданости
провођења реорганизације система
примарне здравствене заштите у
циљу побољшања доступности здравствених услуга, ефикаснијег кориштења ресурса и бољег управљања у здравству.

3.2. Развој здравственог сектора
Други приоритетни задатак Министарства је да, у сарадњи са здравственим установама, вишим нивоима
власти и донаторима обезбиједи опремање Кантоналне болнице Горажде
савременом медицинском опремом у
циљу модернизације и развоја болничке здравствене заштите те повећања
обима услуга секундарног нивоа здравствене заштите, које Кантонална болница пружа становницима Босанскоподрињског кантона Горажде и Горњедринске регије.
У циљу побољшања услова болничког смјештаја, планиран је рад на
осигурању проширења просторних
капацитета Кантоналне болнице Горажде.
Подршка развоју јавног здравства планирана је кроз обезбјеђење неопходних ресурса за развој јавноздравствене дјелатности у области превенције, здравствене заштите становништва, заштите воде и намирница за општу употребу.

Развој примарне здравствене заштите кроз реконструкцију и опремање амбуланти породичне медицине.
3.3. Провођење реформе система социјалне заштите и побољшање
рада институција социјалне заштите на подручју кантона
У циљу ефикасне имплементације трећег приоритетног задатка, Мининистарство је планирало провођење
активности на реализацији сљедећих
приоритетних програмских задатака у
2011. години:
-

Израда преднацрта, нацрта, приједлога и измјена закона и подзаконских аката из социјалне заштите,
заштите цивилних жртава рата и
заштите породице са дјецом;

-

Израда анализе стања у имплементацији социјалне политике са приједлогом мјера за осигурање ефикасног функционисања система у области социјалне заштите, заштите
цивилних жртава рата и заштите
породице са дјецом;

-

Анализа подзаконских аката који
регулишу рад и пословање кантоналних институција из области социјалне заштите;

-

Осигурање финансијске подршке
Кантоналним институцијама из области социјалне заштите за унапређење квалитете у пружању услуга социјалне заштите грађанима;

-

Израда анализе стања с приједлогом мјера и активности на рјешавању статуса ЈУ Дом за стара и изнемогла лица Горажде;
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-

Континуирано остваривање социјалних права грађана и права по Закону о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 10/00, 5/03,
5/05 и 3/08);

-

Израда пројеката и програма који
ће осигурати адекватну подршку
социјално најрањивијим категоријама друштва;

-

Пружање финансијске подршке
пројектним активностима непрофитних организација у социјалном
сектору које имају за циљ побољшање положаја и услова живота старијих лица, лица са инвалидитетом, сиромашних породица са дјецом, те осталих породица у стању
социјалне потребе;

-

Покретање механизама и пројеката
који ће омогућити успостављање
мјера за достизање минималних стамбених потреба социјално најугроженијих категорија становништва
које по другом основу немају право
на помоћ у стамбеном збрињавању
(социјално-непрофитно становање);

-

Континуирана ревизија цивилних
жртава рата;

-

Вођење другостепеног управног поступка.

04.јул/српањ 2011

ције четвртог приоритетног задатка,
Министарство је планирало, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе
и невладиним организацијама, провођење активности на реализацији сљедећих приоритетних програмских задатака у 2011. години:
Провођење циљаних мјера подршке одрживом повратку у сарадњи
са јединицама локалне самоуправе, невладиним организацијама и повратницима које ће допринијети побољшавању економских, социјалних, образовних и културних могућности за повратнике, кроз подршке одрживом повратку у географском, економском и социјалном смислу.
Циљане мјере подршке одрживом повратку подразумијевају циљање
помоћи у географском, економском и
социјалном смислу, и то на сљедећи
начин:
•

У географском смислу, мјере подршке одрживом повратку ће се проводити на начин да ће се посебне
мјере одрживости повратка разликовати према географским карактеристикама различитих повратничких подручја (географске разноликости повратничких подручја ће
утицати на опције мјера одрживости повратка).

•

У економском смислу, мјере подршке одрживом повратку ће се проводити на начин да ће се посебне мјере одрживости повратка разликовати према економској развијености
и економским потенцијалнима различитих повратничких подручја.

•

У социјалном смислу, мјере подрш-

2.5.Подршка процесу одрживог повратка на простору Горњедринске
регије и побољшање услова живота расељених лица која бораве
на простору Кантона
У циљу ефикасне имплемента-
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ке одрживом повратку ће се проводити на начин да ће се посебне мјере одрживости повратка разликовати према социјалном положају
комплетне повратничке популације у различитим повратничким подручјима.

2.6. Подршка општинама на простору Босанско-подрињског кантона
Горажде у циљу затварања колективних центара у којима су смјештена расељена лица и побољшање стамбених услова у колективним центрима.

Посебне мјере одрживости повратка ће обухватати:

У оквиру овог задатка Министарство ће наставити са активностима
на системском рјешавању питања затварања колективних центара на подручју општине Горажде у сарадњи са
активностима ресорног федералног и
државног министарства.

•

подршку развоју непољопривредног породичног бизниса за повратнике који имају започети мали бизнис у повратничком подручју,

•

подршку успостављању непољопри-вредног породичног бизниса за
повратнике који имају потенцијал
за генерисање прихода на тржишту,

•

помоћ за развој пољопривредне производње за тржиште,

•

подршку развоју туристичких капацитета у повратничким подручјима,

•

помоћ за достизање минимума стамбених услова и побољшање социјалних, здравствених и образовних
услова живота повратника,

•

опоравак комуналне инфраструктуре у повратничким подручјима,

•

помоћ за реконструкцију вјерских
и културно-историјских споменика
у повратничким подручјима,

•

друге посебне мјере које ће бити
дефинисане програмом Министарства у области подршке одрживом
повратку.

2.7. Остале активности Министарства
Током 2011. године Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице ће проводити и остале активности у складу са
законима и подзаконским актима који
регулишу рад у областима које су у
надлежности Министарства, активности на сарадњи са ресорним министарствима на нивоу Федерације БиХ, других кантона у Федерацији БиХ и цивилним друштвом активним у социјалној, здравственој и области повратка и
активностима дефинисаним одлукама
Скупштине и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

ДИО ЧЕТВРТИ
МИНИСТАРСТВА ВЛАДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
(НОРМАТИВНИ ДИО)

АКТИВНОСТИ

РОК

Усваја
Скупштина
БПК
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X

II
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X

II
квартал

X

II
квартал

X

III
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III
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X
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X
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X

III
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X

III
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X
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X

IV
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X

IV
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X

IV
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X
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X

IV
квартал

X

II
квартал

-

-

-

-

РОК

X

II
квартал

Образложенје
активности

Израда
просторнопланске
документације

Израда
просторнопланске
документације
Израда
просторнопланске
документације
Израда просторнопланске
документације
Усклађивање
са федералним
подзаконским
прописом
Прописано
кантоналним законом

-

-

-

-
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НОРМАТИВНО – ПРАВНИ ДИО
МИНИСТАРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ,
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ
Одлука о усвајању просторне основе
у вези с израдом Просторног плана за
подручје БПК Горажде за период
2008-2028. година
Закон о измјенама и допунама Закона о просторном уређењу и грађењу
БПК Горажде
Одлука о усвајању Нацрта Просторног плана БПК Горажде за период
2008-2028. година
Одлука о усвајању Просторног плана
БПК Горажде за период 2008-2028.
година
Одлука о провођењу Просторног
плана БПК Горажде за период 20082028. година
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о погонима и постројењима који могу бити изграђени и пуштени у рад само ако имају околинску
дозволу
Правилник о условима за подношење
захтјева за издавање околинске
дозволе за погоне и постројења која
имају издате дозволе прије ступања
на снагу Закона о заштити околине

Предлаже
/усваја
Влада БПК

Предлаже
/усваја
Министар
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Р.
Бр.

Правилник о условима и начину додјеле – продаје станова у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде
за популације „младих“
Правилник о условима и начину додјеле – продаје станова у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде
за популације „кадрова“
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-

-

-

-

X

III
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-

-

-

-

X
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квартал

-

-

-

-

X

IV
квартал

-

-

-

-

X

IV
квартал

-

-

-

-

Прописано Законом о
просторном уређењу
и грађењу
Рјешавање статуса
станова у власништву
БПК Горажде
Рјешавање статуса
станова у власништву
БПК Горажде
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СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКА И
ИНФОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ
МИНИСТАРСТВО УРБАНИЗМА,
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И
ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ
Праћење законитости рада управитеља у стамбеним и стамбено-пословним
зградама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Сарадња са представницима кућних
савјета у стамбеним и стамбено – пословним зградама на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде, у циљу
сагледавања проблематике у области
становања, као и испуњавања обавеза
станара у стамбеним зградама предвиђених Законом о одржавању заједничких дијелова зграда и о управљању
зградама

Прописано
кантоналним законом
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Правилник о роковима за подношење
захтјева за издавање околинске дозволе
за погоне и постројења која имају издате дозволе прије ступања на снагу Закона о заштити околине
Правилник о обиљежавању и забрани
употребе грађевине
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X
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У складу са налазима ревизије 95 дограђених стамбених јединица у насељу
Витковићи, намјењених за алтернативни смјештај избјеглих и расељених лица, а услијед чињенице да добар дио
тих станова користе лица без ваљаног
законског основа, Кантонални стамбени фонд ће у 2011. години водити активности на ослобађању тих стамбених
јединица и њиховој расподјели у складу са Одлуком Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде о начину располагања становима у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде број: 01-23-294/10 од 13.04.2010
године.
У зависности од броја ослобођених
стамбених јединица који се користе
као алтернативни смјештај
Кантонални стамбени фонд ће у 2011тој години покренути активности на
њиховој додјели/продаји путем јавног
позива за додјелу/продају, а све у
складу са Правилницима који
регулишу услове и критерије за
стицање права на додјелу/куповину
тих станова.
Обзиром да се стамбене јединице које
се враћају у посјед Босанско-подрињског кантона Горажде извјесно вријеме
не користе и да су у периоду до њиховог стављања у функцију подложне
оштећењима које могу настати из више разлога (временске непогоде, оштећење на инсталацијама и сл.), неопходно је њихово константно одржавање
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X

-

-

-

-

У зависности од
рјешавања
имовинскоправних
односа са Општином
Горажде

у зависности од
рјешавања
имовинскоправних
односа са Општином
Горажде

X

-

-

-

-
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како евентуална оштећења не би проузроковала већу материјалну штету, а
посебно на стамбеним јединицама на
нижим етажама, што би свакако произвело додатне трошкове за власника.
У том смислу Кантонални стамбени
фонд ће редовно вршити провјеру стања тих стамбених јединица и по потреби вршити њихово текуће одржавање
Обзиром да су у току активности на
регулисању правног статуса 79 дограђених стамбених јединица у Горажду, и
то путем заједничких Комисија Општине Горажде и Босанско-подрињског
кантона Горажде, очекује се да се исте
окончају током 2011. Године
По окончању активности на регулисању правног статуса дограђених стамбених јединица у Горажду, а у циљу њиховог стављања у функцију, неопходно је извршити комплетирање радова
и санацију оштећења, које су посљедица дијелом недовршетка потребних
радова приликом њихове доградње, а
дијелом оштећења насталих у вријеме
кориштења истих у сврху алтернативног смјештаја.
Комплетирање радова и санација оштећења на објектима на којима је извршена надоградња подразумјева прије
свега санацију кровног покривача и санацију и доградњу фасадних зидова, за
што су стручна лица Министарства већ
сачинила санациону документацију
(све у складу са споразумом између
Министарства и етажних власника);

у зависности од
рјешавања
имовинскоправних
односа са Општином
Горажде
X

-

-

-

-

-

-

-

-
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III и IV
квартал

X

IV
квартал
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По окончању активности на регулисању правног статуса дограђених стамбених јединица у Горажду, упоредо са
пословима на санацији објеката на којима је извршена надоградња као и код
дограђених станова у Витковићима,
извршит ће се ревизија основа за кориштење и статуса корисника наведених
стамбених јединица, у циљу утврђивања законитости основа за њихово кориштење
Очекивања су да ће у поступку ревизије одређени број стамбених јединица
бити ослобођен, односно за које је престала законита потреба да се исти користе као алтернативни смјештај избјеглих и расељених лица.- Кантонални
стамбени фонд ће у другој половини
2011.-те године покренути активности
на њиховој додјели/продаји путем јавног позива за додјелу/продају, а све у
складу са Одлукама Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и Правилницома који регулишу услове и критерије за стицање права на додјелу/
куповину тих станова;
Кантонални стамбени фонд ће и у
2011 -тој години провести активности
на реализацији оперативно- техничких послова везаних за реализацију купопродајних уговора на захтјев било
којег органа управе Босанско-подрињског кантона Горажде, који су везани
за куповину/продају привредних објеката, стамбено-пословних објеката, станова или пословних просторија

X

IV
квартал

-

-

-
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-

у зависности од
обезбјеђења
финансијских
средстава
X

X

IV
квартал

-

-

-

-

-

-

-

-
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У циљу прикупљања средстава за нову
стамбену изградњу Кантонални стамбени фонд ће, као и у преходном периоду, наставити активности на праћењу наплате потраживања, насталих по
основу продаје стамбених јединица и
пословних простора на оброчну отплату, као и праћење наплате за станове и
пословне просторе чија продаја ће се
евентуално извршити током 2011. године и о темпу наплате уговорених ануитета редовно обавјештавати Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде као и орган који
је извршио продају (закључио уговор)
У циљу изградње стамбено пословног
објекта „Ламела Х2“ у Горажду из буџета Министарства за 2010. годину извршена је куповина земљишта и покренуте активности на прибављању потребних сагласности као предуслова за
израду пројектне документације, ревизије исте и прибављање одобрења за
грађење. По окончању тих послова планирају се покренути послови на самој изградњи објекта (избор извођача радова, изградња, технички пријем и др.)
Поред активности које ће се у току
2011. године проводити, а везане су за
стамбену политику, Кантонални стамбени фонд ће путем Сталног надзорног тијела, а на захтјев институција Босанско-подрињског кантона Горажде,
континуирано пружати услуге на изради санационо-техничке документације, праћење, контрола и пријем радо-
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УПРАВНО РЈЕШАВАЊЕ
МИНИСТАРСТВО УРБАНИЗМА,
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И
ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ
Доношење рјешења из области радних
односа
Доношење рјешења из области
стамбених односа
Доношење рјешења о издавању
околинских дозвола
Доношење рјешења о издавању
дозвола за активности мале привреде у
управљању отпадом
Доношења рјешења о урбанистичкој
сагласности, одобрењу за грађење и
одобрења за употребу
Издавање лиценци за обављање
дјелатности пројектовања и извођења
радова
Доношења другостепених рјешења у
жалбеном поступку
Израда вишегодишњег плана
реконструкције путева на подручју
Кантона
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ва на санацији и изградњи објеката у
власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде.
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Област образовања, науке, културе
и спорта
А. СКУПШТИНА КАНТОНА
1. Закон о средњем образовању
и одгоју
- Правни основ: члан 23. став 1. тачка б. Устава БПК Горажде.
- Носилац израде: Министарство образовања,науке,културе и спорта
- Пропис доноси: Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
- Рок: март 2011. године
2. Закон о оснивању средњошколског центра
- Правни основ: члан 23. став 1. тачка б. Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде.
- Носилац израде: Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
- Пропис доноси: Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
- Рок: септембар 2011. године
Разлози доношења: Рационализација и већа функционалност унутар средњих школа које дјелују на простору
Кантона
3. Закон о спорту
- Правни основ: члан 23. став 1. тачка б. Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде
- Носилац израде: Министарство за
образовање, науку, културу и спорт;
- Пропис доноси: Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
- Рок: мај 2011.године
Разлози доношења: Доношење новог закона у складу са Оквирним законом о спорту у БиХ,

4. Закон о спрчавању нереда на спортским такмичењима Босанско –
подрињског кантона Горажде.
- Правни основ: члан 23. став 1. тачка б. Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде
- Носилац израде: Министарство за
образовање, науку, културу и спорт;
- Пропис доноси: Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
- Рок: октобар 2011. године
Разлози доношења: Потреба за законским уређивањем ове области.
Б. МИНИСТАР
1. Наставни план и програм за основне и средње школе
- Правни основ: Закон о основном
одгоју и образовању и Закон о средњој школи;
- Носилац израде: Министарство за
образовање, науку, културу и спорт;
- Рокови за израду: законом предвиђени рокови
- Пропис доноси: министар
2. Педагошки стандарди и нормативи за основно и средње образовање.
- Правни основ: Закон о Предшколском одгоју и образовању; Закон о
основном одгоју и образовању и
Закон о средњој школи;
- Носилац израде: Министарство за
образовање, науку, културу и спорт;
- Рокови за израду: законом предвиђени рокови
- Пропис доноси: министар
3. Доношење подзаконских аката из
свих области
- Правни основ: закони из надлежности Министарства;
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-

Носилац израде: Министарство за
образовање, науку, културу и спорт;
Рокови за израду: континуирано
током читаве године
Пропис доноси: министар
-

У 2011. години Министарство
за образовање, науку, културу и спорт ће проводити и сљедеће активности:
-

-

-

-

-

-

провођење конкурса за упис ученика у средње школе,
организовање кантоналних такмичења за ученике основних и средњих школа из математике, физике,
енглеског језика, вјеронауке и информатике те цивитаса и саобраћаја.
организовање стручних испита за
наставнике основних и средњих
школа, доношење увјерења о положеним стручним испитима наставника, као и уписивање у регистар.
обезбиједити набавку бесплатних
уџбеника за ученике основних школа,
провести Конкурс за додјелу студентских кредита према Критеријима за школску 2010/11, и 2011/12,
организовање љекарских прегледа
ученика и запосленика у основном
и средњем образовању,
започети обавезни програм одгојно-образовног рада са дјецом у години прије поласка у основну школу као и доношење разних врста
програма, критерија о финансирању предшколских установа, прописе о поступку утврђивања услова,
садржају и начину вођења регистра, прописе о начину вођења педагошке и остале евиденције и документације, прописе о оцјењивању
и стручном усавршавању одгајате-

-

-

-

-

ља – учитеља и осталих стручних
кадрова који раде у одгојно образовном процесу, пропис о стручном надзору те динамику укључивања дјеце у предшколске установе,
успостава и ажурирање базе података из области за које је Министарство надлежно,
одговори на захтјеве и дописе предшколских установа, школа, установа културе, спортских клубова и
других правних и физичких лица,
сарадња са разним домаћим и страним НВО,
прикупљање и анализа извјештаја
о раду,
организација, припрема и реализација такмичења ученика за пригодне датуме (1. март и 25. новембар),
израда упутстава, инструкција, критерија итд.,
координација и усаглашавање правилника школа (основних и средњих),
обављање припрема за почетак школске године,
провођење пријемних испита,
организација семинара за наставнике.

Завршити процедуру за попуну
упражњених радних мјеста у Педагошком заводу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Област за унутрашње послове
A. СКУПШТИНА КАНТОНА
1. Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босанско-подрињског кантона
Горажде
- Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
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-

Носилац израде: МУП Босанскоподрињског кантона Горажде
Пропис доноси: Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
Рок: III квартал 2011. године
Разлози доношења: усклађивање
закона.

2. Закон о набављану, држању и ношењу оружја БПК
- Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
- Носилац израде: МУП Босанскоподрињског кантона Горажде
- Пропис доноси: Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
- Рок: IV квартал 2011. године
- Разлози доношења: непостојање кантоналног Закона.
Б. ВЛАДА КАНТОНА
1. Измјене и допуне Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији МУП-а Босанскоподрињског кантона Горажде
- Предлагач: МУП Босанско-подрињског кантона Горажде
- Носилац израде: МУП Босанскоподрињског кантона Горажде
- Пропис доноси: МУП Босанскоподрињског кантона уз сагласност
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
- Рок: II квартал 2011. године
- Разлози доношења: Усклађивање
Правилника.
2. Уредба о осигурању одређених личности и објеката у Босанско-подрињском кантону Горажде
- Предлагач: МУП Босанско-подрињског кантона Горажде
- Носилац израде: МУП Босанско-

-

-

подрињског кантона Горажде
Пропис доноси: МУП Босанскоподрињског кантона уз сагласност
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
Рок: II квартал 2011. године
Разлози доношења: Непостојање
кантоналне Уредбе.

3. Измјене и допуне Уредбе о одбору
за жалбе грађана
- Предлагач: МУП Босанско-подрињског кантона Горажде
- Носилац израде: МУП Босанскоподрињског кантона Горажде
- Пропис доноси: МУП Босанско-подрињског кантона уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде
- Рок: II квартал 2011. Године
- Разлози доношења: Усклађивање
Уредбе.
Ц) МИНИСТАР
1. Доношење подзаконских аката из
надлежности Министарства (инструкција о пружању помоћи другим органима; правилник о похвалама, признањима и наградама упосленика Министарства и Управе
полиције и др.):
- Носилац израде: МУП Босанскоподрињског кантона Горажде
- Пропис доноси: министар
- Рок: трајни задатак
Разлози доношења: усклађивање
и доношење нових подзаконских аката
Област за финансије
У току 2011. године Министарство за финансије, као обрађивач, ће
припремити сљедеће законе и друге
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прописе из своје надлежности:
1. Буџет Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину
Рок: I тромјесечје
2.Закон о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за
2011. годину
Рок: I тромјесечје
3.Документ оквирног буџета Босанскоподрињског кантона Горажде 20122014. година
Рок: II тромјесечје
4.Закон о комуналним таксама Босанско-подрињског кантона Горажде
Рок: II тромјесечје
5.Одлука о измјена и допуна Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину
Рок: по потреби
6. Буџет Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину
Рок: IV тромјесечје
7.Закон о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за
2012. годину
Рок: IV тромјесечје
8.Закон о порезу на имовину
Рок: IV тромјесечје
9.Недостајући правилници и процедуре предвиђене Смјерницама за успоставу и јачање интерне контроле код
буџетских корисника
Рок: III тромјесечје
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зивања имовине с циљем да се подстакне ефикасно кориштење имовине те
омогући праведност према социјално
рањивим категоријама. Обзиром на
напријед наведено, упоредо са припремањем Закона о порезу на имовину,
потребно је пратити стање спремности
надлежних институција за потпуно и
ефикасно провођење одредби истог,
те зависно од тога одредити рок до када ће се Закон упутити у процедуру
доношења односно одредити вријеме
почетка примјене Закона.
Министарство за финансије ће,
такође у 2011. години, подузети и потребне мјере како би се интерна ревизија устројила у складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине и Правилником о интерној ревизији буџетских корисника.
Област за борачка питања
Област за борачка питања у 2011.
години планира извршити сљедеће нормативно – правне активности из надлежности Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде:

Поред наведеног, Министарство за финансије ће у 2011. години пратити стање у областима из своје надлежности и у случају потребе благовремено приступити припреми, односно
доношењу других прописа из своје надлежности.

1. Израда Закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца
и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје

Законом о порезу на имовину
провешће се значајна реформа опоре-

2. Доношење Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке Скупштине Бос-
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анско-подрињског кантона Горажде о усвајању календара обиљежавања значајних догађаја и датума
из одбрамбено-ослободилачког рата 1992. – 1995.година
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
Из надлежности Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
Министарство за борачка питања у 2011.
години планира извршити сљедеће нормативно – правне активности:
1. Доношење правилника и процедура утврђених законом, а који се
односе на реализацију сљедећих
права:
a) Здравствена заштита, бањско-климатско лијечење и лијечење у иностранству;
b) Права по основу преостале радне
способности;
c) Права на професионалну преквалификацију;
d) Стимулативне мјере при запошљавању и самозапошљавању;
e) Бесплатни обавезни уџбеници за
редовно школовање;
f) Стамбено збрињавање и помоћ у
стамбеном збрињавању;
g) Партиципација трошкова накнаде
за додијељено грађевинско земљиште на кориштење и накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта;
h) Бесплатна и повлаштена вожња;
i) Помоћ у случају смрти;
j) Једнократна помоћ;
k) Подизање нишана - надгробних
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споменика;
l) Друга права у складу са посебним
прописом.
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: по доношењу Закона о измјенама и допунама закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде
2. Доношење програма кориштења
средстава за реализацију допунских права и осталих издвајања са
критеријима за расподјелу корисницима борачко-инвалидске заштите у 2011. години.
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
3. Доношење одлуке о утврђивању
критерија за расподјелу средстава
превиђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за реализацију програмских циљева борачких удружења и удружења у
2011. години
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
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4. Доношење одлуке о утврђивању
критерија за расподјелу средстава
за реализацију осталих издвајања
корисницима из области борачкоинвалидске заштите у 2011. години
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје.
5. Доношење програма расподјеле средстава за потрошачке јединице,
борачке организације и удружења
за 2011. годину.
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје.
6. Доношење програма стамбеног збрињавања бранилаца и чланова њихових породица у 2011. години.
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
7. Доношење програма запошљавања
и самозапошљавања бранилаца и
чланова њихових породица Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
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Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
8. Доношење програма изградње спомен-обиљежја – хаир-чесми, шехидских капија, ограђивање мезарја
–гробаља у којима су укопани припадници ОС А БиХ
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
9. Доношење програма кориштења
средстава за додјелу стипендија студентима и ученицима припадницима борачке популације за студијску школску 2011/12. годину
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје
10. Доношење Програма кориштења
средстава за набавку уџбеника ученицима припадника борачке популације који похађају средњу школу 2010/11. године
Предлагач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Рок: друго тромјесечје.
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Област за правосуђе, управу
и радне односе
Област за правосуђе, управу и
радне односе Босанско-подрињског
кантона Горажде ће континуирано пратити обавезе које буду проистицале
из прописа и благовремено, у датим
роковима, припремати прописе из области за које је образовано за чије је доношење надлежан Кантон (Скупштина Кантона, Влада, Министарство, односно министар).
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ
БПК ГОРАЖДЕ
1. Закон о продужењу примјене Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине
Правни основ:

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде, члан 20. Закона
о организацији органа управе у Федерацији БиХ („Службене
новине Федерације
БиХ“, број: 35/05)
Носилац израде: Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско
-подрињског кантона Горажде
РОК за утврђи- март
вање приједлога: (хитан поступак)
Приједлог
Влада Босанско-подутврђује:
рињског кантона
Горажде
Закон доноси:
Скупштина Босанско
-подрињског кантона
Горажде
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Пресудом Уставног
суда ФБиХ („Службебе новине Федерације БиХ“, број: 34/10) утврђено је
да одредба члана 1. Став л. Закона о
државној служби у ФБиХ („Службене
новине ФБиХ“, број: 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05 И 8/06), у дијелу
који гласи: кантона, града и општине
није у сагласности са Уставом Федерације БиХ, што значи да се након објављивања пресуде у кантонима, градовима и општинама не примјењује федерални пропис.
У ситуацији насталој по објављивању пресуде, Влада Босанско-подрињског кантона, због непокривености правним уређењем питања везаних
за државну службу и немогућности обављања основних функција управе у
кантону, је донијела Уредбу о продужењу примјене Закона о државној служби у ФБиХ, која је на снази до очитовања Скупштине Босанско-подрињског
кантона Горажде о предметном питању. Због одржавања Општих избора
2010. Године, рад Скупштине је био
онемогућен у протеклом периоду па
се Скупштина и није очитовала по питању продужења примјене Закона о
државној служби ФБиХ. Обзиром да је
дошло до успоставе рада Скупштине,
испуњени су услови за успоставу привременог правног оквира за уређење
питања државне службе у Босанскоподрињском кантону.
Очекивати је да ће у правцу креирања политика везаних за државну
службу доћи до измјене постојећих рјешења на већим нивоима власти, па сходно томе, вођени принципом законитости и потребе за хармонизацијом
прописа, ће се приступити доношењу
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и хармонизацији кантоналних прописа у области државне службе. До тада
постојеће рјешење задовољава и омогућује рад државне службе у кантону.
2. Инцијатива за доношење Закона
о измјенама и допунама Закона о
министарствима и другим тијелима кантоналне управе
Правни основ:

Носилац
израде:

РОК за утврђивање нацрта и
приједлога:
Нацрт
и Приједлог
утврђује:
Закон доноси:

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде,
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде (путем комисије или радне групе)
март -април
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде
Скупштина Босанско
-подрињског кантона
Горажде

Образложење
Важећи Закон о министарствима и другим тијелима кантоналне управе донесен је 2003.године. Обзиром да
је од тада па до данас донесено више
закона, а посебно Закон о организацији органа управе у ФБиХ, зато је потребно важећи закон ускладити са истим.
3.
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Носилац
израде:

Рок за утврђивање нацрта и
приједлога:
Нацрт и приједлог утврђује
Закон доноси

ког кантона Горажде,

Влада Кантона
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде

4. Закон о локалној самоуправи Босанско-подрињског кантона Горажде
Правни основ:

влади Босанско-подрињског кантона

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињс-

март-април

Образложење
Важећи Закон о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде донесен је 2003.године. Обзиром да је од тада па до данас донесено више закона, а
посебно Закон о организацији органа
управе у ФБиХ, то је потребно важећи
закон ускладити са истим. Осим наведеног, у току имплементације Општих
избора 2010. gодине, указали су се проблеми у раду Владе у тзв. техничком
мандату, што је потребно нормативно
уредити.

Инцијатива за доношење Закона
о измјенама и допунама Закона о

Правни основ:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде (путем комисије или радне групе)

Носилац
израде:

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде и члан 58. став 2.
Закона о принципима локалне самоуправе у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“,
број 49/06)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
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Рок за утврђив(условно)
ање нацрта и
приједлога
Нацрт и пријеВлада Кантона
длог утврђује
Закон доноси
Скупштина Босанско
-подрињског кантона Горажде
Образложење
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, у свом Програму рада за 2008. и 2009. годину планирано је доношење Закона о локалној
самоуправи (условно), у зависности
достављања става Федералног министарства правде усклађеног са ставовима међународне заједнице. Доношење
закона и даље је условљено истим разлогом.
5. Закон о платама и накнадама у
кантоналним органима власти у
Босанско-подрињског кантона Горажде
Правни основ:

Носилац
израде:

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона

Рок за утврђивање нацрта и
септембар-октобар
приједлога
Нацрт и прије- Влада Кантона
длог утврђује
Закон доноси
Скупштина Босанско
-подрињског кантона Горажде

Образложење
Закон о платама и накнадама у
кантоналним органима управе усвојен
је у форми нацрта од стране Скупштине Босанско-подрињског кантона.
6. Закон о државној служби Босанско-подрињског кантона или Закон о преносу надлежности Федерацији БиХ да донесе Закон о државној служби у ФБиХ
Правни основ:

Носилац
израде:

Рок за утврђивање нацрта
и приједлога
Нацрт
и приједлог
утврђује
Закон доноси

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде, члан 20. Закона
о организацији органа управе у ФБиХ
(„Службене новине
ФБиХ“, број:35/05)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
октобар-новембар
(по потреби
и раније)
Влада Кантона
Скупштина Босанско
-подрињског кантона Горажде

Образложење
У погледу креирања политика
везаних за регулисање радно-правног
статуса државних службеника у Федерацији и кантонима, у зависности од
нормативно-правних активности ФБиХ,
потребно је у складу са принципом законитости, на хармонизиран начин
уредити ово питање унутар Босанскоподрињског кантона.
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7. Закон о бесплатној правној
помоћи
Правни основ:

Носилац
израде:

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде, члан 75. Закона
о организацији органа управе у ФБиХ
(„Службене новине
Ф БиХ“, број:35/05) и
чланова 5. и 6. Европске конвенције о заштити људских права
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона

Рок за утврђивање нацрта и
условно
приједлога:
Нацрт и прије- Влада Кантона
длог утврђује:
Закон доноси:
Скупштина Босанско
-подрињског кантона Горажде
Образложење
Доношење Закона се предлаже
условно у циљу стварања институционалног оквира, али тек након доношења Закона о бесплатној правној помоћи на нивоу БиХ. То значи, створити
правни оквир за успостављање усклађеног система бесплатне правне помоћи у Босанско-подрињском кантону
Горажде у грађанским и кривичним
стварима на основу активности које
произилазе из Акционог плана за имплементацију Стратегије за реформу
сектора правде у БиХ.

8. Закон о заштити права припадника националних мањина у Босанско-подрињском кантону
Правни основ:

Носилац
израде:

члан 23.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде, члан 23. Закона
о заштити националних мањина Ф БиХ
(„Службене новине
Ф БиХ“, број:56/08)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
септембар-октобар

Рок за утврђивање нацрта и
приједлога:
Нацрт и прије- Влада Кантона
длог утврђује:
Закон доноси:
Скупштина Босанско
-подрињског кантона Горажде

Образложење
Чланом 23. Закона о заштити
националних мањина ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број 56/08) прописана је обавеза кантона да својим
прописом уреди предметну област.
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ВЛАДЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Континуирани послови
Припремање приједлога уредби, односно одлука и других аката из
надлежности Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-
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подрињског кантона Горажде, за чије
је доношење овлаштена Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, а
чије доношење је условљено претходним доношењем или измјенама закона
и подзаконских аката на нивоу Босне
и Херцеговине, Федерације Босне и
Херцеговине и Кантона, односно проистиче из закона, одлука Високог представника, односно иницијатива овлаштених подносилаца.
1. Рјешење о утврђивању ознака за
органе Босанско-подрињског кантона Горажде за вођење основних и
помоћних књига евиденције о предметима и актима у 2011.
Правни основ:

члан 24.став 1.б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде, члан 18. Уредбе
о канцеларијском пословању органа управе и служби за управу у Федерацији БиХ
(„Службене новине
ФБиХ“, број: 20/98) и
поглавља III. тачке 5.
Упуства о начину вршења канцеларијског пословања у органима управе и службама за управу у ФБиХ

(„Службене новине
ФБиХ“, број: 30/98)
Носилац
Министарство за призраде:
авосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Рок за утврђив- фебруар
ање приједлога:
Влада Босанско-подриРјешење
њског кантона Горажде
доноси:
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Образложење
Ради стварања услова да се може вршити распоређивање поште на
службенике који су надлежни за рад
на предмету односно акту, морају се
одредити организационе јединице, односно радна мјеста, ако не постоје организационе јединице, којима ће се пошта доставити у рад. Те јединице односно радна мјеста одређују се рјешењем које доноси руководилац органа
управе, односно службе за управу. Рјешење садржи назив организационе јединице односно називе радних мјеста
и њихове бројчане ознаке почев од 01
па надаље. Рјешење се доноси на почетку сваке календарске године, а у току
године мијења се ако дође до измјена
организационих јединица или радних
мјеста којима се пошта доставља у рад,
те је из горе поменутих разлога било
потребно донијети ново рјешење.
2. Одлука о усвајању Програма подстицаја и развоја цивилног друштва из области правде, управе и радних односа
Правни основ:

Члан 24. Закона о Влади („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.5/03)
Носилац
Министарство за призраде:
авосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
Рок за утврђив- (условно у зависности
ање приједлога: од финансијских средстава буџета Босанско-подрињског кантона)
Одлуку доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Стратешким документима из
области правосуђа и управе предвиђено је развијање и потицање рада цивилног сектора из чега произилази предметни програмски задатак.
3. Одлука о давању сагласности на
Програм подстицаја запошљавања
незапослених лица са евиденције
Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде без
радног искуства са завршеном ВСС
кроз волонтерски рад.
Правни основ:

Носилац
израде:

Рок за утврђивање приједлога:

Одлуку доноси

члан 24. Закона о Влади („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.5/03)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
(условно у зависности од финансијских
средстава Буџета Босанско-подрињског
кантона)
Влада Кантона Босанско-подрињског кантона Горажде

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је у 2009. и
2010. години реализовало поменути
програм, који је оцијењен позитивно
од свих релевантних субјеката те Министарство предлаже овај Програм и за
2011.годину.

4. Уредба о висини и начину остваривања права на накнаде и додатке
на плату у Босанско – подрињском
кантону Горажде
Правни основ:

члан 24. Закона о Влади („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.5/03)
Носилац
Министарство за призраде:
авосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
Рок за утврђив- Условно (по доношеање приједлога: њу закона о платама
и накнадама Босанско-подрињског кантона)
Одлуку доноси Влада Кантона Босанско-подрињског кантона Горажде
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Доношењем закона о платама и
накнадама ствара се основ за доношење предметне уредбе.
5. Уредба о престанку важења Уредбе
о накнадама и другим материјалним правима која немају карактер
плате.
Правни основ:

Носилац
израде :

члан 24. Закона о Влади („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.5/03)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
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Рок за утврђив- условно (по доношеање приједлога: њу закона о платама
и накнадамаБосанско-подрињског кантона)
Одлуку доноси Влада Кантона Босанско-подрињског кантона Горажде
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Доношењем закона о платама и
накнадама регулише се предметно питање и престају да важе одредбе Уредбе.
6. Уредба о престанку важења Уредбе
о утврђивању платних разреда и
коефицијената за плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе.
Правни основ:

члан 24. Закона о Влади („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.5/03)
Носилац
Министарство за призраде :
авосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
Рок за утврђив- Условно (по доношеање приједлога: њу закона о платама
и накнадама Босанско-подрињског кантона)
Одлуку доноси: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Доношењем закона о платама и
накнадама регулише се предметно пи-

тање и престају да важе одредбе
Уредбе.
7. Уредба о престанку важења Уредбе
о утврђивању платних разреда и
коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима
Правни основ:

члан 24. Закона о Влади („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.5/03)
Носилац
Министарство за призраде:
авосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
Рок за утврђив- Условно (по доношеање приједлога: њу закона о платама
и накнадама Босанско-подрињског кантона)
Одлуку доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Доношењем закона о платама и
накнадама регулише се предметно
питање и престају да важе одредбе
Уредбе.
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
МИНИСТАРСТВА
1. Правилник о платама и накнадама које немају карактер плате
Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
ПРАВНИ
ОСНОВ:

члан 66. Закона о организацији органа управе у
Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“, бр.
35/05)

Број 10 – страна 1220

Носилац
израде:

Рок извршења:

Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
Условно (након доношења закона о платама кантоналних органа)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Предуслов за доношење Правилника је доношење Закона о платама
кантоналних органа власти.
2. Правилник о извршавању рада за
опште добро на слободи
ПРАВНИ
ОСНОВ:

НОСИЛАЦ
ПОСЛА:

Рок извршења:

члан 66. Закона о организацији органа управе у Ф БиХ („Службене новине Ф БиХ“,
бр.35/05)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско
-подрињског кантона
Горажде
јуни-јули

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Обавеза је утврђена у Акционом плану за спроведбу Стратегије реформе правосуђа БиХ.
3. Упуство о матичној књизи, регистру и личном картону осуђеника
ПРАВНИ
ОСНОВ:

члан 66. Закона о организацији органа управе у Ф
БиХ („Службене новине Ф
БиХ“, бр.35/05)

НОСИЛАЦ
ПОСЛА:

Министарство за правосуђе, управу и радне од-
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РОК
ИЗВРШЕЊА:

носе Босанско-подрињског кантона Горажде
септембар

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Правилником о извршавању рада за опште добро утврдиће се обавеза
и рок за доношења неопходних упустава за провођење института Рада за
опште добро.
4. Упуство о начину рада, одговорности и обучавању повјереника
ПРАВНИ
ОСНОВ:

НОСИЛАЦ
ПОСЛА:

РОК
ИЗВРШЕЊА:

члан 66. Закона о организацији органа управе у Ф БиХ („Службене новине Ф БиХ“,
бр.35/05)
Министарство за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона Горажде
септембар

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Правилником о извршавању рада за опште добро утврдиће се обавеза
и рок за доношење неопходних упустава за провођење института Рада за опште доро.
5. Правилник о поступку директног
споразума
ПРАВНИ
ОСНОВ:

члан 66. Закона о организацији органа управе у Ф БиХ („Службене новине Ф БиХ“,
бр.35/05) и члан 47. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.49/04)
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НОСИЛАЦ
ПОСЛА:

РОК
ИЗВРШЕЊА:

Министарство за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона Горажде
март

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Закон о јавним набавкама у члану 47. Прописује обавезу уговорног
органа да донесе правилник о поступку директног споразума.
6. Правилник о условима потребним за обављање послова судског
извршиоца и руководиоца службе судских извршилаца.
ПРАВНИ
ОСНОВ:

НОСИЛАЦ
ПОСЛА:

Рок извршења:

члан 66. Закона о организацији органа управе у Ф БиХ („Службене новине Ф БиХ“,
бр.35/05) и члан 406.
Закона о извршном
поступку ФБиХ
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанскоподрињског кантона
Горажде
условно

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Приједлогом закона о извршном поступку је прописана обавеза за
доношење подзаконског прописа везаног за услове за обављање послова судских извршилаца. Предметни правилник ће се донијети по усвајању закона.
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ
Континуирано давање мишљења на нацрте, преднацрте и приједло-

ге закона и уставних амандмана и других прописа и општих аката са аспекта њихове усклађености са Уставом и
правним системом, прописа Владе Кантона и прописа које доносе кантонални министри, са становишта усклађености са Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и другим правним актима којима
је утврђена заштита људских права и
основних слобода, као и мишљења на
Правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
органима државне службе.
РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА: током цијеле 2011. Године
Припремање и давање одговора на посланичка питања.
Припремање стручних правних
мишљења, објашњења и одговора на
посланичка питања која се односе на
законе и друге прописе из надлежности Министарства за правосуђе, управу и радне односе.
РОК ИЗВРШЕЊА
цијеле 2011. године.

ПОСЛА:

током

Област привреде
Област за привреду у текућој
2011. години планира извршити сљедеће нормативно – правне активности
из надлежности Скупштине Босанско
– подрињског кантона Горажде:
1. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама
Влада Босанско–подриПредлагач:
Обрађивач:
Рок:

њског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде

друго тромјесечје
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2. Закон о измјенама и допунама Закона о управљању привредним друштвима у надлежности Босанскоподрињског кантона Горажде
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
треће тромјесечје

3. Одлука о начину располагања објектима преузетим из процеса приватизације бившег система УНИС
ХИ “АЗОТ” Витковићи
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
прво тромјесечје

4. Презентација акционог плана за
сигурније одвијање саобраћаја на
путевима у БПК Горажде
Предлагач:
Рок:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
прво тромјесечје
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6. Информација о утрошку средстава
према Програмима на које је сагласност дала Скупштина БПК
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

7. Информација о стању шума на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Предлагач:

Предлагач:

Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
четврто тромјесечје

8. Извјештај о проведеним активностима на изградњи, одржавању, санацији и реконструкцији регионалних и локалних цеста и мостова на
подручју БПК Горажде у 2009. години.

5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о вршењу такси-превоза на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
прво тромјесечје

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
прво тромјесечје

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
прво тромјесечје

9. Извјештај о додијељеним концесијама и ефектима од концесија

Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
четврто тромјесечје
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10. Информација о стању РТВ-предајника, репетитора и РТВ-опреме у
власништву БПК Горажде са посебним акцентом на модернизацију
постојећих и изградњу нових предајника и опреме
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
друго тромјесечје

11. Информација о провођењу мјера и
активности Акционог плана за сигурније одвијање саобраћаја на путевима у БПК Горажде
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
треће тромјесечје

12. Информација о стању пољопривреде и руралне инфраструктуре на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач:
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
Рок:
четврто тромјесечје

13. Програм одржавања и реконструкције цеста и мостова
Предлагач:
Обрађивач:
Рок:

Влада Босанско–подрињског кантона Горажде
Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
прво тромјесечје
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Област сацијалне политике, здравства, раселјених лица и избјеглица
НОРМАТИВНО – ПРАВНИ ДИО
ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Нацрт Закона о основама социјалне заштите и
минимума социјалне сигурности у Босанско –
подрињском кантону Горажде

Радна група за
израду Закона

Нацрт Закона о темељним правима лица са
инвалидитетом у Босанско – подрињском кантону
Горажде

Радна група за
израду Закона

Нацрт Закона о заштити цивилних жртава рата у
Босанско – подрињском кантону Горажде

Радна група за
израду Закона

Нацрт Закона о заштити породице са дјецом у
Босанско – подрињском кантону Горажде

Радна група за
израду Закона

Наредба о износима по Закону о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава рата и
заштити породице са дјецом
Одлука о утврђивању износа дјечијег додатка на
подручју БПК Горажде

Влада БПК
Горажде

Провођење Програма обиљежавања “Дјечије
недјеље” за БПК Горажде у 2011. години
ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА
Одлука о утврђивању основица, стопа и начину обрачунавања и уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (окончање поступка)
Одлука о непосредном учешћу осигураних лица у
трошковима кориштења здравствене заштите

Министарство за
финансије

Други квартал
Зависно од динамике
доношења федер.закона који је у процедури
Други квартал
Зависно од динамике
донош. федер.закона,
те уколико из фед.закона буде произилазила обавеза за кантоне да донесу у овој
области своје законе
Други квартал
Зависно од динамике
донош. федер.закона,
те уколико из фед.закона буде произилазила обавеза за кантоне да донесу у овој
области своје законе
Други квартал
Зависно од динамике
донош. федер.закона
који је у поступку доношења
Други квартал
У зависности од динамике усвајања нових
закона
Други квартал
(У зависности од динамике усвајања нових закона)
Трећи квартал

- Завод
здравственог
осигурања

Други квартал

- Завод
здравственог
осигурања

___ квартал
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Одлука о обиму права на кориштење
ортопедских и других помагала
Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања БПК Горажде за
2010. годину
Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања БПК Горажде за
период јануар-јуни 2011. године
Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Завода здравственог осигурања БПК Горажде за 2011. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Завода здравственог осигурања БПК Горажде за
2010. годину
Одлука о давању сагласности на Финансијски
план Завода здравственог осигурања БПК Горажде за 2012. годину
Одлука о критеријима за именовање, начину
избора, мандату и финансирању здравственог
савјета Кантоналног министарства (у складу са
Законом о правима, обавезама и одговорностима пацијената „Службене новине Ф БиХ“, број:
40/10)
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___ квартал

- Завод здравственог
осигурања
- Завод здравственог
осигурања

Други квартал

- Завод здравственог
осигурања

Трећи квартал

- Завод здравственог
осигурања

Први квартал

- Завод здравственог
осигурања

___ квартал

- Завод здравственог
осигурања

Четврти квартал

Трећи квартал

ОБЛАСТ ПОВРАТКА
Закон о измјенама и допунама Закона о
расељеним лицима – прогнаницима и
избјеглицама – повратницима у БПК Горажде

Општине у саставу
БПК Горажде

Правилник о одржавању и управљању стамбеним јединицама у објектима у насељу „Витковићи“ у Општини Горажде стављених у функцију у оквиру пилот програма „Социјално становање у БиХ“

Радна група –ЦРС,
Министарство за
урбанизам,просторно
уређење и заштиту
околине

Одлука о кућном реду у стамбеним јединицама
које су предмет Пројекта „Социјално становање
у БиХ“
Одлука о висини потребних прихода за задовољење стамбених потреба
Одлука за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду за кирије

-

Број:01.05-493/11
20.мај 2011.године
Горажде

-

Четврти квартал
Зависно од динамике у процедури донош. Фед. закона
Други квартал
Зависно од динамике у Имплем. пројекта „Социјално становање“

Први и Трећи
квартал
Континуирано

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.
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-

На основу члана 9, члана 15, члана 16, члана 17, члана 18, члана 35, у
вези са чланом 23. став 1. тачка е.) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде, Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 5. сједници,
одржаној 20.05.2011. године, д о н о с и:

-

ПРОГРАМ РАЗВОЈА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ДО 2014. ГОДИНЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1.)
У циљу развоја демократског,
просперитетног и отвореног друштва,
Скупштина доноси Програм развоја
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм развоја садржи принципе, циљеве и задатке економске, социјалне и развојне политике кантона.
Програм развоја се доноси за
период од 2011. до 2014. године.
2.)

-

3.)
Влада кантона је надлежна за
провођење Програма развоја.
Јавне установе и предузећа ће
ускладити своје циљеве са Програмом
развоја.
II. СВРХА ПРОГРАМА РАЗВОЈА
Сврха програма развоја је:
-

-

-

Програм развоја кантона утврђује:
-

-

Сврху, основне вриједности и принципе развоја Босанско-подрињског кантона;
Стратешке и кључне циљеве програма развоја;
Приоритетне задатке јавне управе
до 2014. године;

Приоритетне реформе, програме,
пројекте, активности и мјере до краја 2014. године;
Процес имплементације;
Начин финансирања;
Механизме мониторинга и евалуације;
Очекиване резултате;
Надлежности органа управе и механизме сарадње и координације.

-

Осигурање поштивања највишег
нивоа људских права загарантованих Уставом;
Пружање адекватног одговора на
ургентне потребе становника кантона за запошљавањем и бољим стандардом живота;
Креирање оквира за свеобухватну
реформу јавне управе која ће бити
ефикаснија у реаговању на материјалне, економске, социјалне, здравствене, културне потребе и проблеме појединаца, породица и заједница;
Дефинисање развојне политике и
приоритетних циљева до краја 2014.
године и одређивање надлежности
Владе, јавних установа и предузећа
за њихово провођење;
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-

-

Осигурање ефикасног мониторинга и евалуације рада јавне управе
од стране Скупштине Босанско-подрињског кантона, цивилног друштва и грађана.

III. ОСНОВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
И ПРИНЦИПИ

управе;
-

-

1.)
Основне вриједности Програма
развоја су:
-

-

-

-

да све активности јавне управе морају имати позитиван утицај на развој људских права и равноправности мушкараца и жена;
да је највиша тежња грађана побољшање животног стандарда и уживање слободе од сиромаштва, незапослености и болести;
да је осигурање достојанственог стандарда живота основ на којем требају да почивају сви напори усмјерени на развој;
да се надлежности кантона у креирању и имплементацији политика
проводе у складу са потребама становника самостално, заједно и координирано са Федерацијом Босне
и Херцеговине;
2.)

-

-

да креирање и провођење политика у области привреде, социјалне и
здравствене заштите, борачких питања, образовања, управе, радних
односа и просторног уређења представљају приоритет у раду јавне

да се приликом креирања политика обавезно води рачуна осигурању позитивног утицаја на процес
европских интеграција;
да у извршавању своје надлежности кантон самостално доноси прописе и одлучује о организацији и
раду јавних служби, односно у договору са Федерацијом БиХ у случају да је на тај начин омогућено ефикасније и рационалније вршење
надлежности;
да се приликом креирања и имплементације кантоналних политика
осигурава потпуна сарадња органа
управе која омогућава дјелотворније, ефикасније, ефективније дјеловање и рационално кориштење јавних ресурса;
да посебно рањиве категорије становништва имају додатни подстицај за побољшање њиховог животног стандарда.

IV. СТРАТЕШКИ И КЉУЧНИ
ЦИЉЕВИ
1.)
Стратешки циљеви:
-

Основни принципи Програма
развоја су:
-
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-

Осигурање снажне привредне инфраструктуре која омогућава запошљавање у конкуретном приватном сектору, благостање и растући
животни стандард уз одрживо кориштење природних ресурса;
Повећање могућности за све, а посебно за старије људе и породице у
стању социјалне потребе да остваре бољи живот, да имају квалитетну здравствену заштиту, добро об-
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-

-

-

разовање и квалитетне социјалне
услуге;
Интегрисање економских, социјалних и културних политика како би
оне постале ефикасније у осигурању укупног развоја;
Осигурање ефикасног, транспарентног и одговорног управљања и
администрације у јавном сектору;
Креирање материјалних и друштвених услова који омогућавају повратак расељених лица и избјеглица
у сигурности и достојанству у мјеста њиховог поријекла и њихову
несметану реинтеграцију у њихова
друштва.

-

-

-

-

2.)
Кључни развојни циљеви Владе
Босанско-подрињског кантона до 2014.
године:
-

-

убрзање привредног развоја кантона и рјешавање суштинских економских и социјалних проблема, а
посебно оних повезаних са недостатком посла, сиромаштвом, болешћу и старошћу;
провођење свеобухватне реформе
јавне управе по стандардима који
важе у земљама Европске уније и
осигурање одрживог финансирања јавних програма кантона.

V. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ
Приоритетни задаци јавне управе у области развоја до 2014. године:
-

Повећање броја запослених и самозапослених, продуктивности запослених и побољшање услова рада у
којима раде радиници;

-

Развој металне, ауто, намјенске, прехрамбене индустрије и пољопривреде, подузетништва и обрта;
Унапређење цестовне, туристичке,
индустријске, стамбене и културне
инфраструктуре;
Провођење реформи социјалних,
здравствених и образовних програма у циљу прилагођавања кантоналних програма потребама грађана
и осигурања квалитетних и трошковно ефикасних услуга;
Осигурање дјелотворније, ефикасне и хармонизоване јавне управе и
јавних служби, које ће грађанима
пружати квалитетне услуге за мање новца и које ће пословати на основу транспарентних и отворених
процедура по европским стандардима;
Осигурање ефикасног утрошка јавних средстава у вршењу своје надлежности и одрживог система финансирања јавних установа и предузећа;

VI. ПРИОРИТЕТНЕ РЕФОРМЕ,
ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ
1.)
Приоритетне реформе су:
1. Реформа социјалне сигурности незапослених
Провођење реформе у систему
социјалне сигурности незапослених лица са циљем смањења
броја регистрованих запослених на број лица која активно траже запослење или су у процесу
преквалификације и обуке уколико њихова занимања нису тр-
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ажена на тржишту. Реформа ће
се заснивати на принципу да се
за све незапослене раднике који
су регистровани у Служби за
запошљавање због остваривања
др-угих права, у случају скидања са евиденције осигура остваривање ових права у складу са
постојећим или новим законским рјешењима.
2. Реформа пољопривредног
сектора
Провођење реформе у пољопривредном сектору у циљу стварања услова за развој и запошљавање. Реформа ће се заснивати на промјени система подстицаја пољопривредне производње у складу са ЕУ стандардима,
регистрацији свих пољопривредних произвођача, повећању
броја пољопривредних произвођача и њиховом развоју те на
јачању инструмената који ће
омогућити ефикаснију улогу кантона у развоју руралних подручја.
3. Реформа система социјалне
заштите
Реформа система социјалне заштите има за циљ унапређење
система социјалне заштите лица у стању социјалне потребе,
породиља, сиромашних породица са дјецом, лица са онеспособљењем и старијих људи.
4. Свеобухватна реформа јавне
управе
Покретање програма повећања
ефикасности јавне управе на
подручју Босанско-подрињског
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кантона, који ће се заснивати на
детаљној анализи капацитета за
доношење одлука и координацију јавних финансија, људских
потенцијала, управних поступака, институционалних комуникација и нивоа кориштења информационих технологија у јавној управи.
5. Реформа јавних финансија
Покретање програма реформе
свих давања из буџета кантона
који ће се заснивати на правној
и финансијској анализи свих законских прописа који представљају основ за издвајање средстава из буџета кантона. Реформа
ће се заснивати на јасној идентификацији законских обавеза
преузетих из закона Федерације
БиХ и закона кантона, законских намјена издвајања средстава,
подацима о тренутном и потенцијалном броју корисника права, анализи остварених резултата који се постижу и утицаја који се остварује.
6. Реформа пореза на имовину
Провођење реформе пореских
закона у надлежности Босанско-подрињског кантона и доношење новог Закона о порезу на
имовину. Реформа ће се заснивати на европским стандардима
који подстичу ефикасно кориштење имовине и који омогућавају праведност према социјално рањивим категоријама.
7. Реформа система
стипендирања
Провођење реформе система
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стипендирања ученика и студената у циљу ефикаснијег одговарања на потребе кантона за
образованим кадровима. Реформа ће се заснивати на потреби
осигурања подршке социјално
рањивим категоријама у приступу образовању и обезбјеђењу
стручних кадрова у партнерству са јавним и приватним сектором у складу са развојним потребама.
2.)
Приоритетни програми су:
1. Програм подршке развоју
приватног сектора
Програм има за циљ пружити
подршку развоју пословном сектору у реализацији пројеката
који омогућавају повећање броја запослених, повећавање прихода запосленим радницима, проширивање обима пословања,
увођење нових технологија, осигурање приступа новим тржиштима, унапређење заштите на
раду и права радника из радног
односа, унапређење квалитете
производа и услуга и развој менаџмента.
2. Програм подршке извозној
индустрији
Програм има за циљ пружити
подршку средњим и великим
предузећима заинтересованим
за нова улагања на простору кантона која омогућавају запошљавање значајног броја радника,
развој извозно орјентисане економије и ефикасно кориштење
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привредних ресурса за економски развој Босанско-подрињског кантона Горажде.
3. Програм развоја туризма
Програм има за циљ пружање
подршке развоју туристичке инфраструктуре у областима које
могу утицати на развој туризма
као важне привредне гране, као
и на укупно побољшање квалитете живота на простору кантона.
4. Програм руралног развоја
Програм има за циљ пружити
посебну подршку руралном развоју који ће подржавати развојне иницијативе које долазе из
руралних заједница и који ће
обезбиједити подстицај приватном сектору у отварању производних радних мјеста у руралним подручјима кантона.
5. Програм подршке развоју
тржишта рада
Програм има за циљ осигурати
подршку незапосленим у активном учешћу на тржишту рада
кроз запошљавање и проналажење посла, развој капацитета незапослених, њихово информисање о стању на тржишту рада,
едукацију и обуку, осигурање
посебних подстицаја за запошљавање рањивих и тешко упошљивих категорија и осигурање могућности за стицање знања кроз волонтирање и рад на
пословима у заједници.
6. Програм подршке ветеранима
рата
Програм има за циљ осигурати
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посебну подршку запошљавању и интеграцији демобилисаних бораца у економски живот,
посвећујући посебну пажњу да
породице припадника Армије
БиХ имају осигуран достојанствен стандард живота.
7. Програм подршке одрживом
повратку
Програм има за циљ осигурање
подршке расељеним и повратницима помоћ у осигурању одрживих економских и социјалних услова живота у њиховим мјестима повратка.
8. Програм подршке социјалним
категоријама
Програм има за циљ пружање
додатне социјалне, здравствене
и стамбене помоћи социјално
рањивим категоријама.
3.)
Приоритетни пројекти:
1. Пројекат фискалних подстицаја
новом запошљавању.
Пројекат ће омогућити фискалне
подстицаје у надлежности кантона
за нова запошљавања. Пројекат ће
додатно подстицати запошљавање
незапослених демобилисаних бораца, лица у стању социјалне потребе и друге тешко упошљиве категорије.
2. Пројекат развоја пословне
инфраструктуре I.
Пројекат ће обезбиједити финансијску подршку у активностима на
изградњи трговинско - пословног

средишта у циљу унапређења пословне, комерцијалне и туристичке
инфраструктуре у Горажду.
3. Пројекат развоја пословне
инфраструктуре II.
Пројекат ће обезбиједити развој индустријских зона и ревитализацију
сиве привредне инфраструктуре
која се налази у власништву кантона и њено ефикасно кориштење
као важан ресурс укупног развоја
кантона.
Босанско-подрињски кантон Горажде ће учествовати у реализацији
уређења пословних индустријских
зона које су тренд развоја у смислу
развојне политике Босне и Херцеговине у цјелини.
4. Пројекат развоја планинског
туризма.
Пројекат ће обухватити три најатрактивније туристичке локације на
подручју кантона са циљем унапређења туристичке инфраструктуре
и туристичке понуде за зимски туризам.
5. Пројекат развоја љетног туризма.
Пројекат ће обухватити израду архитектонско-еколошко-туристичких рјешења и улагања у уређење
плажа у граду Горажду и другим
атрактивним плажама на Дрини у
циљу развоја туризма, повећању туристичке атрактивности Горажда и
одрживог кориштења ријеке Дрине у туристичке сврхе.
6. Пројекат модернизације
саобраћајне инфраструктуре.
Пројекат ће омогућити дефинисање стратешких приоритета за разв
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ој саобраћајне инфраструктуре и
реконструкцију постојеће саобраћајне инфраструктуре по приоритетима у односу на интензитет кориштења са циљем осигурања квалитетних инфраструктурних предуслова за развој економије.
7. Пројекти реконструкције кључних путних праваца
Пројекат ће укључивати активности на реконструкцији регионалних
цеста Горажде – Прача и Горажде –
Чајниче, израду потребних студија
за проглашење регионалног пута
ентитетска граница РС - Јошаница
у Општини Фоча – Цвилин – Осаница – Садба – Ахмовићи – Зупчићи и започети активности на изградњи поменутог правца и путева
Мравињац – Берич и Осаница Ило-вача.
Изградња савременог моста преко
ријеке Дрине у Мјесној заједници
Витковићи.
8. Пројекат модернизације основних и средњих школа.
Пројекат ће обухватити осавремењавање услова у којима се изводи
настава и у којима бораве ученици
у циљу побољшања услова образовања на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
9. Пројекат осигурања просторних
капацитета Кантоналне болнице
Горажде.
Пројекат ће осигурати потребне услове за рад Кантоналне болнице кроз осигурање просторних капацитета, набавку савремене медицинске опреме са циљем одрживог пру-
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жања квалитетних здравствених услуга на простору кантона.
10. Пројекат социјалног становања.
Пројекат ће успоставити механизам за обезбјеђење адекватних услова за становање социјално рањивим категоријама кроз кориштење
властитих стамбених ресурса и закуп некориштених стамбених јединица у власништву грађана.
11. Пројекат реорганизације система
институционалне бриге за стара
лица.
Пројекат ће осигурати унапређење
система институционалне бриге за
стара лица са квалитетним социјалним и здравственим услугама које
се пружају старим лицима.
12. Пројекат енергетске ефикасности
Пројекат ће осигурати подршку у
осигурању енергестски ефикасног
система гријања, кроз инвестиције
у топлотну излолацију (термо фасаде) на зградама, који ће се суфинансирати заједно са грађанима у
складу са одредбама овог Програма.
13. Пројекат јачања културе I.
Пројекат ће осигурати подршке институционалном јачању међународног Фестивала пријатељства кроз
улагање у опрему и промоцију Фестивала у Босни и Херцеговини и
сусједним државама.
14. Пројекат јачања јавних предузећа
I.
Пројекат ће дефинисати дугорочно рјешење за смјештај Кантоналне
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телевизије које ће омогућити обезбјеђење одговарајућег простора за
смјештај телевизије, опремање студијског простора, набавку опреме
и побољшање услова новинара у
циљу побољшања позиције телевизије на медијском тржишту.
15. Пројекат јачања културе II.
Пројекат ревитализације градског
кина који ће укључивати инвестиције у реконструкцију и набавку
савремене опреме за репродукцију
филмова са 3Д технологијом и успостављање сарадње са основним и
средњим школама у циљу кориштења расположиве технологије у образовне сврхе.
16. Пројекат јачања културе III.
Пројекат изградње музеја на подручју општине Горажде.
17. Пројекат реконструкције Градског трга са спомеником браниоцима Горажда.
Пројекат израде новог архитектонског рјешења Градског трга са спомеником браниоцима и његове изградње.
18. Пројекат развоја комуналне
архитектуре I
Пројекат има за циљ да у сарадњи
са Општином Горажде дефинише
урбанистичко рјешење Подхрањенског потока од Градске галерије
(Привредне банке) до хотела Бехар
и осигура средства за његову реализацију.
19. Пројекат урбанизације насеља
Витковићи
Пројекат урбанистичког рјешења и
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реконструкције јавних површина у
насељу Витковићи.
20. Пројекат ефикасне управе I.
Пројекат унапријеђења перформанси јавне управе који ће смањити
беспотребне активности које не дају никакву додатну вриједност и које стварају непотребне трошкове у
функционисању јавне управе.
21. Пројекат ефикасне управе II.
Пројекат успостављања е-владе омогућит ће примјену информационих технологија у различитим сегментима јавне управе који ће обезбиједити боље јавне услуге, ефикаснију координацију владиних активности, олакшан приступ услугама
од стране грађана, већу транспарентност у раду и бољу интеракцију
са корисницима услуга, грађанима,
цивилним друштвом и приватним
сектором.
22. Пројекат Развоја спорта I
Пројекат има за циљ унаприједити
услове за бављење спортским активностима и подршку спортским клубовима у омогућавању квалитетних услова за бављење спортом у сарадњи са професорима спорта запосленим у образовним институцијама.
23. Пројекат мултимедијалног центра за младе
Пројекат има за циљ да у оквиру
Центра за културу успостави независтан центар за младе који ће располагати адекватним простором и
опремом која ће бити набављена
кроз пројекат и у оквиру којег ће се
успоставити сарадња са другим
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активностима центра, посебно у организацији Фестивала пријатељства.
24. Пројекат
развоја
комуналне
инфрастуктуре II
Пројекат има за циљ да пружи подршку Општини Горажде у циљу
изградње колектора и реконструкције секундарне водоводне мреже.
4.)
Приоритетне мјере:
1. Подршка јавним установама I.
Јачање капацитета јавних установа
које обављају друштвену дјелатност, кроз санационе планове у којима ће се обезбиједити средства за
санирање вишегодишњих финансијских губитака у пословању и кроз провођење реорганизације дјелатности у циљу обезбјеђивања одрживог пружања квалитетних јавних услуга.
2. Подршка заштити и развоју радничких права I.
Осигурање пуног поштивања права радника кроз актвности које ће
омогућити заштиту социјалних права запослених радника, унапређења радничких права и услова рада
на простору Босанско-подрињског
кантона Горажде;
3. Подршка заштити и развоју радничких права II.
Осигурање пуног поштивања социјалних права радника, посебно жена за вријеме породиљског одсуства.
4. Подршка развоју људских
ресурса у здравству I.
Обезбјеђење квалитетних људских
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ресурса неопходних за развој здравственог сектора у Босанско-подрињском кантону Горажде.
5. Подршка развоју јавног здравства
I.
Обезбјеђење неопходних ресурса
за развој јавно-здравствене дјелатности у области превенције, здравствене заштите становништва, заштите воде и намирница за општу
употребу.
6. Подршка развоју механизама за
програмско планирање
Успостављање јединствене методологије програмског планирања, имплементације, мониторинга, евалуације и извјештавања у складу са
ЕУ стандардима, чије ће поштивање бити обавезно од стране свих корисника буџетских средстава и која
ће се примијењивати на сва издвајања на транфере и капитална улагања у износима већим од 10.000 КМ.
7. Подршка сузбијању корупције
Подузимање конкретних мјера на
повећању транспарентности у раду и на сузбијању корупције унутар државних институција у областима повезаним са јавним набавкама и са пословањем у секторима јавне управе, здравства, образовања
и запошљавања.
8. Унапријеђење рада јавног
сектора I.
Осигурање повећања квалитете и
ефикасности у раду јавних служби
кроз отклањање регулаторних, организационих и техничких баријера у раду ангажовањем Управе за
инспекцијске послове, која ће пров-

04.јул/српањ 2011

ести детаљан инспекцијски надзор
над свим јавним установама и предузећима у власништву Босанскоподрињског кантона Горажде, након чега ће за Владу Босанско-подрињског кантона у сарадњи са ресорним министарствима израдити
приједлог за унапређење рада, побољшање квалитете услуга и осигурање веће трошковне ефикасности у раду јавних установа.
9. Провођење независне ревизије
финансијског пословања
Провођење независне вањске ревизије пословања свих јавних установа и јавних предузећа основаних од
стране Кантона за 2009. и 2010. годину;
10. Смањење сиве економије
Осигурање пуног поштивања регулаторних одредби од стране приватног сектора, посебно у области
радног права, фискалних обавеза и
заштите потрошача.
5.)
Јавна управа кантона у партнерству са јавним, приватним и цивилним сектором ће започети израду сљедећих студија оправданости:
1. Елаборат о топлификацији
Елаборат има задатак утврђивања оправданости улагања у интегрално рјешавање питања гријања кроз
пројекте топлификације, побољшање
топлотне излолације стамбених јединица и успостављање трошковно ефикасног система гријања јавне управе и
јавних установа.
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2. Елаборат о развоју прераде
млијека
Елаборат има задатак утврђивања
оправданости улагања у изградњу
капацитета за производњу млијечних производа у партнерству са приватним сектором.
3. Елаборат о превозу ученика и
студената
Елаборат има задатак утврђивања
оправданости обезбјеђења јединственог и ефикасног система превоза
и смјештаја ученика и студената на
простору кантона.
4. Елаборат о покретању
универзитета
Елаборат има задатак утврђивања
оправданости улагања у развој образовних могућности кантона као
мотора укупног развоја кроз формирање универзитета у складу са законом и потребама развојних грана привреде;
5. Елаборат о реорганизацији примарне здравствене заштите
Елаборат има задатак утврђивања
оправданости провођења реорганизације система примарне здравствене заштите у циљу побољшања
доступности здравствених услуга,
ефикаснијег кориштења ресурса и
бољег управљања у здравству;
6. Елаборат о изградњи спортског
базена
Елаборат има задатак утврђивања
оправданости улагања у изградњу
савременог центра са базеном и услугама у партнерству са приватним сектором које би могле унапри-
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једити квалитету спортског живота
грађана, али и оснажити туристичку понуду са квалитетним воденим
садржајем;
7. Елаборат о изградњи туристичке
инфраструктуре
Елаборат има задатак утврђивања
оправданости улагања у изградњу
туристичке инфраструктуре у партнерству са приватним сектором на
дијелу језера у општини Горажде,
везане за језерски и наутички туризам.
6.)
У циљу провођења планираних
приоритетних реформи Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће
формирати интерресорне радне групе
за припрему, провођење и надгледање
имплементације реформи.
Провођење приоритетних реформи ће се заснивати на усвојеним стратегијама на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације БиХ и у складу са одредбама овог Програма.

8.)
Влада Босанско-подрињског кантона ће одредити носиоце имплементације приоритетних пројеката.
У складу са критеријима које ће
донијети Влада, имплементација приоритетних пројеката може се повјерити приватном и цивилном сектору.
9.)
Влада Босанско-подрињског кантона ће обезбиједити услове за кандидовање и других пројеката од стране општина у саставу кантона, јавних
установа и предузећа, приватног и цивилног сектора у складу са одредбама
овог програма у секторима образовања, здравља, водоснабдијевања и комуналија, јавне администрације и цивилног друштва, социјалне инфраструктуре и услуга, пољопривреде, туризма, заштите околиша, урбаног развоја
и руралног развоја.
VII. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
1.)

7.)
У активностима на имплементацији приоритетних програма равноправно у складу са својим капацитетима, самостално или у партнерству, може учествовати приватни и цивилни
сектор кроз провођење властитих пројеката у складу са критеријима програма.
Одабрани пројекти приватног
и цивилног сектора који испуњавају
критерије приоритетних програма ће
бити финансирани из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.

У циљу ефикасне имплементације Програма развоја, у области имплементације Програма дефинисани су:
1. Учесници у имплементацији Програма,
2. Начин израде Акционог плана имплементације Развојног програма.
2.)
Надлежност за учествовање у
имплементацији програма развоја имају:
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-
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Скупштина Босанско-подрињског
кантона,
Заједнички скупштински одбор,
Влада Босанско-подрињског кантона,
Јавне установе и јавна предузећа основана од стране Кантона или које
се већински финансирају из извора
који су у надлежности Кантона.
3.)

Заједнички скупштински одбор
чине чланови Комисије за привреду и
економску политику и Комисије за
рад, здравство и социјалну заштиту, те
по 1 (један) члан из осталих сталних
радних тијела Скупштине.

3. Капацитета за учествовање у имплементацији као носиоца активности или партнера,
4. Људских, организацијских и финансијских капацитета,
5. Могућег доприноса у остваривању
очекиваних резултата Програма.
5.)
Надлежност Скупштине Босанско-подрињског кантона у имплементацији програма је да:
-

4.)
У имплементацији Програма
развоја у складу са Законом о локалној
самоуправи и критеријима за укључивање не-државних актера, добровољно
учествују:
1. Општинска администрација,
2. Јавна комунална предузећа и општинске јавне установе,
3. Приватни сектор,
4. Организације цивилног друштва,
5. Мјесне заједнице,
6. Грађани Босанско-подрињског кантона.
Укључивање недржавних актера као учесника у процесу имплементације и/или корисника Програма ће
се одређивати на основу њховог:
1. Положаја у одређеном сектору,
2. Интереса за развој у складу са Програмом,

-

Доноси измјене и допуне Програма развоја,
Доноси Акционони план имплементације Програма развоја,
Усваја полугодишњи и годишњи
Извјештај о напретку Програма развоја, који садржи извјештај о имплементацији Програма у складу са
Акционим планом, финансијски
извјештај и извјештај о проведеном
мониторингу и евалуацији,
Проводи расправу о имплементацији Програма развоја на основу приједлога или захтјева Заједничког
одбора.
6.)

Надлежности заједничког скупштинског одбора су:
-

-

Даје мишљење на полугодишње и
годишње извјештаје о напретку,
Прати напредак у имплементацији
Развојног програма и у складу са потребом усмено и писмено информише Скупштину,
Иницира и даје приједлоге Скупштини за промјене и усклађивање
Програма развоја,
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-

-

Прати имплементацију закона, стратегија, одлука и закључака Скупштине у вези са Програмом развоја,
Разматра приједлоге, сугестије и критике цивилног друштва и грађана.
7.)

Влада Босанско-подрињског кантона је надлежна за:
-

-

-

-

-

предлагање доношења прописа из
надлежности Скупштине у складу
са одредбама овог Програма,
предлагање буџета кантона и инструмената за његово извршавање
у складу са одредбама програма
развоја,
управљање процесом имплементације Програма развоја и доношење
одлука о носиоцима активности на
имплементацији појединих компоненти Програма,
израду приједлога акционог плана
за имплементацију Програма развоја и дефинисање годишњих приоритета, очекиваних резултата и потребних ресурса,
доношење извршних одлука у имплементацији Програма развоја,
утврђивање надлежности органа
управе, јавних установа и јавних
предузећа у имплементацији Програма развоја.
8.)

Акциони план имплементације
садржи хијерахијски преглед задатака,
активности, надлежности одговорних
страна, информације о временском оквиру имплементације, преглед ресурса
укључујући неопходне финансије те

информације о очекиваном утицају и
кључним очекиваним резултатима појединачних активности које се проводе
у имплементацији Развојног плана.
Акциони план садржи информације о свим програмима, пројектима
и мјерама које су идентификоване као
приоритетне за текућу годину имплементације Развојног програма у којем
се обавезно налазе сљедеће информације:
-

-

-

-

-

назив реформе, програма, пројекта
активности и мјере (активност),
кратак опис реформе, програма,
пројекта активности и мјере,
процијењени укупни трошкови имплементације акције у КМ,
извори средстава за финансирање
реформе, програма, пројекта активности и мјере (Буџет Кантона, остали јавни извори и приходи по основу учешћа не-државних актера,
приходи по основу донације и друго),
назив носиоца активности, име одговорног лица и надлежности носиоца активности,
назив партнера и других учесника
у имплементацији,
вријеме трајања имплементације у
мјесецима,
планирани почетак и завршетак
имплементације појединачних активности,
информације о стратешком и специфичном циљу чијем остваривању ће допринијети планирана активност у складу са програмом,
циљана група или групе које ће
имати директне користи од имплементиране активности,
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-

очекивани кључни ефекти или резултати након завршетка планиране акције.

-

9.)
Свака приоритетна реформа,
програм и пројекат који је предвиђен
Програмом развоја чија имплементација је предвиђена Акционим планом
(акција), биће детаљно припремљена,
на начин да садржи основне информације о:
-

-

-

-

-

-

-

-

Начину доприноса акције имплементацији специфичних и стратешких циљева из Развојног програма;
Идентификованим критичним питањима и анализи стања релевантних подручја, тема или питања и
утицаја на циљане групе;
Проведеном процесу приоритизације свих кључних активности у
оквиру акције;
Дефинисаним циљевима у складу
са Програмом развоја и специфичним задацима акције;
Листи специфичних активности које ће се провести у току имплементације акције;
Неопходним ресурсима за имплементацију акције у новцу и средствима, људским и кадровским ресурсима те другим неопходним ресурсима као што су зграде или земљиште који су неопходни;
Опис дирекних резултата који ће
провођењем акције бити постигнути;
Опис дугорочних резултата, односно ефеката и утицаја акције на циљеве и задатке Програма развоја;

Менаџменту акције, дефинисању
одговорности за имплементацију акције и начину остваривања сарадње са партнерима и корисницима.
10.)

За осигурање успјешне имплементације Влада Босанско-подрињског
кантона ће приликом израде годишњег плана рада и приједлога буџета
Босанско-подрињског кантона усагласити приоритете на провођењу кантоналне политике са приоритетима Програма развоја.
11.)
Ресорна министарства, јавне установе и институције у надлежности
кантона ће приликом израде програма
рада за 2011. годину уврстити релевантне циљеве и задатке из Програма развоја, што је обавезно за министарства
и органе који су директно надлежни за
послове који су предвиђени овим програмом.
12.)
Министарство за привреду ће
за потребе имплементације Програма
развоја посебну пажњу дати својим надлежностима из области:
-

унапређења производње,
кориштења природних богатстава,
развоја пољопривреде,
кориштења вода у енергетске и рекреативне сврхе,
покренути питање стављања у функцију јавног водног добра у власништву Федерације БиХ у приоба-
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-

-

-

-

-

-

љу ријеке Дрине, као водотока прве категорије,
осигуравања услова за развој тржишних и економских односа,
контроле цијена производа и услуга,
политике туризама, развоја туристичких ресурса и туристичко-промотивне дјелатности,
креирање политике и развоја рекреативних, рехабилитационих и других центара,
регулисања и обезбјеђивања саобраћаја, комуникација и транспортне
инфраструктуре,
обезбјеђивања услова за развој јавног саобраћаја и система комуникационих веза на нивоу Кантона,
утврђивања програма и обезбјеђивање услова за изградњу, обнову и
одржавање кантоналних саобраћајница,
подузетништва.

-

14.)
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице ће за потребе имплементације Програма развоја посебну пажњу дати својим надлежностима из области:
-

13.)
Министарство за правосуђе, управу и радне односе ће за потребе имплементације Програма развоја посебну пажњу дати својим надлежностима
из области:
-

-

-

-

организације и начина рада органа
управе и унапређења рада у организацији органа управе,
стручног образовања и усавршавања службеника у кантоналним министарствима и другим тијелима
управе,
припремања нацрта закона и других прописа којима се уређује систем управе,
провођења политике запошљавања
на подручју Кантона,

регулисања услова заштите на раду,
радних односа и права из радних
односа.

-

-

-

-

регулисања функционисања и развоја система социјалне заштите,
остваривања права на социјалну заштиту и социјалну сигурност,
утврђивања права на субвенционисање трошкова социјалне заштите,
успоставу и функционисање система дјечије заштите,
утврђивање услова, мјерила и критерија за остваривање права старих
и изнемоглих лица у објектима социјалне заштите за старе и изнемогле,
провођења политике здравствене заштите становништва на подручју кантона,
стварања услова за рад секундарне
здравствене заштите становништва,
осигуравања примарне и превентивне здраствене заштите и праћење
здравственог стања становништва,
предузимање мјера за повратак, и
координацију програма помоћи за
расељена лица и избјеглице,
надзор над радом јавних установа
из области здравства, социјалне и
дјечије заштите.
15.)
Министарство за борачка пита-
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ња ће за потребе имплементације Програма развоја посебну пажњу дати својим надлежностима из области:
-

-

-

-

-

утврђивања права бораца и чланова њихових породица на подручју
кантона;
утврђивања политике и доношења
прописа Кантона којима се дефинишу услови за остваривање права
бораца, ратних војних инвалида и
чланова породица шехида и погинулих бораца;
заштите ратних и мирнодопских
војих инвалида, чланова породица
шехида, погинулих, несталих и умрлих бораца, као и умрлих ратних
и мирнодопских војних инвалида;
изградње, уређења и одржавања
спомен-обиљежја и мезарја бораца;
сурадње и координације рада са
кантоналним Министарством здравља и другим министарствима у
вршењу послова из своје надлежности;
осигурања средстава и других облика помоћи борцима;
координације дјеловања (удружења породица шехида, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца).
16.)

Министарство за образовање,
науку, културу и спорт ће за потребе
имплементације Програма развоја посебну пажњу дати својим надлежностима из области:
-

обезбјеђења услова за образовање,
обезбјеђења услова за смјештај ученика и студената,
утврђивања педагошког стандарда
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-

-

-

-

-

и норматива простора, опреме и
наставних средстава за предшколско, основно и средње образовање и
одгој и високо образовање,
утврђивања наставног плана и програма за основно и средње образовање и одгој и доношење наставних планова и програма универзитетских установа,
провођења политике у области техничке културе и иноваторства,
развоја система информисања у кантону,
функционисања јавних предузећа
у области информисања чији је оснивач Кантон,
провођења политике развоја културе и културних дјелатности,
регулисања и обезбјеђења услова
за заштиту, ревитализацију и рестаурацију културно-историјског и
градитељског наслијеђа на подручју кантона,
предлагања и провођења политике
у области тјелесне културе, спорта,
одмора и рекреације.
17.)

Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
ће за потребе имплементације Програма развоја посебну пажњу дати својим
надлежностима из области:
-

-

изградње и уређења земљишта на
кантоналном нивоу,
припремања прогама за доношење
просторне и урбанистичке документације,
осигурања просторног планирања
и урбанистичког уређења припремањем развојних планова (просто-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

рни план, урбанистички план, урбанистички ред), као и проведбених планова (регулациони план, урбанистички пројекат) и друге планске документације и програме за
њихово провођење,
уређења и кориштења кантоналног грађевинског земљишта,
заштите културно-историјског и привредног наслијеђа на кантоналном нивоу,
провођења стамбене проблематике, укључујући и регулисање и обезбјеђење становања,
организовања одржавања стамбених зграда и станова на којима постоји право власништва Кантона,
одржавања и изградње стамбених
објеката,
регулисања и обезбјеђења услова
за санацију и обнову порушених и
оштећених стамбених објеката и
станова,
координирања рада са ресорним
министарствима у Влади кантона
на изради и утврђивању концепта
и програма обнове и развоја,
координације и помоћи општинама у изради програма обнове и развоја,
провођења политике која се тиче
регулисања очувања и унапређења
околине,
обезбјеђивања добара у општој употреби, добара од општег интереса
(рекреативни, туристички и спортски центри, паркови),
екологије (заштите околине – ваздуха, тла, воде, заштите од буке, урбаног зеленила, шума),
провођења политике која се тиче

-

-

-

регулисања и задовољавања комуналних потреба грађана и јавних
служби,
утврђивања програма и обезбјеђивања услова за изградњу, реконструкцију, одржавање и функционисање објеката заједничке комуналне
потрошње у оквиру јавних предузећа,
задовољавања комуналних потреба
- програмирање изградње и функционисање комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, дистрибуција електричне енергије, комунална хигијена, паркови и зелене површине, тржнице и пијаце,
градска гробља, санитарне депоније и др.) од примарног значаја за
Кантон,
надзора над радом комуналних предузећа.
18.)

У активностима на имплементацији овог програма Влада ће бити
потпуно отворена за сарадњу са свим
организацијама цивилног друштва које ће равноправно, у складу са својим
техничким могућностима, моћи активно учествовати у имплементацији предвиђених програма и пројеката, односно које ће бити у могућности предлагати и нове пројекте који на ефикасан
начин могу допринијети остваривању
циљева овог програма.
VIII. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
РАЗВОЈА
1.)
Извори средстава за финансирање реформи, програма, пројеката,

Број 10 – страна 1243

04.јул/српањ 2011

активности и мјера које су предвиђене
развојним планом су:
1. Буџет Босанско-подрињског кантона за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину,
2. Буџети општина у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде,
3. Ванбуџетски фонодви у надлежности Босанско-подрињског кантона
Горажде,
4. Средства прикупљена на основу
приватно-јавног партнерства,
5. Средства директних корисника у
складу са одредбама Програма развоја,
6. Грантови Федерације БиХ за развојне пројекте и грантови других донатора,
7. Кредитна средства.
2.)
Средства за имплементацију Програма развоја до 2014. године из Буџета Кантона ће износити минимално 50
милиона КМ.
Укупна средства за имплементацију Програма развоја, која ће укључивати додатна средства из других извора и кредитна средства биће дефинисана од стране Владе Босанско-подрињског кантона Акционим планом.
3.)
Средства из Буџета Босанско-подрињског кантона за 2011, 2012, 2013. и
2014. годину ће се обезбиједити:
-

прерасподјелом средстава Министарства за привреду, Министарства
за социјалну политике, здравство,
расељена лица и избјеглице и Министарства за борачка питања из

-

категорије текући трансфери,
оствареним уштедама у осталим
програмима који се финансирају
из Буџета Кантона или оствареним
приходима по основу грантова виших нивоа власти или других донација.

Прерасподјелом средстава ресорних министарстава ће се обезбиједити максимално 60 процената средстава
потребних за имплементацију Програма развоја.
Оствареним уштедама, грантовима или донацијама ће се обезбиједити минимално 40 процената средстава
потребних за имплементацију Програма развоја.
4.)
У Буџету Босанско-подрињског
кантона за 2011. годину ће се обезбиједити минимално 5 милиона КМ за имплементацију Програма развоја.
Сваке наредне године издвајања за финансирање Програма развоја
из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде ће расти у складу са Финансијским планом програма развоја до
2014. године.
За осигурање средстава за финансирање Развојног програма, Влада
Босанско-подрињског кантона ће искористити све расположиве финансијске могућности.
5.)
Средства из буџета општина у
саставу Босанско-подрињског кантона
Горажде ће се обезбиједити у складу са
усвојеним локалним економским планом у којем ће се дефинисати приори-
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тетни пројекти за локални развој општина за чије суфинансирање се планирају средства из Буџета Босанско-подрињског кантона.
Издвајањем средстава која ће се
обезбјеђивати из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде као и средства која ће се издвајати из Буџета Општина Босанско-подрињског кантона
Горажде, а приликом реализације развојних пројеката планираних у овом
програму не смије се угрозити нити
може доћи у питање функционисање
локалних заједница у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде.
6.)
Средства из ванбуџетских фондова ће се обезбиједити из средстава
Кантоналног завода здравственог осигурања и Кантоналне службе за запошљавање, на начин да ће се приликом
усвајања Програма рада и Финансијског плана приоритети утврђивати у
складу са законом и у складу са одредбама Програма развоја.
7.)
Средства по основу приватнојавног партнерства ће се обезбиједити
на начин да ће у имплементацији предвиђених пројеката приватно-јавног
партнерства већи дио средстава неопходних за имплементацију бити обезбијеђен из приватних извора, док ће
мањи дио средстава бити обезбијеђен
из Буџета Кантона или буџета других
нивоа власти.
Средства по основу директног
учешћа корисника ће се обезбиједити
на начин да ће у имплементацији свих
предвиђених пројеката учешће у фи-

нансирању осигурати и директни корисници пројекта, изузев за пројекте
чији су директни корисници социјално рањиве категорије које немају могућности за осигурањем властитог учешћа.
Под дирекним учешћем подразумијева се учешће у раду, стварима,
правима и новцу, с тим да је учешће
директних корисника у новцу обавезно, а у стварима, правима и раду добровољно.
8.)
Средства по основу грантова Федерације БиХ за развојне пројекте и грантови других донатора ће се обезбиједити на основу финансирања и суфинансирања програма и пројеката предвиђених Програмом развоја из тих
извора.
9.)
Кредитна средства ће се користити за финансирање програма и пројеката из Плана развоја за чије финансирање је добивена претходна сагласност Скупштине Босанско-подрињског кантона да се као извори средстава
могу користити кредитна средства у
складу са законом.
IX. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Кључни очекивани резултати
Програма развоја Босанско-подрињског кантона су:
-

Повећање броја регистрованих запослених, посебно у прерађивачкој
индустрији, пољопривреди и туризму;
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-

-

Повећање обима индустријске производње;
Повећање извоза;
Повећање броја доласка туриста;
Значајно смањење броја регистрованих незапослених;
Повећање степена економске активности становништва;
Повећање просјечних плата у приватном сектору;
Осигурано препознатљиво поштивање права радника;
Повећање броја запослених жена;
Успостављена ефикасна, функционална и транспарентна јавна управа у кантону која има обезбијеђене
ресурсе неопходне за пружање услуга из своје надлежности и проведене реформе које осигуравају ефикасно функционисање економских и социјалних закона и програма;
Осигурање заштите права најрањивијим категоријама.
Осигурано значајно побољшање
културног живота;
Приоритетне реформе, програми,
пројекти и мјере предвиђене Програмом успјешно проведене.

2.)
Провођење мониторинга ће се
вршити редовно, кроз систематично
прикупљање и анализу информација
неопходних за праћење напретка имплементације Програма.
3.)
Циљеви мониторинга су:
1. Осигурање да се све активности
проводе правилно и на вријеме,
2. Утврђивање да ли се уложени ресурси правилно користе,
3. Идентификовање проблема у процесу имплементације Прогрма и предлагање рјешења.
4.)
На основу резултата евалуације, Влада Босанско-подрињског кантона може одредити да ли је потребно
направити промјену у Развојном плану или начину његове имплементације.
5.)
На основу резултата евауације
обезбиједиће се информације о томе:
-

X. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
1.)
Влада Босанско-подрињског кантона ће успоставити систем мониторинга и евалуације (М&Е) Програма
развоја за откривање евентуалних недостатака у процесу имплементације и
за подузмање активности за њихово
исправљање.

-

-

Да ли се резултати остварују према
плану и да ли су релевантни за рјешавање проблема,
Да ли остварени резултати дају ефективан допринос остваривању циљева Развојног програма,
Да ли се планирани ресурси обезбјеђују на вријеме и у складу са Акионим планом.
6.)
Приликом дефинисања инди-

04.јул/српањ 2011

Број 10 – страна 1246

катора у Акционом плану користиће
се објективно провјерљиви индикатори који ће омогућити описивање резултата мониторинга и евалуације на мјерљив начин.
7.)
Влада Босанско-подрињског кантона доноси одлуку о активностима
на провођењу мониторинга и евалуације о чему најмање полугодишње обавјештава Заједнички одбор достављањем евалуационог извјештаја.
8.)
Влада, уз мишљење Заједничког
одбора, доставља Скупштини Босанско-подрињског кантона годишњи извјештај о напретку имплементације Развојног плана у складу са резултатима
мониторинга и евалуације, који ће садржавати информације о релевантности, ефективности, ефикасности, утицају и одрживости остварених резултата у имплементацији Програма.
XI. ОТВОРЕНА ПИТАЊА
1.)
Отворена питања су питања која имају стратешки значај за развој Босанско-подрињског кантона Горажде,
која су повезана са активностима Владе Федерације или активностима других приватних или јавних лица која су
иницирана од стране владе кантона у
претходном периоду и за чије уврштавање у Програм развоја је неопходно
доношење претходне политичке одлуке.
Отворена питања за која је неопходно донијети политичку одлуку су:

1. Изградња хидроелектране у Устиколини,
2. Власништво над државним капиталом у дионичарским друштвима
на подручју кантона,
3. Изградња брзе цесте Горажде – Сарајево,
4. Изградња градске заобилазнице у
општини Горажде,
5. Просторни план Босанско-подрињског кантона Горажде до 2028. године,
6. Реконструкција мостова на Дрини
који су у надлежности Федералне
дирекције цеста,
7. Осигурање равноправности у Федерацији БиХ у складу са Декларацијом Скупштине Босанско-подрињског кантона.
2.)
Приликом рјешавања отворених питања, сви носиоци-дужности у
кантону су дужни поштовати одредбе
Програма развоја.
XII. ОДГОВОРНОСТ, САРАДЊА
И КООРДИНАЦИЈА
1.)
Одговорност за постизање циљева и резултата је на Влади Босанскоподрињског кантона, која ће на имплементацији активно сарађивати са Федерацијом БиХ, општинама у саставу
кантона, међународним институцијама, актерима цивилног друштва и представницима приватног сектора.
2.)
У свом раду Влада Босанско-по-

04.јул/српањ 2011

Број 10 – страна 1247

дрињског кантона ће осигурати снажну сарадњу са општинама у саставу
кантона у имплементацији приоритетних програма, пројеката и мјера.
Посебна пажња ће се посветити
јачању институционалних капацитета
јединица локалних самоуправа, посебно у општинама Устиколина и Прача
са посебним акцентом на осигурање
висококвалитетних јавних услуга уз
пружање подршке у остваривању циљева локалног развоја.

5.)

3.)
Влада Босанско-подрињског кантона и јавне установе и предузећа ће
успоставити што боље односе са сусједним општинама у Републици Српској, у областима као што су повратак и
рјешавање питања расељених лица,
збрињавања комуналног отпада, туризма и свим другим областима које могу допринијети стварању повољних
услова за развој Горњедринске регије.
Сарадња на економском, друштвеном
и културном пољу, у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању о прекограничној сарадњи и околишу, биће унапријеђена и са
сусједним државама.
4.)
У циљу осигурања што бољег
нивоа сарадње са Федерацијом БиХ,
Влада Босанско-подрињског кантона
ће осигурати договор о имплементацији Програма развоја са Владом Федерације Босне и Херцеговине у областима које представљају заједничке надлежности.

У циљу дизајнирања и имплементације активности на дјелотворан,
трошковно-ефикасан и свеобухватан
начин, у случајевима када органи управе немају неопходно искуство у провођењу корјенитих реформи, увођењу
нових процедура, правила и прописа
или немају искустава у имплементацији планираних активности, Влада кантона ће обезбиједити неопходне ресурсе за вањску висококвалитетну и професионалну, референтну и програмски орјентисану техничку подршку.
6.)
У циљу обезбјеђења адекватне
техничке и финансијске подршке, Влада Босанско-подрињског кантона ће
осигурати потребну техничку помоћ:
-

-

-

кроз сарадњу са међународним институцијама у процесу планирања
и провођења приоритетних реформи,
кроз позиве за пројекте којима ће се
обезбиједити мобилизација потребних ресурса цивилног друштва за
имплементацију Програма развоја,
кроз сарадњу са професионалним
организацијама у циљу обезбјеђења недостајућих стручних и техничких ресурса кроз позиве за услуге.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1.)
Импелемтација Програма развоја почиње 01. јануара 2011. године и
траје до 31. децембра 2014. године.
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2.)

– подрињског кантона Горажде,“ број:
10/08), члана 59. став 3. Оквирног Закона о основном и средњем образовању
у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, број 18/03), и члана 24.
Оквирног Закона о средњем стручном
образовању и обуци у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 63/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде на 6. Редовној сједници, одржаној 1. јула 2011. године, д о н о с и:

Програм развоја ће се објавити
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-494 /11
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
20. мај 2011. године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 33.а Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број:8/98, 10/00
и 5/03), д о н о с и м:
У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
И ОДГОЈУ
I
Проглашава се Закон о средњем образовању и одгоју, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 1. јула 2011. године.
Број: 02-02-327/11
1. јула 2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу Поглавља IV Одјељак
А члана 23. став (б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03), члана 106. Пословника Скупштине Босанско – подињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско

ЗАКОН
О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
И ОДГОЈУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
(1) Овим Законом уређује се обављање дјелатности општег средњег образовања и одгоја, средњег стручног
образовања и обуке, оснивање, организација и финансирање рада средње
школе, права и обавезе родитеља, аутономија средње школе, улога и обавезе
средње школе, организовање и извођење образовно-одгојног рада у средњој
школи, основна питања наставних планова и програма, стандарди оцјењивања и испити, начин именовања и
надлежност органа средње школе, статус наставника, стручних сарадника и
сарадника, статус ученика и друга питања у вези са обављањем дјелатности
средњег образовања, образовање одраслих и друга питања у области средњег одгоја и образовања.
(2) Изрази који се у овом закону
користе за лица у мушком роду су не-
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утрални и односе се на мушка и женска лица.
Члан 2.
(Сврха образовања и одгоја)
(1) Средње образовање и одгој је
дјелатност од посебног друштвеног
интереса.
(2) Сврха средњег образовања је
да кроз интелектуални, физички, морални и друштвени развој појединца,
у складу с његовим могућностима и
способностима, допринесе стварању
друштва заснованог на владавини закона и поштивању људских права те
допринесе његовом друштвено-економском развоју који ће допринијети унапређењу животног стандарда грађана.
Члан 3.
(Општи циљеви образовања)
(1) Општи циљеви образовања
произилазе из универзалних вриједности демократског друштва те властитих вриједности система заснованог на
специфичностима националне, историјске, културне и вјерске традиције народа и националних мањина које живе
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон).
(2) Општи циљеви образовања
су:
а) омогућавање приступа изворима знања као основи за разумијевање себе, другога и свијета у
којем се живи;
б) осигуравање оптималног развоја за свако лице, укључујући и
оне са посебним потребама, у
складу с њиховим узрастом, мо-
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гућностима и менталним и физичким способностима;
в) промоција поштивања људских
права и основних слобода и припрема сваког лица за живот у
друштву које поштује принципе демократије и владавине закона;
г) развијање свијести о припадности држави Босни и Херцеговини, властитом културном идентитету, језику и традицији на
начин примјерен цивилизацијским тековинама, упознајући и
уважавајући друге и другачије,
поштујући различитости и његујући међусобно разумијевање,
толеранцију и солидарност међу свим људима, народима и заједницама;
д) осигурање једнаких могућности за образовање и могућности
избора на свим нивоима образовања, без обзира на спол, расу,
националну припадност, социјално и културно поријекло и
статус, породични статус, вјероисповијест, психофизичке и друге личне особине;
е) постизање стандарда знања који се могу компарирати на међународном, односно европском
нивоу, који омогућавају укључивање и наставак школовања у
земљама Европе;
ж) подстицање цјеложивотног учења;
з) промоција економског развоја;
и) укључивање у процес европских интеграција;
ј) осигуравање под једнаким условима ученику право на средње
стручно образовање и обуку у
складу с властитим интересом и
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к)

л)

м)

н)

о)

способностима,
пружање подршке ученику у
избору одговарајућег занимања
и интегрисања у друштвени
живот,
развијање свијести ученика о
потреби за даљњим образовањем и обуком,
осигуравање услова за развој и
промоцију традиционалних заната,
усклађивање потреба са захтјевима и кретањима на тржишту
рада,
довођење стручног образовања
и обуке на ниво образовања као
у земљама чланицама Европске
уније.
Члан 4.
(Стицање стручне спреме)

(1) Средња стручна спрема се
стиче успјешним окончањем средњег
образовања у трогодишњем или четверогодишњем трајању у средњој школи која може бити организована као
самостална установа или као школски,
односно средњошколски центар.
(2) Средња стручна спрема стиче се у средњој школи, јавној или приватној установи која је регистрована
као:
а) гимназија,
б) средња школа за стручно
образовање и обуку и то:
1) средња умјетничка школа,
2) средња техничка школа и
3) средња стручна школа
4) мјешовита средња школа,
в) средња вјерска школа,
г) средња школа за ученике са
посебним образовним потре-
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бама,
д) средњошколски центар састављен од двије или више
врста школа
Члан 5.
(Трајање средњег образовања)
(1) Школовање редовних ученика у средњој школи траје три или
четири године, након чега се стиче
средња стручна спрема III (трећег) или
IV (четвртог) степена.
(2) У средњој школи, осим реализовања програма општег образовног и одговарајућег стручног дијела,
могу се реализовати и програми допунског образовања одраслих и стручног усавршавања, као и програми преквалификације и програми перманентног образовања - цјеложивотно учење.
(3) У средњој школи могу се
реализовати и одговарајући програми
стручног образовања I (првог) и II (другог) степена стручне спреме, као и стручно оспособљавање и обука за одрасле путем курсева.
(4) Стицањем образовања из
става (3) овог члана не стиче се средња
стручна спрема.
(5) Програме допунског образовања одраслих и стручног усавршавања, програме перманентног образовања и програме из става (3) овог члана доноси школски одбор у сарадњи
са заинтересованим субјектима инфраструктуре, уз сагласност Министарства за образовање, науку, културу и
спорт Босанско – подрињског кантона
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Горажде (у даљем тексту: Министарство).
(6) Трошкове реализовања програма из ставова (2) и (3) овог члана
сносе полазници овог вида образовања, а висина ових трошкова утврђује
се посебним актом који доноси школски одбор уз сагласност Министарства.
(7) Став (6) овог члана не примјењује се на ученике из члана 175. Овог Закона.
Члан 6.
(Дефинисање појмова)
(1) Средња школа (у даљем тексту: школа) је установа у којој се врши
средње образовање и одгој ученика
који су претходно завршили основну
школу. Школе, зависно од врсте образовног програма, су: гимназија, умјетничка школа, техничка школа, стручна школа, вјерска школа и школа за
образовање ученика са потешкоћама у
развоју.
(2) Агенција за наставне планове и програме је институција установљена за имплементацију заједничког језгра наставних планова и програма на свим нивоима образовања у Босни и Херцеговини.
(3) Агенција за стандарде и оцјењивање је институција за установљење стандарда успјеха ученика и оцјењивање постигнутих резултата у складу са чланом 47. Оквирног закона о
основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:18/03).
(4) Средње стручно образовање и обука представља интегрални
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дио образовног система у Босни и Херцеговини, које осигурава стицање вјештина и знања из одређених занимања и основу континуиране обуке с циљем активног укључивања у процес
рада или наставка даљег образовања, а
подразумијева различите врсте и облике образовања и одгоја, оспособљавања и усавршавња кроз почетно континуирано, редовно или ванредно образовње и обављање праксе, а обухвата и
стручну обуку дјеце и одраслих.
(5) Школа је институција средњег образовања и обуке организована
као гимназија, техничка школа, стручна школа, умјетничка школа, школа
посебне намјене, школа за ученике са
потешкоћама у развоју, мјешовита средња школа, средње вјерска школа и
друге врсте школа које испуњавају услове за обављање дјелатности образоваја у складу с овим и другим законима.
(6) Класификација занимања
за средње стручно образовање и обуку
је акт којим се утврђују породице занимања, дужина школовања, ниво и
облик образовања и врста школе. Класификација се, према потреби, структурира у складу са кретањима на тржишту рада и усаглашава са европском
праксом и европским класификацијским оквиром за цјеложивотно учење.
(7) Инклузија подразумијева
свеобухватно укључивање лица са тешкоћама у развоју, тешкоћама у учењу
и уопште тешкоћама социјалне интеграције, не само у одгојно-образовни
систем, већ и у свакодневни живот и
друштвену стварност.
(8) Полазник је лице старије од
18 година које се похађањем наставе за
одрасле или полагањем испита оспособљава у установи за образовање одра-
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слих за стицање одређених звања или
занимања или се стручно усавршава.
(9) Приправник је лице које први пут заснива радни однос у школи у
занимању за које се школовало, ради
стручног оспособљавања за самосталан рад.
(10) Педагошки завод је управна организација у саставу Министарства за образовање, науку, културу и
спорт (у даљем тексту: Министарство)
за обављање стручних и других послова у области предшколског, основног
и средњег образовања.
(11) Везани обрт је самостално
обављање допуштених и регистрованих привредних дјелатности у основном и допунском занимању од физичких лица с циљем постизања добити.
Образовање за везане обрте се реализује по наставном плану и програму
структуираном комбинацијом више
сродних занимања.
(12 ) Модул је заокружен (самосталан) сет јединица једне тематске цјелине. Модул има јасно дефинисане
резултате, односно исходе учења за
ученике као и технике оцјењивања којим се то доказује.
Члан 7.
(Поштивање људских права,
основних слобода и обавеза
извођења наставе на службеним
језицима Босне и Херцеговине)
(1) Школа је надлежна и одговорна да, у школи и у средини у којој
дјелује, допринесе стварању такве културе која поштује људска права и основне слободе свих грађана, како је то
утемељено Уставом и осталим међународним документима из области људских права које је потписала Босна и Хе-
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(2) У школи се настава изводи
на службеним језицима Босне и Херцеговине: босанском, хрватском и српском језику, уз употребу оба службена
писма (латиница и ћирилица), а у зависности од потреба ученика, у употреби је и знаковно писмо.
(3) Језик и култура сваке мањине која живи на подручју Кантона поштиваће се и уклапати у школу у највећој мјери, у којој је то изводљиво у
складу с Оквирном конвенцијом о заштити права националних мањина и
овим Законом.
(4) Не може се вршити дискриминација:
а) наставника или другог запосленика при избору, запослењу, обављању послова радног мјеста или напредовања на основу тога што у школи, у усменом или писменом изражавању, користи било који од службених језика
Босне и Херцеговине;
б) ученика при пријему, учешћу у активностима школе или
у било којој другој активности везаној за тог ученика, на
основу тога што у школи, у
усменом или писменом изражавању, користи било који
од службених језика или службених писама Босне и Херцеговине.
(5) Наставник се посебно оспособљава да препозна и тумачи разлике
између три службена језика Босне и
Херцеговине, у мјери у којој је то битно за предмете које предају.
(6) Уџбеници који су у употреби у школама, морају у потпуности
поштовати разлике између три службена језика Босне и Херцеговине.
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(7) Наставу босанскога језика,
хрватскога језика и српскога језика реализују наставници који имају одговарајући профил и стручну спрему утврђену наставним планом и програмом.
(8) Изузетно, међународне и приватне школе могу наставу изводити
на страном језику уз обавезно изучавање језика из става (2) овог члана.
Члан 8.
(Настава матерњег језика за
припаднике националних мањина)
(1) Ученику, држављанину Босне и Херцеговине, који се изјашњава
припадником националне мањине, биће осигурана настава матерњег језика
у школи у коју је уписан.
(2) Ученик, из става (1) овог члана, који жели похађати наставу из матерњег језика, при упису ће обавијестити школу да је припадник националне
мањине и школа ће то прихватити као
чињеницу без даљих провјера или доказа.
(3) Настава матерњег језика из
става (2) овог члана може се одвијати у
разреду, засебном разреду, групи или
појединачно, уколико се за ту наставу
пријави најмање десет ученика из свих
одјељења једног разреда. Настава може
бити организована у матичној школи,
а ако то није могуће настава се организује за више школа или за ниво Кантона на за то подесном мјесту.
(4) Наставник који реализује наставу матерњег језика ученика припадника националне мањине, мора имати одговарајућу стручну спрему којом
се осигурава да предмет може предавати уз одговарајући стандард.
(5) Наставни план и програм за
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наставу матерњег језика мањина доноси Министарство и осигурава наставна
средства за образовање мањина, уз оцјену и мишљење удружења националних мањина на подручју Кантона.
(6) Наставна средства треба да
одговарају потребама националне мањине и укључују књижевност, хисторију, географију и културу те мањине.
(7) У школи у којој се образују
ученици само једне националне мањине, цјелокупна настава се реализује
на језику мањине, уз обавезно изучавање језика из члана 7. став (2) овог Закона.
(8) У школи у којој се образују
ученици припадници конститутивних
народа и националних мањина наставни програми укључују факултативну
наставу из књижевности, хисторије, географије и културе за припаднике сваке националне мањине, у зависности
исказаног интереса ученика и од кадровских и материјалних могућности
школе.
(9) Ближи пропис о одгоју и образовању дјеце припадника националних мањина доноси Министарство уз
претходну сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Влада Кантона).
Члан 9.
(Вјерске слободе, толеранција
и култура дијалога)
(1) Школа ће унапређивати и
штитити вјерске слободе, толеранцију
и културу дијалога.
(2) Имајући у виду различитост
и слободу вјерских убјеђења у Босни и
Херцеговини, ученици ће похађати часове вјеронауке само ако су у складу с
њиховим убјеђењем и опредјељењем
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или убјеђењем и опредјељењем њихових родитеља.
(3) Школа не може предузимати
мјере и активности којима би се ограничавала слобода изражавања сопствених и упознавања других и другачијих
вјерских увјерења.
(4) Ученици који не желе похађати вјеронауку неће ни на који начин
бити доведени у неповољан положај у
односу на друге ученике, а школа је
обавезна за те ученике организовати
неку другу наставу или изваннаставну
активност у времену трајања наставе
вјеронауке.
Члан 10.
(Забрана кориштења увредљивих
дидактичких и других материјала)
У наставним и другим активностима у школи се не могу употребљавати или излагати дидактички и други
материјали нити давати изјаве од стране наставника и другог школског особља, чији садржај би се оправдано могао сматрати увредљивим за језик, културу и религију ученика који припадају било којој националној, односно етничкој групи или религији.
Члан 11.
(Право на образовање страних
држављана и других лица)
Страни држављани, лица без
држављанства и лица којима је призната међународна заштита у БиХ имају
право на стицање образовања у складу
са овим законом и важећим прописима, у складу са конвенцијама и споразумима које је Босна и Херцеговина закључила са другим земљама или међународним организацијама, са Правил-
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ником о начину остваривања права на
образовање лица којима је призната
међународна заштита у БиХ, онда када се може основано закључити да ће
такво лице у Босни и Херцеговини боравити дуже од три мјесеца.
Члан 12.
(Дугорочни програм развоја средњег
образовања и одгоја)
(1) Развој дјелатности средњег
образовања и одгоја утврђује се дугорочним програмом развоја средњег
образовања и одгоја (у даљем тексту:
дугорочни програм) који доноси Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Скупштина
Кантона).
(2) Дугорочним програмом, из
става (1) овог члана, нарочито се утврђује обим потреба за образовањем и
одгојем одређеног профила кадрова,
као и врста и број установа средњег
образовања и одгоја.
II. ОСНИВАЊЕ, РАД И ПРЕСТАНАК
РАДА ШКОЛЕ
Члан 13.
(Оснивање школе)
(1) Дјелатност средњег образовања и одгоја, у складу са овим законом, обавља школа.
(2) Школу може основати домаће и страно правно и физичко лице, у
свим облицима својине, у складу са овим законом и дугорочним програмом.
(3) Вјерску школу може основати вјерска заједница.
(4) Школу, као јавну установу,
оснива Скупштина Кантона, или општинско вијеће, када осигура средства за
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оснивање и рад школе, односно Скупштина Кантона и општинско вијеће у
својству суоснивача.
(5) Изузетно, школу као јавну
установу, може основати вјерска заједница, самостално или са другим правним или физичким лицем када Скупштина Кантона оцијени да за оснивање школе постоји јавни интерес.
(6) Међусобна права и обавезе
оснивача и школе уређују се уговором.
(7) Школу могу основати два
или више оснивача.
(8) Ако школу оснивају два или
више оснивача, њихова међусобна права, обавезе и одговорности уређују се
уговором.
(9) Приватна школа може почети са радом када Министарство да сагласност за примјену одговарајућег наставног плана и програма и када, у складу с важећим прописима, осигура и
друге стандарде и услове који гарантују да ће ученици добити одговарајуће образовање у складу са специфичностима школе која се оснива.
(10) Међународна приватна школа може имати наставне планове и
програме који у потпуности не покривају заједничко језгро наставних планова и програма и изводити их на страном језику.
(11) Школа не може се оснивати у
сврху промовисања расних, националних, вјерских, сполних и других предрасуда, нити своје функције смије вршити на начин противан закону, односно на начин којим се наведене предрасуде промовишу.
Члан 14.
(Умјетничка школа)
Умјетничка школа може се орг-
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анизовати као правно лице које реализује програме средњег образовања.
Члан 15.
(Акт о оснивању школе)
(1) Актом о оснивању школе
утврђује се назив, сједиште, дјелокруг
рада и друга питања од значаја за рад
школе.
(2) Прије доношења акта о оснивању школе која нема статус јавне установе, оснивач мора прибавити сагласност Министарства.
Члан 16.
(Педагошки стандарди и Нормативи)
(1) Школа на подручју Кантона
оснива се и ради у складу са Педагошким стандардима за средње образовање и одгој (у даљем тексту: Педагошки
стандарди) и Нормативима школског
простора, опреме и наставних средстава (у даљем тексту: Нормативи).
(2) Педагошке стандарде и Нормативе, из става (1) овог члана, након
претходно проведене јавне расправе у
којој је обавезно учешће синдиката,
доноси Министарство.
(3) Оснивач школе осигурава финансирање плата и накнада наставника, стручних сарадника, сарадника и
других запосленика, њихово усавршавање и обуку, образовање дјеце са потешкоћама у развоју, опремање радионица, рад експерименталне школе, одржавање школских такмичења, простора школе, набавку школске опреме и
учила у складу са Педагошким стандардима и Нормативима.
Члан 17.
(Елаборат)
(1) Прије доношења акта о ос-

04.јул/српањ 2011

Број 10 – страна 1256

нивању школе, оснивач усваја елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања школе (у даљем тексту:
елаборат).
(2) Елаборат обавезно садржи:
потребе друштва за образовањем ученика за стицање одређеног стручног
звања или занимања, дужину трајања
образовања, профил и степен стручне
спреме који се стиче по завршетку образовања, опште и посебне услове по
Педагошким стандардима и одговарајућим нормативима и средства потребна за оснивање и рад школе.
Члан 18.
(Комисија за припреме и почетак
рада школе)
(1) Оснивач је дужан да приликом оснивања школе формира комисију и друга радна тјела која ће, у складу са овим Законом, извршити припреме за почетак рада школе.
(2) Код оснивања школе као јавне установе, комисију из става (1) овог
члана у име оснивача именује Министарство.
(3) Задатак комисије из става (1)
овог члана је:
а) израдити приједлоге наставних планова и програма,
б) објавити конкурс и провести
процедуру избора наставника и стручних сарадника и
сарадника,
ц) предложити минимални број
ученика за упис.
(4) Ближи пропис о раду комисије из става (1) овог члана доноси
Министарство.

Члан 19.
(Услови за оснивање школе)
(1) Школа се може основати ако
има:
а) довољан број одјељења у складу са Педагошким стандардима;
б) одговарајући стручни наставни кадар у складу са наставним плановима и програмима;
в) средства за остваривање одговарајућег наставног плана и програма;
г) школске просторије, опрему
и наставна средства у складу са одговарајућим нормативима.
(2) Број ученика у одјељењима
и групама у оквиру којих се остварује
образовање и одгој у школи утврђује
се Педагошким стандардима.
Члан 20.
(Провјеравање услова за почетак
и рад школе)
(1) Школа може почети са радом када Министарство утврди да су
испуњени услови предвиђени одредбама члана 19. овог Закона и Педагошким стандардима.
(2) Провјеравање услова из става
(1) овог члана врши Министарство.
(3) Провођење поступка и утврђивање чињеничног стања, везаног за
испуњавање услова из члана 19. овог
Закона, врши се у складу са одредбама
Закона о управном поступку.
(4) Новооснована школа почиње
са радом почетком школске године.
(5) Увођење новог наставног плана и програма, односно проширивање
дјелатности или промјена образовања
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и одгоја у оквиру рада школе, захтијева утврђивање одговарајућих услова
рада у складу са чланом 19. став (1) овог Закона.
Члан 21.
(Упис у судски регистар и Регистар
средњих школа)
(1) Поред уписа у судски регистар, школа која испуњава услове за
рад, уписује се у Регистар средњих школа, који води Министарство.
(2) Школа, након уписа у Регистар средњих школа, издаје свједоџбе и
друге јавне исправе о завршетку образовања, о завршетку појединих разреда и облика организовања.
(3) Школа се брише из Регистра
средњих школа када престане испуњавати услове прописане овим Законом.
(4) Списак верификованих средњих школа објављује се у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
(5) Ближе прописе о поступку
утврђивања услова рада и о садржају и
начину вођења Регистра средњих школа доноси Министарство.
Члан 22.
(1) Школа може проширити
или промијенити дјелатности, као и
вршити статусне промјене: спајање,
припајање, подјелу и издвајање.
(2) Одлуку о статусним промјенама доноси оснивач након усвајања
елабората.
(3) Проширивање или промјена
дјелатности, као и статусне промјене
школе које се односе на образовно-одгојни рад, важе од почетка наредне
школске године.
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Члан 23.
(Организација образовно-одгојног
рада изван сједишта школе)
(1) Школа може организовати
образовно-одгојни рад по одговарајућем програму школе и изван свог сједишта уколико у том мјесту нема школе такве врсте, а постоје друштвене потребе и услови за образовањем ученика.
(2) Школа је дужна за организовање образовно-одгојног рада из става
(1) овог члана претходно прибавити
сагласност Министарства.
(3) Образовно-одгојни рад из става (1) овог члана може отпочети када
Министарство утврди да су испуњени
услови за рад у складу са овим Законом.
Члан 24.
(Организација рада одјељења школе
другог кантона)
(1) Други кантон може организовати рад одјељења средњег образовања и одгоја на територији Кантона у
складу са овим Законом.
(2) Рад одјељења школе из претходног става, организује се уз претходну сагласност Министарства, по наставним плановима и програмима које
су донијели органи другог кантона
надлежни за послове образовања.
(3) Одјељења која организују школе из других кантона могу почети са
радом тек када Министарство утврди
да су испуњени услови прописани овим Законом.
Члан 25.
(Јавност рада школе, печат
и натписна плоча)
(1) Рад школе је јаван.
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(2) Школа има печат у складу са
актом о оснивању школе.
(3) Школа је обавезна на видном
мјесту при улазу у школски објекат истакнути натписну плочу која садржи
назив и сједиште школе, а натписна
плоча школе која има статус јавне установе, осим назива и сједишта, садржи
и грб Кантона.
(4) Натписна плоча школе чији
је оснивач општина, вјерска заједница
или дуго правно или физичко лице,
осим назива и сједишта садржи и знак
оснивача.
(5) Школа има својство правног
лица.
Члан 26.
(Престанак рада школе)
а) Школа престаје са радом:
б) ако је школи изречена мјера забране обављања дјелатности због тога што не испуњава услове
потребне за рад, прописане овим Законом, и задатке ради којих је основана, или ако не постоји потреба за њеним даљим
радом,
в) ако се правоснажном одлуком
суда утврди ништавност уписа
у судски регистар,
г) ако није у могућности да испуњава законом прописане обавезе, а актом о оснивању није утврђена одговорност оснивача за
те обавезе,
д) ако се припоји другој школи
или споји са другом установом,
е) ако се организује у привредно
друштво,
ж) у другим случајевима одређеним законом или актом о оснивању.
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(2) Акт о престанку рада школе
доноси оснивач.
(3) Када Министарство утврди
да школа не испуњава услове који су
прописани овим законом, одредиће
рок у којем оснивач мора отклонити
утврђене недостатке.
(4) Уколико недостаци не буду
отклоњени у одређеном року, Министарство ће предложити оснивачу да
донесе акт о престанку рада школе.
(5) Ако оснивач школе, у року
од три мјесеца од дана подношења приједлога из става 4. овог члана, не донесе акт о престанку рада школе, Министарство доноси рјешење о престанку
рада школе и проводи поступак брисања те школе из Регистра средњих школа.
(6) Ако се Скупштина Кантона,
за школе чији је оснивач, не изјасни о
приједлогу из става (4) овог члана у року од три мјесеца, Министарство доноси акт о прекиду рада у школи који је
привременог карактера и важи до коначне одлуке Скупштине Кантона.
(7) Актом о престанку, односно
прекиду рада школе, одредиће се рок
престанка односно прекида рада школе, који не може бити краћи од рока
предвиђеног за завршетак текуће школске године.
(8) У случају престанка, односно прекида рада школе, оснивач је дужан да ученицима омогући наставак и
завршавање започетог образовања у
трајању најдуже двије године по окончању образовања посљедње генерације редовних ученика.
(9) Начин на који ће бити омогућен наставак и завршетак започетог
образовања из става (8) овог члана ближе се уређује актом о престанку рада
школе.
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(10) Акт о престанку рада школе објављује се у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 27.
(Примјена прописа о установама)
На оснивање, рад и престанак
рада школе примјењују се општи прописи о установама, уколико овим Законом није другачије прописано.
Члан 28.
(Усаглашавање потреба
са тржиштем рада)
(1) Министарство осигурава да
се потребе и захтјеви тржишта рада усаглашавају с потребом оснивања и организацијом рада школа за средње стручно образовање, преко служби запошљавања, професионалног усмјеравања и информисања о избору занимања.
(2) Да би се осигурале везе између средњег стручног образовања и обуке и тржишта рада на нивоу Кантона, оснива се трипартитно Савјетодавно вијеће, које има девет чланова.
(3) Састав трипартитног савјетодавног вијећа чине три представника
послодаваца, које предлаже Привредна комора Босанско-подрињског кантона Горажде, два представника школа, један представник синдиката основног образовања, један представник
синдиката средњег образовања, један
представник надлежне службе за запошљавање и један представник Министарства.
(4) Трипартитно савјетодавно
вијеће бира једног представника из реда својих чланова који ће га заступати
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при Министарству цивилних послова
Босне и Херцеговине као координатора заједничких састанака трипартитних вијећа, основаних на нивоу ентитета, Дистрикта Брчко и кантона у Босни и Херцеговини.
(5) Одлуку о оснивању трипартитног савјетодавног вијећа доноси Влада Кантона на приједлог Министарства.
(6) Обављање дужности члана
трипартитног савјетодавног вијећа је
добровољно и без накнаде.
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА
Члан 29.
(Права и обавезе родитеља)
(1) Родитељ има право и обавезу старати се о образовању своје дјеце.
(2) Право је родитеља да, у складу с њиховим увјерењима о томе шта
је у најбољем интересу њихове дјеце,
колико је то доступно, одаберу врсту
образовања коју ће њихова дјеца стицати, под условом да је таквим избором остварено право дјетета на одговарајуће образовање.
(3) Родитељи имају право одабрати да своју дјецу образују у јавној
или приватној школи.
Члан 30.
(Ограничење права родитеља)
(1) У остваривању својих права,
родитељ не може ограничити права
своје дјеце да имају приступ и да уживају корист од образовања примјереног њиховом узрасту и способностима.
(2) Своје право на избор образовања дјеце родитељ не може остваривати на начин којим се испољавају
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предрасуде на расној, сполној, националној, језичкој, вјерској и свакој другој
основи, као и на начин противан овом
Закону.
Члан 31.
(Право на информисање и праћење
образовног напретка дјетета)
(1) Право и обавеза родитеља је
редовно информисање, консултовање
и праћење образовног напретка своје
дјеце, као и право праћења рада директора, наставника и другог школског
особља, те квалитета рада школе у цјелини.
(2) Родитељ има право и обавезу, у интересу своје дјеце и путем својих представника у школским органима и тијелима или путем својих асоцијација, учествовати у одлучивању о питањима од значаја за рад школе и функционисање образовног система уопште.
IV. УЛОГА И ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ
Члан 32.
(Улога и обавезе школе)
Школа своју улогу и обавезе ствара у окружењу које развија мотивацију за стицање знања које поштује и
подржава индивидуалност сваког ученика, као и његов културни и национални идентитет, језик и вјероисповијест, које је сигурно, и у којем не постоји
било какав облик застрашивања, злостављања, физичког кажњавања, вријеђања, понижавања, деградирања или
штете по здравље, укључујући и штету
изазвану пушењем или употребом других опојних и законом забрањених
средстава.
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Члан 33.
(Забрана дискриминације)

(1) Дјелатност средњег образовања је усмјерена ка свестраном развоју људске личности, поштивању људских права, грађанских и других демократских, професионалних, законских
и других начела.
(2) У средњим школама забрањена је свака врста дискриминације засноване на сполу, раси, сексуалној оријентацији, физичком или другом недостатку, брачном стању, боји коже, језику, религији или вјеровању, условима упошљавања, напредовању, политичким или другим увјерењима, националном, етничком или социјалном поријеклу, вези с неком националном заједницом, имовини, рођењу или на неком другом сатусу.
(3) Забрањена је дискриминација заснована на употреби званичних
језика БиХ у усменом и писаном изражавању ученика, у складу са чланом 7.
овог Закона.
(4) У средњим школама забрањено је физичко кажњавање, омаловажавање и вријеђање личности ученика
и запосленика.
Члан 34.
(Промовисање једнаких могућности)
Школа промовише једнаке могућности за све своје ученике, наставнике и остале запосленике, уважавајући и
промовишући истовремено и право на
различитости међу њима. У том циљу
школа, уз сагласност Министарства,
утврђује и проводи властите програме
који подржавају и његују различите
културе, језике и вјерска увјерења својих ученика и запосленика.
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Члан 35.
(Партнерство школе, родитеља
и локалне заједнице)
(1) Школа промовише и развија
стално и динамично партнерство школе, родитеља и локалне заједнице у
свим питањима од значаја и интереса
за остваривање функције школе и потреба ученика.
(2) Школа, родитељи, ученици
и локална заједница, нарочито промовишу и проводе програме заједничког
и организованог дјеловања и сарадње
у борби против злостављања и злоупотребе дјеце и младих, борби против
дроге, алкохолизма и других токсикоманија, пушења и малољетничке деликвенције, те свих других појава које угрожавају здравље и живот ученика.
V. АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ
Члан 36.
(Аутономија школе)
(1) Школа има одговарајући степен аутономије, у складу са важећим
прописима, а нарочито у погледу запошљавања наставног, стручног и другог кадра, те слободе рада наставника.
(2) Школа поштује слободу наставника да изводе наставу на начин
који сматрају одговарајућим, при чему
школа мора водити рачуна о стандардима и одрживости постојећих и примјени нових облика и метода у наставном процесу.
(3) Школа пружа наставницима
оптималну подршку при остваривању
професионалних стандарда у извођењу наставе.
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Члан 37.
(Забрањене активности у школи)
(1) У школи је забрањено политичко организовање и дјеловање политичких странака и њихових подмладака.
(2) Симболи који се не могу истицати у просторијама школе су:
а) симболи других држава (заставе, грбови страних држава и сл.),
б) било какви симболи, фотографије или објекти који се односе на
политичке странке, покрете лидере, вјерске симболе и сл.,
в) симболи, фотографије или
објекти који се односе на било који
рат, осим учила у кабинетима који су
нужни за изучавање програмских садржаја,
г) ратне спомен-плоче и споменици који садрже детаље, интерпретације, квалификације или величају рат,
као и у другим случајевима предвиђеним критеријима за школске називе и
симболе.
(3) Наоружаним лицима забрањен је приступ и боравак у просторијама школе, без претходне сагласности
директора школе.
VI. ОБРАЗОВНО-ОДГОЈНИ
РАД ШКОЛЕ
Члан 38.
(Лица која се образују у школи)
У школи се образују:
а) редовни ученици, надарени
ученици и ученици са потешкоћама у
развоју;
б) ванредни ученици;
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ц) лица која желе да се стручно
усавршавају, допунски образују и стручно оспособљавају разним облицима
образовања.
Члан 39.
(Наставни план и програм)
(1) Наставним планом и програмом одговарајуће школе (у даљем
тексту: наставни план и програм), утврђује се сврха, циљеви и задаци програма, наставни предмети, садржај трајање и основни облици извођења програма, годишњи и седмични број часова наставе, практичне обуке, број часова за сваки предмет, дидактички и други услови за извођење програма, исходи знања те профил и стручна спрема наставника за реализацију плана и
програма.
(2) Наставни план и програм
може имати модуларну структуру.
Члан 40.
(Однос теоријске, практичне
и факултативне наставе)
(1) Наставним планом и програмом, за сваку врсту школе, утврђују
се, у зависности од врсте образовања,
однос општеобразовног, стручно-теоријског и практичног дијела програма,
наставни предмети, седмични број часова за сваки предмет и разред и број
часова факултативне наставе са ваннаставним активностима.
(2) Ученик на почетку школске
године, са листе коју утврђује Министарство за сваку врсту школе, бира факултативни предмет.
(3) По изјашњавању ученика о
одабиру факултативног предмета, факултативни предмет постаје обавезан
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за ученика и оцјена из тог предмета улази у просјечну оцјену општег успјеха.
(4) Наставним планом и програмом утврђује се и фонд наставних часова и одговарајући програмски садржаји додатног образовања за надарене
ученике.
Члан 41.
(Специфични садржаји наставног
плана и програма)
(1) Саставни дио наставног плана и програма средњег образовања и
одгоја за сваку врсту школе, групу наставних предмета односно предмет, чине и специфични садржаји чији обим
не може бити већи од 25% у односу на
утврђени наставни план и програм.
(2) Приликом креирања специфичних садржаја наставног плана и
програма, узимају се у обзир потребе
локалног тржишта рада.
(3) Специфичне садржаје из става (1) овог члана, утврђује наставничко вијеће школе, на приједлог школског одбора, савјетодавног трипартитног вијећа, вијећа родитеља, вијећа ученика и удружења грађана, а након прибављеног мишљења Педагошког завода Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Педагошки завод) и уз сагласност Министарства.
(4) Изузетно, у вјерским школама, специфични садржаји из става (1)
овог члана могу бити и већи од 25% у
односу на утврђени наставни план и
програм, али не већи од 35%.
Члан 42.
(Заједничко језгро наставних
планова и програма)
(1) Наставни план и програм до-
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носи Министарство, у складу са заједничким језгром наставних планова и
програма у Босни и Херцеговини, на
приједлог Педагошког завода и након
проведене јавне расправе.
(2) Заједничко језгро наставних
планова и програма:
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планова и програма за средње образовање и одгој и средње стручно образовање и обуку и предлагање модуларних наставних планова и програма за
стручне предмете, врши Агенција за
наставне планове и програме.
Члан 43.
(Трајање наставе у току
школске године)

а) осигурава да се у одгојно-образовном процесу развија однос и осјећај припадности Босни и Херцеговини;
б) гарантује и осигурава квалитетно образовање и достизање задовољавајућег стандарда знања, вјештина и способности за сву дјецу;
в) осигурава досљедност квалитета стандарда образовања
у свим школама;
г) осигурава задовољавајућу усклађеност наставних планова и програма као и њихову
прилагодљивост у складу са
специфичним потребама школе и локалне заједнице;
д) осигурава примјену наставних планова и програма који одговарају образовним потребама дјеце на коју се односе те њиховом узрасту и посебним интересима са акцентом на промоцију здравог
начина живота као највећег
интереса ученика, родитеља,
наставног особља и друштва;
е) осигурава слободу кретања
и једнак приступ образовању;
ж) гарантује економичност и
ефикасност у финансирању
и раду школе.

(1) Школска година траје од 1.
септембра текуће до 31. аугуста наредне календарске године.
(2) Настава се остварује по полугодиштима и траје 37 радних седмица,
с тим да се програмски садржај реализује у оквиру 35 наставних седмица.
(3) Настава у завршном разреду
средње школе траје 32 радне седмице,
с тим да се програмски садржај реализује у оквиру 30 наставних седмица.
(4) Разлика у броју радних и наставних седмица користи се за реализацију посебних програмских садржаја,
обиљежавање међународних, државних и вјерских празника, за културну и
спортску дјелатност школе планирану
годишњим програмом рада и школским календаром.
(5) Школски календар за сваку школску годину доноси Министарство десет дана прије почетка школске године
(6) Школа може одступити од школског календара само уз претходну
сагласност Министарства.
(7) Школски календар се објављује у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“ .

(3) Праћење, евалуацију и побољшање заједничког језгра наставних

(1) Настава у првом полугодишту почиње првог понедељка у септе-

Члан 44.
(Почетак и организација наставе)
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мбру.
(2) Настава у првом полугодишту се завршава тридесет првог децембра.
(3) Зимски одмор, у складу са
школским календаром, за ученике траје четири седмице, након завршетка
првог полугодишта, а љетни одмор траје од завршетка другог полугодишта
до почетка наредне школске године.
(4) Изузетно од ставова (1), (2) и
(3) овог члана, министар може, из оправданих разлога, донијети другачију
одлуку о организацији наставе и одмору ученика.
(5) Школа може, ради обиљежавања вјерских празника, одредити да
се дио зимског одмора за ученике користи у току првог или другог полугодишта.
(6) Школа организује наставу у
петодневној радној седмици.
(7) Школа може у току мјесеца
организовати једне суботе само додатну и допунску наставу, рад секција и
ученичких организација.
Члан 45.
(Трајање часа)
(1) Наставни час општеобразовне, стручно-теоријске и практичне наставе у школи траје 45 минута, а наставни час практичне наставе у привредним друштвима и другим правним лицима траје 60 минута.
(2) Изузетно, у школама и установама за ученике са потешкоћама у
развоју, наставни час траје 40 минута.
Члан 46.
(Оптерећење ученика)
Школа је дужна обезбиједити да
укупно оптерећење ученика наставом
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и осталим видовима непосредног одгојно-образовног рада не може износити више од 35 часова седмично, с тим
што, у току дана ученик не може имати више од 7 часова наставе.
Члан 47.
(Годишњи фонд наставних часова)
(1) Школа је дужна остварити
годишњи фонд наставних часова и програмске садржаје предвиђене наставним планом и програмом.
(2) Ако се утврди да школа није
остварила годишњи фонд наставних
часова и програмске садржаје у оквиру
предвиђеног броја наставних дана, продужиће наставу док се не оствари годишњи фонд наставних часова.
(3) Школа која не оствари предвиђени годишњи фонд наставних часова, не може издати свједоџбу о завршеном разреду, односно образовању.
Члан 48.
(Прекид рада у току школске године)
Школа може образовно-одгојни
рад прекидати у току полугодишта односно школске године, из разлога утврђених чланом 44. став (5) овог Закона
или због елементарних непогода, епидемије и других, нарочито оправданих
разлога, а по одлуци Министарства.
Члан 49.
(Зимски одмор ученика)
(1) Министарство може одобрити, зависно од климатских и других
услова, ранији почетак или продужетак зимског одмора, с тим да у току школске године буде остварен годишњи
фонд наставних часова и садржаји предвиђени наставним планом и програмом.
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(2) Завршетак првог полугодишта и трајање зимског одмора за ученике средњих школа на подручју Кантона регулишу се школским календаром.
Члан 50.
(Годишњи програм рада школе)
(1) Рад школе у току школске
године утврђује се годишњим програмом рада, који садржи облике и распоред образовно-одгојног рада, обим и
садржај рада, обавезе наставника, стручних сарадника и сарадника, стручно усмјеравање ученика, слободне активности ученика као и друге активности.
(2) Методологију израде годишњег програма рада за сваку врсту школе утврђује Педагошки завод.
(3) Приједлог годишњег програма рада школе који утврђује наставничко вијеће, а доноси школски одбор,
школа је обавезна доставити Министарству и Педагошком заводу најкасније
до 05. октобра за текућу школску годину.
(4) Извјештај о успјеху ученика
у учењу и владању школа је дужна доставити Педагошком заводу и оснивачу на крају квалификације, то јест на
крају првог полугодишта, на крају наставне године и на крају школске године,
а извјештај о раду на крају првог полугодишта и на крају школске године.
(5) Школа је одговорна за благовремено достављање аката из става
(3) и (4) овог члана и вјеродостојност
података.
(6) Уколико је оснивач школе
Скупштина Кантона, извјештаји из става (4) овог члана достављају се Министарству и Педагошком заводу.
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Члан 51.
(Излет, стручна посјета, екскурзија
и логоровање)
(1) Школа организује излете, стручне посјете, екскурзије и логоровања, у складу са годишњим програмом
рада и начелима о планирању и организовању излета, екскурзија и логоровања (у даљем тексту: начела).
(2) Излети, стручне посјете, екскурзије и логоровања, предвиђени годишњим програмом рада школе, рачунају се у радне дане.
(3) Стручне посјете и стручне
екскурзије урачунавају се у наставне
дане ученицима из предмета из којих
је реализована стручна посјета, односно стручна екскурзија.
(4) Начела из става (1) овог члана на приједлог Педагошког завода доноси Министарство.
Члан 52.
(Слободне активности ученика)
(1) У школи, ученицима се у циљу развоја њихових креативних способности, навика и вјештина које презентују учествујући у школским и ваншколским културним и јавним манифестацијама, омогућава укључивање у различите видове слободних активности.
(2) Слободне активности ученика остварују се добровољним укључивањем ученика у рад секција, клубова,
дружина, група, ученичких задруга и
других облика организовања.
(3) Задаци и програмски садржаји слободних активности утврђују се
годишњим програмом рада, у складу
са Педагошким стандардима и правилима школе.
(4) Школа може организовати
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манифестацију која није утврђена годишњим програмом рада, уз достављени програм манифестације и сагласност Министарства.
Члан 53.
(Ученичка задруга)
(1) Ученици школе могу, у складу са Законом о ученичким и студентским задругама, организовати ученичку задругу.
(2) Ученичку задругу може организовати најмање 30 ученика школе.
(3) Средства ученичке задруге и
средства остварена практичним радом
ученика у школским радионицама, не
улазе у укупан приход школе.
Члан 54.
(Експериментална школа)
(1) Ради увођења нових облика
и садржаја рада, на основу елабората и
стручног мишљења Педагошког завода, Министарство може једну или више средњих школа, једно или више одјељења, прогласити експерименталном или основати експерименталну школу.
(2) Актом о оснивању експерименталне школе или актом о проглашењу школе експерименталном, утврђује
се евентуално одступање од одредаба
овог Закона у примјени наставне норме, дневног и седмичног оптерећења
ученика наставним часовима, начин
вредновања и оцјењивања знања ученика, организовање одјељења и примјена наставног плана и програма.
(3) Оснивање и рад експеримен-талне
школе и проглашење постојећих
школа односно одјељења, експерименталним, уређује се ближим прописом
који доноси Министарство.
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Члан 55.
(Средња школа - вјежбаоница)
(1) За континуирану обуку наставника, стручних сарадника и сарадника основних и средњих школа те
предшколских установа и за извођење
педагошко-методичке праксе студената, на приједлог Педагошког завода и
одговарајућих факултета - академија,
одређују се школе - вјежбаонице.
(2) Услови обављања педагошко-методичке праксе у вјежбаоници
уређују се ближим прописом који доноси Министарство.
Члан 56.
(Школски уџбеник, збирка задатака,
приручник, радна свеска или друга
литература)
(1) У школи се употребљава школски уџбеник, збирка задатака, приручник, радна свеска или друга литература, која је додатак уџбенику, или замјењује уџбеник, израђена у складу са
концепцијом уџбеника.
(2) Школи употребу школских
уџбеника, збирки задатака, приручника, радних свески и друге литературе,
која је додатак уџбенику или замјењује
уџбеник, одобрава Министарство.
(3) Запослени у Министарству и
Педагошком заводу, због сукоба интереса, не могу бити аутори наставних
средстава из става (1) овог члана, која
се примјењују у школама на подручју
Кантона. Министарство неће одобрити употребу наставних средстава у настави чији је аутор у сукобу интереса.
Члан 57.
(Школе)
(1) На подручју Кантона могу се
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основати сљедеће школе:
а) гимназија у којој се, поред
општеобразовног програма,
остварују и посебни програми према типу гимназије;
б) средња умјетничка школа у
којој се, поред одговарајућег
општеобразовног програма,
остварује и програм из области музичке, балетске и ликовне умјетности;
в) средња техничка школа у
којој се, поред одговарајућег
општеобразовног програма,
остварују програми за стицање одговарајућих звања
IV степена стручне спреме;
г) средња стручна школа у којој се, поред одговарајућег
општеобразовног програма,
остварује стручни програм
III и IV степена стручне спреме, те стичу занимања одговарајуће струке;
д) школа за ученике са потешкоћама у развоју, у којој се
остварују стручни програми
прилагођени за образовање
ученика са потешкоћама у
развоју,
е) средња вјерска школа у којој
се, поред одговарајућег општеобразовног програма, остварује и посебан програм за
образовање вјерских службеника;
ж) мјешовита средња школа у
којој се, поред одговарајућег
општеобразовног програма,
остварује и програм гимназије, средње техничке школе
и средње стручне школе.
з) школа посебне намјене (пол-

и) ицијска и друга школа), је
школа у којој се образују ученици за стручно звање или
занимање, које је од посебног интереса за Кантон.
к) Средњошколски центар састављен од двије или више
врста средњих школа.
(2) У школи, поред реализовања
програма општеобразовног и одговарајућег стручног дијела из става (1) овог
члана могу се реализовати и програми
стручног усавршавања наставника,
допунског образовања, као и стручног
оспособљавања путем курсева.
VII. СРЕДЊЕ ОПШТЕ И СРЕДЊЕ
СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 58.
(Гимназија)
(1) Гимназија је школа савременог општег четверогодишњег образовања и припремања ученика за наставак школовања на високошколским установама.
(2) У гимназији се образују редовни и ванредни ученици по општеобразовним програмима и програмима према типу гимназије.
(3) Гимназија може имати једно
или више изборних подручја:
а)
б)
в)
г)

друштвено
језичко
природно-математичко
математичкоинформатичко
д) спортско
е) педагошко-психолошко
ж) подручје примијењених
умјетности.
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4) У гимназији се не може вршити истовремено образовање по програму друге врсте школе.
Члан 59.
(Умјетничка школа)
(1) У умјетничкој школи образују се ученици по општеобразовном програму и посебном програму из музичке, балетске и ликовне умјетности у
трајању од четири године за стицање
одговарајућег звања и за наставак образовања на високошколским установама.
(2) Наставним планом и програмом умјетничке школе утврђује се
однос општеобразовних садржаја и дијела програмских садржаја за образовање из одређене области умјетности.
Члан 60.
(Средња техничка школа)
(1) У средњој техничкој школи
образују се ученици за сложеније захтјеве рада у трајању од четири године
по општеобразовном и стручном програму средњег стручног образовања на
основама савремене и традиционалне
технологије.
(2) Наставним планом и програмом средње техничке школе, за сваки тип школе, утврђује се однос општеобразовног и садржаја стручнотеоријског и практичног дијела наставе.
(3) У средњој техничкој школи
се стичу одговарајућа стручна звања.
(4) У оквиру једног стручног звања може бити више изборних подручја.
(5) Ученик који заврши средњу
техничку школу, оспособљен је за рад
и за наставак образовања.
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Члан 61.
(Средња стручна школа)
(1) У средњој стручној школи
образују се ученици за одговарајућа
занимања у трогодишњем или четворогодишњем трајању.
(2) Наставним планом и програмом утврђује се занимање и трајање образовања, те однос општеобразовних, стручно-теоријских садржаја и
садржаја практичне наставе.
(3) У средњој стручној школи
стичу се одговарајућа стручна занимања.
Члан 62.
(Мјешовита средња школа)
1) У мјешовитој средњој школи
ученици се образују по програму гимназије, по програму средње техничке
школе и програму средње стручне школе.
2 )У мјешовитој средњој школи
ученици се образују и припремају за
наставак школовања на високошколским установама, образују за сложеније
захтјеве рада у трајању од четири године по општеобразовном и стручном
програму средњег стручног образовања те се оспособљавају за одговарајућа
занимања у трогодишњем трајању.
Члан 63.
(Средња вјерска школа)
(1) Средња вјерска школа је школа у којој се образују редовни ученици у трајању од четири године по програму општеобразовних предмета и
посебном програму за стручно образовање вјерских службеника.
(2) У средњим вјерским школа-
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ма, у зависности од типа, ученици стичу звање у складу са наставним планом и програмом.
(3) Ученик који заврши средњу
вјерску школу оспособљен је за рад и
наставак образовања.
(4) У средњој вјерској школи не
може се вршити истовремено образовање по програму за друге врсте средњих школа.
Члан 64.
(Наставак образовања)
(1) Ученик са завршеном средњом стручном школом у трогодишњем
или четверогодишњем трајању може
се уписати на одговарајућу високошколску установу, под условом да стекне допунско образовање из општеобразовних предмета у средњој техничкој
школи, по посебном програму који на
приједлог Педагошког завода утврђује
Министарство.
(2) Ученику који прелази из једног образовног програма у други, у
оквиру исте струке, вријеме образовања у претходном образовном програму признаје се за даљи наставак образовања на цијелој територији Босне и
Херцеговине, у складу са наставним
планом и програмом и другим условима утврђеним важећим прописима.
(3) Ученик се уписује у наредни
разред, а школа је дужна да му омогући полагање евентуалне разлике предмета најкасније до 15. априла текуће
школске године.
Члан 65.
(Стицање V степена образовања
и мајсторских звања за обртничка
занимања)
(1)

У средњим школама за стр-
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учно образовање и обуку које испуњавају одговарајуће услове могу се даље
ванредно образовати полазници за V
степен, за стицање звања мајстора, специјалисте, инструктора и пословође.
(2) Право на образовање из
става (1) овог члана имају полазници
који су стекли средње образовање у складу са чланом 5. овог Закона и имају
најмање двије године радног искуства
у неком од занимања струке за коју
желе стећи звање из става (1) овог члана.
(3) Одговарајуће звање из става (1) овог члана стиче се на основу успјешног савладавања наставног плана
и програма који се по правилу реализује у трајању од најмање једне године
путем обавезног похађања наставе и
положених испита.
(4) Програм из става (3) овог
члана може се реализовати по принципу кондензоване наставе путем инструктивне наставе у трајању од најмање ¼ часова предвиђених наставним
планом и програмом, а уз сагласност
Министарства.
(5) Организовање наставе, начин полагања испита и друга питања
значајна за стицање мајсторских звања
за обртничка занимања ће се реализовати у складу са Законом о обрту и сродним дјелатностима и другим актима
релевантним за ту област.
(6) Ближи пропис о условима
образовања, организовању редовне и
инструктивне наставе, начин полагања испита за звања из ставова (1) и (5)
овог члана, доноси Министарство.
Члан 66.
(Практична настава)
(1) Практична настава у технич-
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кој школи и стручној школи изводи се
у складу са наставним плановима и
програмима у школским радионицама, лабораторијама и кабинетима те
другим објектима и просторима за наставу, опремљеним у складу са одговарајућим нормативима.
(2) Практична настава се изводи под стручним надзором школе и у
установама, привредним друштвима и
другим правним лицима која имају одговарајућу савремену опрему, техничко-технолошка средства и друге одговарајуће услове, у складу с наставним
планом и програмом.
(3) Услови, облици, методе и
поступци извођења практичне наставе
те вршење стручног надзора, регулишу се уговором који су школе обавезне
закључити са привредним друштвом,
установом или лицем које самостално
обавља дјелатност.
(4) Изузетно, услове за обављање практичне обуке за изучавање традиционалних заната који су од посебног значаја за Кантон, посебним прописом уређује Министарство.
Члан 67.
(Феријална пракса ученика)
(1) Наставним планом и програмом техничке школе, као и стручне
школе, могу се утврдити обавезе, програм, вријеме и трајање обављања феријалне праксе ученика.
(2) Услови извођења феријалне
праксе за ученике школе утврђују се
уговором са јавним предузећем, привредним друштвом, установом или лицем које самостално обавља дјелатност, у зависности од тога гдје се она изводи.

04.јул/српањ 2011

Члан 68.
(Образовање ученика
са потешкоћама у развоју)
(1) Дјеца и млади са потешкоћама у развоју стичу образовање у редовним школама и према програмима
прилагођеним њиховим могућностима и способностима.
(2) У случајевима кад је немогуће пружити одговарајуће образовање у
редовним школама, дјеца и млади са
озбиљним сметњама и потешкоћама у
развоју могу се, дјелимично или у цјелини, образовати у установама намијењеним за образовање и одгој лица са
потешкоћама у физичком и психичком развоју.
(3) Образовање дјеце и младих
са потешкоћама у развоју је од приоритетног јавног интереса и саставни је
дио јединственог образовног система.
(4) Билжи пропис о одгоју и образовању дјеце са потешкоћама у развоју доноси Министарство на приједлог Педагошког завода.
Члан 69.
(Наставни план и програм
и трајање образовања)
(1) Наставним плановима и програмима за образовање ученика са потешкоћама у развоју утврђује се занимање, трајање образовања, однос општеобразовних, стручно-теоријских и садржаја практичне наставе и исходи знања.
(2) У школи за ученике са потешкоћама у развоју образовање траје од
једне до четири године по прилагођеним програмима за одговарајуће профиле I, II и III и IV степена стручне спреме.
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(3) У установама за образовање,
одгој и рехабилитацију ученика оштећеног слуха и говора, образују се редовни ученици и полазници по наставним плановима и програмима I, II, III и
IV степена стручне спреме средње стручне школе.
VIII. СРЕДЊЕ СТРУЧНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА
ОДРАСЛИХ
Члан 70.
(Образовање и обука одраслих)
(1) Образовање и обуку одраслих могу проводити средње стручне
школе, центри за образовање одраслих, установе за образовање, смјештај и
бригу лица с потешкоћама у развоју (у
даљем тексту: установе за образовање
и обуку одраслих).
(2) Установе за образовање и обуку одраслих могу организовати образовање и обуку одраслих у оквиру своје регистроване дјелатности ако испуњавају просторне, кадровске и материјалне услове прописане стандардима и
нормативима и овим законом, уз сагласност Министарства.
(3) Образовање и обука одраслих за стицање занимања одговарајуће
струке, стручно усавршавање, преквалификација, допунско образовање и
стручно оспособљавање путем курсева
реализује се у складу са Наставним плановима и програмима.
(4) Одговарајућим наставним
планом и програмом за образовање
или обуку одраслих утврђује се сврха,
циљеви и задаци програма, наставни
предмети, садржај, трајање образовања, фонд сати теоријске и практичне
наставе, дидактички и други услови за

извођење програма те профил и стручна спрема лица која изводе теоријску
и практичну наставу.
(5) Програм се може изводити:
редовном наставом, консултативно-инструктивном наставом, практичном наставом, те на други примјерен начин.
(6) Програм може имати модуларну структуру.
(7) Наставне планове и програме из става (3) овог члана доноси Министарство на приједлог Педагошког завода.
Члан 71.
(Полазници)
(1) Лице старије од 18 година
које не похађа редовну школу може
похађати средње образовање за одрасле у својству полазника.
(2) Статус полазника стиче се
уписом у програм.
(3) Статус полазника престаје
завршетком програма, исписом из програма или на други начин предвиђен
уговором о образовању, којим полазник и установа за образовање одраслих
уређују међусобна права и обавезе.
Члан 72.
(Видови стручног оспособљавања)
У установама за образовање и
обуку одраслих обавља се стручно оспособљавање за:
а)
б)
в)
г)
д)

завршетак средњег образовања
и стицање квалификације;
доквалификацију;
преквалификацију;
цертификацију;
стицање звања мајстор одређеног занимања, послије завршет-

04.јул/српањ 2011

Број 10 – страна 1272

ка стручне школе (трећег степена) и двије године рада у том
занимању и
е) стицање звања специјалиста одређеног занимања, послије завршетка стручне техничке школе (четвртог степена) и двије године рада у том занимању.
Члан 73.
(Стручно оспособљавање
путем курсева)
(1) У установама за образовање
и обуку одраслих може се вршити и
оспособљавање одраслих за рад у трајању од шест мјесеци до двије године
те стручно оспособљавање путем курсева.
(2) Стицањем образовања из става (1) овог члана не стиче се средња
стручна спрема.
Члан 74.
(Трошкови обуке)
(1) Полазник обуке за одрасле
или правно лице које упућује полазника на обуку сноси трошкове обуке и
полагања испита.
(2) Висина накнаде за обуку и
полагање испита из става (1) овог члана утврђује се правилником о образовању и обуци одраслих.
Члан 75.
(Правилник о образовању
и обуци одраслих)
Правилником о образовању и
обуци одраслих, који доноси Министарство, ближе се уређује: програми
образовања одраслих, установе за образовање одраслих, полазници, праће-

ње и развој образовања одраслих, финансирање образовања одраслих, документација и евиденција о образовању
одраслих и надзор над стручним радом установа за образовање одраслих.
IX. УЧЕНИЦИ
Члан 76.
(Стицање статуса ученика)
(1) Средњошколско образовање
је свима доступно, у складу са постигнутим успјехом у основној школи, личним интересом и способностима.
(2) Статус ученика школе стиче
се уписом.
(3) Статус редовног ученика може се стећи само у једној школи.
(4) Изузетно, ученик који похађа редовну школу може стећи статус
редовног ученика и у умјетничкој школи.
Члан 77.
(Упис ученика у школу)
(1) У први разред школе уписује
се лице као редовни ученик које је
завршило основну школу и које није
старије од 18 година у моменту уписа.
(2) Лица која се уписују у школе
за ученике са потешкоћама у развоју
могу имати другу старосну границу за
упис у први разред.
(3) Упис ученика у I разред школе врши се на основу конкурса који
се објављује путем средстава информисања најмање два мјесеца прије почетка школске године.
(4) Предност, под једнаким условима, код натјецања на конкурсу имају дјеца са потешкоћама у развоју (у
складу са Критеријима за упис у први
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разред) и дјеца која испуњавају услове
утврђене Законом о допунским правима бораца - бранитеља и чланова њихових породица.
(5) Критерије за упис у I разред
школе доноси Министарство.
(6) План уписа у први разред
средњих школа на подручју Кантона,
за сваку школску годину, на иницијативу школског одбора и трипартитног
савјетодавног вијећа, проведене јавне
расправе те приједлога Министарства,
доноси Влада Кантона.
(7) Редовно средњошколско образовање у јавним установама је бесплатно.
(8) Ученици који конкуришу у
гимназије, техничке и сродне школе и
умјетничке школе у првом конкурсном року полажу пријемни испит, који
није елиминаторан (осим стручног дијела испита – практичног рада у умјетничким школама и теста физичке способности у гимназији за спортско изборно подручје), а чији резултати улазе у укупан број бодова сваког кандидата.
(9) Од полагања пријемног испита ослобађају се ученици који су имали одличан успјех из свих предмета,
од петог до осмог разреда осмогодишње основне школе, односно од седмог
до деветог разреда деветогодишње основне школе, те примјерно владање,
као и ученици са потешкоћама у развоју који су похађали основну школу по
прилагођеном наставном плану и програму.
(10) Ученици који конкуришу у
средње стручне школе не полажу пријемни испит.
(11) Ближе прописе о начину
полагања пријемног испита доноси
Министарство.

Члан 78.
(Упис ученика у умјетничку школу
и вјерску школу)
(1) У средњу умјетничку и средњу вјерску школу могу се уписати ученици који су са успјехом завршили
редовно основно образовање и одгој и
ако положе пријемни испит.
(2) Ближе прописе о начину полагања пријемног испита доноси Министарство.
Члан 79.
(Престанак статуса редовног ученика
школе)
(1) Статус ученика школе престаје:
а) завршавањем образовања
у школи;
б) губљењем права на даље
редовно образовање у тој
школи;
в) искључивањем из школе;
г) напуштањем школе и
д) исписивањем из школе;
(2) Поступак и услови за утврђивање напуштања школе утврђују се
правилима школе.
Члан 80.
(Понављање разреда)
(1) Редован ученик који са успјехом не заврши разред, има право да
понови разред.
(2) У току редовног образовања,
ученик не може два пута поновити разред.
(3) Редован ученик који у току
образовања заостаје у савладавању наставних садржаја или не заврши разр-
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ед, може се преусмјерити на образовање по једноставнијем програму.
(4) Редован ученик који је напустио школу, уколико жели да поново
настави образовање као ванредан ученик, сноси трошкове свог образовања.
Члан 81.
(Преусмјеравање ученика)
(1) Редован ученик који је током укупног дотадашњег средњег образовања у учењу постигао успјех најмање врло добар (4,00) и има примјерно
владање, има право поднијети захтјев
за преусмјерење на образовање за занимање које изабере, у истој или другој
средњој школи.
(2) Уколико у току образовања
ученик заостаје у савладавању наставних садржаја или не заврши разред,
може се, уз његов и пристанак родитеља или старатеља, преусмјерити на образовање за занимање са једноставнијим програмом.
(3) Одлуку за ученике из ставова (1) и (2) овог члана доноси наставничко вијеће средње школе, посебно
узимајући у обзир педагошке стандарде и нормативе.
(4) Преусмјеравање из ставова
(1) и (2) овог члана подразумијева обавезу ученика да полаже разлику предмета, коју утврђује наставничко вијеће
средње школе.
Члан 82.
(Испис ученика из школе)
(1) Редован ученик се може исписати из школе уз сагласност родитеља - старатеља:
а) када из објективних разлога
мора прекинути образовање;
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б) када прелази у другу школу.
(2) Редован ученик се може исписати из школе у случају промјене мјеста боравка и наставка образовања у
другој школи, али најкасније два мјесеца прије завршетка наставе у другом
полугодишту, односно два мјесеца прије завршетка образовања.
(3) Школа исписаним ученицима, на захтјев ученика или родитеља,
издаје увјерење о постигнутом успјеху
у учењу и владању до момента исписа
из школе.
Члан 83.
(Упис на програме у другој школи)
(1) Ученик школе може се истовремено уписати и полагати предмете
другог програма школе у истоврсној
или другој школи и, као ванредни ученик, стећи и друго образовање.
(2) Правилима школе утврђују
се ближи услови стицања образовања
у смислу става (1) овог члана.
Члан 84.
(Ванредни ученик)
(1) Средња школа објављује јавни конкурс за упис ванредних ученика, у дневним новинама и другим електронским и писаним медијима најмање 15 дана прије почетка школске године.
(2) Конкурс и пријем ванредних
ученика који полажу разред у цјелини,
мора бити окончан до краја септембра
текуће школске године.
(3) Пријем захтјева и ванредних
ученика за преквалификацију, полагање предметних, допунских и матурских испита ће се вршити најкасније до
петнаест (15) дана прије почетка свак-
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ог испитног рока, утврђеног овим Законом и одговарајућим правилником.
(4) Статус ванредног ученика
стиче се уписом у одговарајућу врсту
средње школе, похађањем инструктивно-консултативне наставе и полагањем испита.
(5) Фонд часова инструктивноконсултативне наставе се утврђује одлуком наставничког вијећа у складу са
релевантношћу предмета за одређену
врсту звања/занимања и не може бити
мањи од 15% укупног фонда часова за
скупину предмета коју кандидат има
обавезу полагати.
(6) Средња школа организује, у
току школске године, три редовна испитна рока (јануарско-фебруарски, јунски и аугустовско-септембарски испитни рок), а по потреби и један ванредни рок који на приједлог Наставничког вијећа средње школе одобрава и
утврђује Министарство.
(7) У случајевима неправилности полагања испита за ванредне ученике, које утврди наставничко вијеће
или кантонална инспекција за образовање, директор школе поништава испит.
(8) Ближе прописе о упису, организацији и начину полагања испита
за ванредне ученике доноси Министарство.
Члан 85.
(Одсуствовање са наставе по
одобрењу)
(1) Школа може ученицима, који су проглашени перспективним или
врхунским спортистима, те надареним
ученицима за поједине наставне области који су стекли право учешћа на
међународним или државним такмич-
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ењима, као и у другим случајевима,
одлуком наставничког вијећа школе,
одобрити одсуствовање са наставе ради припремања и учешћа на такмичењима под условима утврђеним правилима школе.
(2) Школа ће ученицима из става (1), овог члана омогућити да, путем
инструктивне, консултативне наставе
и полагањем испита у току школске
године, заврше одговарајући разред.
Члан 86.
(Праћење и вредновање резултата
рада ученика)
(1) Школа је дужна да, у току
образовања, систематски и континуирано прати развој ученика, њихове склоности и способности, да вреднује резултате њиховог рада и усмјерава их у
складу са потребама тржишта рада и
програмом професионалне оријентације за избор одговарајућег образовања.
(2) Програм професионалне оријентације ученика доноси Педагошки
завод.
Члан 87.
(Оцјењивање рада ученика)
(1) Школа је одговорна за редовно праћење, вредновање и оцјењивање
рада и равномјерну оптерећеност ученика у току школске године.
(2) Оцјењивање резултата рада
ученика у школи је бројчано.
(3) Оцјењивање у школи је јавно
и континуирано.
(4) Приликом оцјењивања уз
бројчану оцјену уписује се и датум.
(5) Бројчане оцјене из предмета
или области су:
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одличан (5),
врло добар (4),
добар (3),
довољан (2)
и недовољан (1).
Оцјена недовољан (1) није пролазна.
(6) Изузетно, оцјењивање резултата рада ученика са потешкоћама у
развоју, уколико ће то боље изразити
резултате у односу на циљеве из плана, поред бројчаног може бити и описно.
(7) Ближе прописе о праћењу,
вредновању и оцјењивању резултата
рада ученика доноси Министарство.
Члан 88.
(Општи успјех ученика)
(1) Општи успјех ученика утврђује се на основу закључених оцјена на
крају оба полугодишта, а за ученике
упућене на поправни испит, послије
обављених поправних испита.
(2) За ученике за које се настава
не изводи по полугодиштима општи
успјех утврђује се на завршетку образовања.
(3) Наставничко вијеће, након
сваког полугодишта, утврђује резултате рада одјељења, разреда и школе.
Члан 89.
(Заључивање оцјена)
(1) Закључну оцјену из појединих наставних предмета утврђује одјељенско вијеће на приједлог предметног
наставника.
(2) Ученик, његов родитељ односно старатељ, имају право приговора
на закључну оцјену.
(3) Приговор се подноси наста-
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вничком вијећу, у року од три дана од
дана саопштења оцјене.
(4) Приговором се може захтијевати изузеће предметног наставника
из комисије за провјеру знања.
(5) Наставничко вијеће дужно
је да у року од три дана донесе одлуку
о приговору.
(6) Ако наставничко вијеће усвоји приговор, образоваће комисију која ће провјерити знање ученика у року
од два дана.
(7) Оцјена комисије је коначна.
Члан 90.
(Начин утврђивања општег успјеха
ученика)
(1) Општи успјех ученика утврђује се на основу просјека пролазних
оцјена из свих наставних предмета.
(2) Ученик је завршио разред:
а) одличним успјехом ако је
постигао просјечну оцјену
најмање 4,50;
б) врло добрим успјехом ако је
постигао просјечну оцјену
најмање 3,50;
в) добрим успјехом ако је постигао просјечну оцјену најмање 2,50;
г) довољним успјехом ако има
све пролазне оцјене и просјечну оцјену најмање 2,00.
(3) Одјељенско, односно наставничко вијеће, утврђује постигнути успјех ученика на нивоу одјељења, разреда и школе.
(4) Постигнути успјех утврђује
се на основу просјечне оцјене на двије
децимале за одјељење, разред и школу.
(5) На основу постигнутог успјеха из става (4) овог члана, на крају за-
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вршног разреда проглашава се ученик
генерације школе.

ршио све обавезе утврђене наставним
планом и програмом.

Члан 91.
(Поправни испит)

Члан 93.
(Владање ученика)

(1) Ученик који на крају другог
полугодишта односно образовања, има
једну или двије недовољне оцјене упућује се на поправни испит у августовском испитном року.
(2) Изузетно, ученик завршног
разреда који на крају другог полугодишта односно образовања, има једну
недовољну оцјену, може полагати поправни испит 15 дана након завршетка
наставне године, уз писмену сагласност родитеља односно старатеља, уколико није стекао пунољетство.
(3) Ученик који не положи поправни испит, упућује се да понови разред.
(4) Изузетно, ученику који прелази у завршни разред образовања, а
не положи поправни испит из једног
предмета у редовном августовском року, на приједлог одјељенског вијећа,
наставничко вијеће може одобрити услован упис у наредни разред, с тим да
је обавезан најкасније до краја септембра текуће године положити испит из
предмета из којег је упућен на поправни испит.
(5) У случају да испит из претходног става овог члана не положи, ученик се враћа у претходни разред да га
понови.

(1) У школи се оцјењује и владање ученика.
(2) Оцјене из владања су: примјерно, врло добро, добро, задовољава и
лоше.
(3) Оцјену из владања утврђује
одјељенско вијеће на приједлог разредника.

Члан 92.
(Завршетак разреда, односно
образовања)
Ученик је завршио разред, односно образовање, када је успјешно зав-

Члан 94.
(Завршетак два разреда у току једне
школске године)
(1) Ученик, који у току образовања показује изузетне способности и
има одличан успјех, може брже напредовати, односно завршити два разреда
у току једне школске године.
(2) Ближим прописом који доноси Министарство утврђује се начин
бржег напредовања, односно завршетка два разреда у току једне школске године.
Члан 95.
(Допунски испит)
(1) Ученику школе може се утврдити обавеза полагања допунског, разредног и матурског, односно завршног испита.
(2) Допунски испит полаже ученик из одређених предмета или области у случајевима промјене и даљег наставка средње школе, те након проведеног поступка нострификације дипломе или еквиваленције свједоџбе.
(3) Наставничко вијеће школе
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утврђује наставне предмете из којих се
полаже допунски испит.
Члан 96.
(Разредни испит)
(1) Разредни испит полажу
редовни ученици и полазници који су,
из оправданих разлога, остали неоцијењени на крају наставне године односно образовања, из свих предмета једног разреда, односно образовања по одговарајућем наставном програму.
(2) Разредни испити се организују у случајевима када је ученик оправдано изостао са наставе више од
једне трећине планираних часова у
другом полугодишту.
(3) Разредни испит полаже се и
у случајевима када је у школи из појединих наставних предмета организована инструктивна настава која се на
крају наставне године мора верификовати.
(4) Уколико се утврде неправилности настале у поступку провођења
испита, наставничко вијеће поништава
испите.
(5) Ближе прописе о организовању, начину, времену и условима полагања испита у школи доноси Министарство.
Члан 97.
(Полагање матуре у гимназији)
(1) На завршетку образовања у
гимназији се полаже матура.
(2) Програм и начин полагања
матуре утврђује се наставним планом
и програмом.
(3) У општој гимназији на завршетку образовања се полаже екстерна
матура.
(4) У гимназији, чији програми
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и реализација наставног процеса испуњавају услове у складу са организацијом међународне матуре, школа може
организовати полагање међународне
матуре.
(5) Од полагања матуре, осим
одбране матурског рада у гимназији,
ослобађају се ученици који имају одличан успјех у свим разредима и примјерно владање, те одличан успјех (просјечна оцјена 5,0) из предмета који се
према наставном плану и програму
полажу на матури.
(6) Ближи пропис о полагању
матуре у гимназији доноси Министарство.
Члан 98.
(Полагање матуре у техничкој,
умјетничкој и вјерској школи)
(1) На завршетку образовања у
техничкој, умјетничкој и вјерској школи полаже се матура.
(2) Програми и начини полагања матуре утврђују се наставним плановима и програмима за сваку врсту
школе.
(3) Од полагања матуре, осим
одбране матурског рада, у техничкој,
умјетничкој и вјерској школи ослобађају се ученици који имају одличан успјех у свим разредима и примјерно владање те одличан успјех (просјечна оцјена 5,0) из предмета који се према наставном плану и програму полажу на
матури.
(4) Ближи пропис о полагању
матуре у техничкој, умјетничкој и вјерској школи доноси Министарство.
Члан 99.
(Завршни испит са практичним
радом)
(1) На завршетку образовања у

Број 10 – страна 1279

04.јул/српањ 2011

стручној школи за стицање III степена
стручне спреме полаже се завршни испит са практичним радом. Наставним
планом и програмом за сваку школу
утврђује се начин полагања завршног
испита.
(2) Ближи пропис о полагању
завршног испита у средњој стручној
школи доноси Министарство.
Члан 100.
(Диплома за постигнуте резултате)
(1) Ученику који у току четверогодишњег образовања и одгоја по
наставном плану и програму постигне
одличан успјех из свих наставних предмета, примјерно владање, изузетне
резултате у свим разредима школе, реализоване програме додатне наставе,
програме слободних активности, као и
постигнуте изузетне резултате на такмичењима, смотрама и у другим ваннаставним активностима, издаје се посебна диплома за постигнуте резултате.
(2) Образац посебне дипломе из
става (1) овог члана прописује Министарство.
(3) Ученику који постиже одличне резултате у образовно-одгојном
процесу и другим активностима у школи могу се додјељивати похвале, признања и награде под условима и на
начин утврђен правилима школе.
Члан 101.
(Педагошке мјере)
(1) Ученику који нередовно похађа школу, недолично се понаша према другим ученицима и наставницима те школској имовини, као и ученику за кога се утврди да наставу похађа

под дејством алкохола, дроге и других
опојних и законом забрањених средстава, могу се изрећи педагошке мјере,
када се може очекивати да ће се изрицањем мјера остварити циљ одгоја.
(2) Педагошке мјере су:
а)
б)
в)
г)
д)

укор разредника,
укор одјељењског вијећа,
укор директора,
укор наставничког вијећа,
премјештање у друго одјељење,
е) искључење из школе.

(3)Педагошка мјера искључење
из школе се може изрећи само за теже
повреде обавеза ученика. Тежа повреда обавеза ученика је:
а) преправка података у свједочанству, дипломи или другим јавним исправама,
б) преправка или дописивање
података у евиденцију коју
води школа,
в) политичко
организовање
или дјеловање ученика у
школи,
г) крађа имовине школе, запосленика и ученика,
д) давање или употреба алкохола и наркотичких средстава у школи, као и подстрекивање на њихову употребу,
е) вршњачко насилничко понашање,
ж) насилничко понашање према наставницима и осталом
радном особљу школе,
з) посједовање оружја,
и) изражавање националне и
вјерске нетрпељивости,
ј) неоправдано изостајање са
наставе и других облика одгојно-образовног рада 30 и
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више часова,
к) кориштење мобилног телефона за снимање слике или тона у вријеме наставе.
(4) Педагошке мјере укор наставничког вијећа, премјештање из одјељења у одјељење и искључење из школе, изриче наставничко вијеће, о чему
школа доноси рјешење.
(5) Ученик, односно његов родитељ или старатељ, на изречене педагошке мјере укор наставничког вијећа,
премјештање из одјељења у одјељење
или искључење из школе, могу поднијети жалбу школском одбору у року од
седам дана.
(6) Одлука школског одбора је
коначна.
Члан 102.
(Дисциплинска и материјална
одговорност ученика)
(1) Изречена педагошка мјера
повлачи снижавање оцјене из владања
ученика.
(2) Педагошка мјера важи за
школску годину за коју је изречена, а у
току школске године може се ублажавати или укинути.
(3) Ученик ће одговарати за
материјалну штету учињену у школи
или код правног лица код кога обавља
практичну наставу, ако је исту учинио
намјерно. Висину учињене штете и околности под којим је штета учињена
утврђује комисија коју именује директор школе.
(4) Одлуку о одговорности ученика за штету и висину накнаде, на
приједлог комисије, доноси школски
одбор. Одлука школског одбора је коначна.
(5) Ближи пропис о повредама
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дисциплине, поступку за утврђивање
дисциплинске одговорности ученика,
дужини трајања педагошке мјере, њеном ублажавању, укидању и посљедичном односу на оцјену из владања
ученика, као и о накнади учињене материјалне штете, утврђују се правилима школе.
Члан 103.
(Обавеза упознавања ученика
са његовим правима, дужностима
и одговорностима)
Школа је обавезна да, на почетку школске године, односно образовања, упозна ученике са њиховим правима, дужностима и одговорностима утврђеним овим Законом и правилима
школе.
X. ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

И ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Члан 104.
(Ученичка књижица)
(1) Школа уписаним ученицима, на почетку образовања, издаје ученичку књижицу која важи до краја одговарајућег образовања и одгоја.
(2) Ученичка књижица је јавна
исправа којом се у току средњег образовања доказује статус ученика школе.
Члан 105.
(Свједоџба и диплома)
(1) О завршеном разреду односно образовању, школа издаје свједоџбу.
(2) Ученику који положи са успјехом матурски, односно завршни испит школе, издаје се диплома о завршеној школи.
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(3) Свједоџба, односно диплома,
коју издаје верификована школа, има
важност јавне исправе.
Члан 106.
(Валидност свједоџбе односно
дипломе)
Свједоџба, односно диплома стечена на територији Босне и Херцеговине, има исту вриједност као и свједоџба, односно диплома стечена у одговарајућим школама на подручју Кантона.
Члан 107.
(Дупликат свједоџбе, односно
дипломе)
На захтјев ученика, његовог родитеља односно старатеља, школа издаје дупликат свједоџбе, односно дипломе на основу података из матичне
књиге.
Члан 108.
(Евиденција и документација)
(1) Школа води евиденцију и
документацију о образовно-одгојној дјелатности: матичну књигу, именик ученика, дневник рада, регистар и сл.
(2) Подаци у матичној књизи су
трајне вриједности.
(3)Ближе прописе о садржају
свједоџбе, дипломе, ученичке књижице и начин вођења евиденције и документације у школи доноси Министарство.
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XI. НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ
Члан 109.
(Послови наставника)
(1) Образовно – одгојни рад у
школи обављају наставници, стручни
сарадници и сарадници.
(2) Наставник обавља сљедеће
послове:
а) остварује циљеве и задатке
средњег образовања и одгоја утврђене овим Законом и
на основу њега донесеним
прописима и другим актима,
б) планира и реализује наставни план и програм у оквиру
40-часовне радне седмице и
годишњег програма рада школе;
в) прати и вреднује успјех и
владање ученика,
г) води педагошку евиденцију
и документацију о одгојнообразовном раду и ученицима,
д) сарађује са стручном службом школе, родитељима ученика на пословима одгоја и
образовања,
е) учествује у раду стручних
органа школе ради унапређивања рада школе и
ж) извршава и друге обавезе
које произлазе из општих
аката школе и годишњег програма рада школе.
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(3) Наставници, стручни сарадници и сарадници дужни су да предузимају мјере заштите права ученика,
те да о сваком кршењу тих права, посебно о свим облицима насиља над учеником, одмах обавијесте надлежну
социјалну службу.
Члан 110.
(Профил и стручна спрема
наставника)
(1) Наставник у средњој школи је лице које реализује наставни план и програм и којем је првенствени задатак образовање и одгој ученика.
(2) Профил и стручна спрема
наставника у средњој школи утврђује
се наставним планом и програмом за
сваки предмет појединачно, у зависности од врсте и типа средње школе, а
профил и стручна спрема свих осталих запосленика утврђују се Педагошким стандардима и нормативима.
(3) Општеобразовну, стручнотеоријску, практичну и наставу у оквиру лабораторијског рада, у складу са
ставом (2) овог члана, у средњој школи
изводе лица:
а) са завршеним најмање VII степеном стручне спреме, са звањем професора, или завршеним другим факултетом и положеном педагошко-психолошком и методичко- дидактичком
групом предмета и
б) са завршеним I или II, односно III циклусом болоњског високообразовног процеса на наставничком факултету или другом факултету и положеном педагошко-психолошком и методичко-дидактичком групом предмета.
(4) Практичну и наставу у оквиру лабораторијског рада у средњим
школама изводе и наставници са за-
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вршеним VII, односно VI степеном стручне спреме, у складу са наставним
планом и програмом, мајстори, пословође, специјалисти инструктори са завршеним најмање V степеном стручне
спреме и са пет година радног искуства у струци и положеном педагошкопсихолошком и методичко-дидактичком групом предмета.
(5) Ако се практична и настава
у оквиру лабораторијског рада реализује у привредним или другим организацијама, уговором средње школе са
том организацијом се одређују лица
задужена за праћење, реализацију и
оцјењивање ученика из предмета практичне наставе.
(6) На профил и стручну спрему лица која су уговором из става (5)
овог члана одређена за оцјењивање ученика аналогно се примјењују ставови
(2), (3) и (4) овог члана.
(7) За ученике са додатним образовним потребама општеобразовне
предмете у средњој школи предају наставници и дефектолози одговарајућег
профила и стручне спреме у складу са
наставним планом и програмом.
(8) За учествовање у образовноодгојном раду и обављању послова под
непосредним руководством наставника, средња школа може имати сарадника у настави, у складу са Педагошким
стандардима и наставним планом и
програмом.
Члан 111.
(Припрема и стручно усавршавање)
(1) Наставник у средњој школи
има слободу у педагошком раду и поучавању у оквирима утврђеним наставним планом и програмом и другим релевантним законским и подзаконским
актима.
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(2) Наставник има обавезу да се
уредно припрема за организацију и обављање непосредног образовно- одгојног рада, за час, односно наставну јединку.
(3) Наставници, стручни сарадници и сарадници обавезни су да се
стручно усавршавају и континуирано
едуцирају у току цијелог радног вијека, с циљем квалитетног праћења, подстицања и помагања у образовању и
развоју ученика и обављања других
послова утврђених релевантним прописима.
(4) Правилник о стручном усавршавању доноси Министарство.
(5) Наставници и стручни сарадници средње школе могу се удруживати у стручне активе и струковна удружења на нивоу школе и вишим нивоима, с циљем унапређења рада, едукације и сарадње са другим регијама.
Члан 112.
(Стручни сарадници)
(1) Стручним сарадницима, у
складу са Педагошким стандардима,
сматрају се: педагог, психолог, педагог
-психолог, социјални радник, библиотекар, дефектолог те здравствени радник са одговарајућом ВСС и положеним одговарајућим стручним испитом.
(2) Стручни сарадник у настави
је педагог, психолог и педагог-психолог.
(3)Стручни сарадници у настави обављају непосредни одгојно-образовни рад те стручно развојне и координацијске послове у складу са Педагошким стандардима.
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Члан 113.
(Сарадници)
За учествовање у образовно-одгојном раду и обављању послова под
непосредним руководством наставника и стручних сарадника, школа може
изабрати за сарадника: лаборанта, књижничара, сарадника за наставу и друго лице које има завршену средњу стручну спрему одговарајућег усмјерења
и положен стручни испит.
Члан 114 .
(Запошљавање у школи)
(1) Запосленици школе бирају
се на основу јавног конкурса, односно
огласа, који расписује школски одбор
и објављује у дневном листу.
(2) Ближе одредбе о условима и
поступку избора наставника, стручних
сарадника и сарадника садрже правила средње школе.
Члан 115.
(Забрана дискриминације)
Забрањује се дискриминација
по основу спола у раду школе, у поступку утврђивања плате и других накнада за исти рад, односно за рад једнаке
вриједности, напредовања у послу под
једнаким условима, образовања, оспособљавања и стручног усавршавања,
услова рада, те сваке друге радње која
представља неки облик директне или
индиректне дискриминације утврђене
Законом о равноправности сполова у
Босни и Херцеговини.
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Члан 116.
(Љекарски преглед)
(1) Школа је дужна осигурати
да запосленици школе изврше периодични љекарски преглед најкасније до
почетка наставе за текућу школску годину.
(2) Садржај и начин периодичног љекарског прегледа утврђује Министарство у сарадњи са надлежним
Министарством за област здравства, а
обављаће се у надлежној здравственој
установи.
(3) Трошкови љекарског прегледа запосленика у школи, чији је оснивач Скупштина Кантона, падају на терет Буџета Кантона.
(4) Ако се од стране надлежне
здравствене установе установи да је наставник, стручни сарадник или сарадник оболио од заразне болести или душевне болести, да је склон алкохолизму или наркоманији или има озбиљне
поремећаје у понашању, то лице не може обављати послове који подразумијевају рад са ученицима, док надлежна
здравствена установа не утврди да су
престале околности због којих му је
рад са ученицима забрањен.
Члан 117.
(Неподобност за рад са дјецом)
(1) Неподобно је за рад са дјецом лице које је правоснажном пресудом осуђено на казну затвора за кривично дјело против уставног поретка, против живота и тијела, против слободе
и права човјека и грађанина, против
сполне слободе и морала, против брака, породице и младежи, против здравља људи, против опште сигурности
људи и имовине, против јавног реда и
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правног промета, против правосуђа,
против радних односа, кривична дјела
подмићивања и кривична дјела против службене и друге одговорне функције, кривична дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом, осим ако је наступила
рехабилитација по посебном закону.
(2) Лице из става (1) овог члана
не може бити примљено у радни однос у школи, а уколико је запосленик
школе отказаће му се уговор о раду без
обавезе поштивања прописаног или
уговореног отказног рока.
Члан 118 .
(Распоред радног времена)
(1) Распоред радног времена наставника и стручних сарадника у оквиру четрдесетчасовне радне седмице
утврђује директор, у складу са Педагошким стандардима и нормативима.
(2) Наставник, у оквиру четрдесеточасовне радне седмице, има 25 часова непосредног образовно-одгојног
рада у средњој школи.
(3) Непосредни образовно-одгојни рад подразумијева: часове редовне
наставе са припремом и прегледом писмених задатака/програма, разредништво - час одјељенске заједнице, вођење секције или других облика ваннаставних активности, савјетодавни рад
са ученицима, рад са ученичким организацијама, професионална оријентација, педагошко-психолошка пракса,
сарадња са родитељима. Норма часова
редовне наставе по предметима утврђена је Педагошким стандардима и нормативима.
(4) Изузетно од става (3) овог члана, директор школе може из оправданих разлога утврдити да наставник
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има до 30 часова непосредног образовно-одгојног рада, у периоду не дужем
од једног полугодишта уз претходну
сагласност Министарства.
(5) Због специфичности образовне дјелатности, средња школа може
ангажовати наставника - спољњег сарадника на уговор о извођењу часова наставе с тим да се исти може обнављати
најдуже до краја школске године.
(6) Уговор о извођењу часова
наставе из тачке (5) овог члана закључује директор средње школе уз претходну сагласност Министарства.
Члан 119.
(Годишњи одмор)
(1) Наставници, стручни сарадници и сарадници користе годишњи
одмор у вријеме љетног распуста ученика који траје најмање 30 радних дана, а остали запосленици у складу са
Законом о раду.
(2) Наставници, стручни сарадници и сарадници, који због боловања
и других оправданих разлога не искористе годишњи одмор у времену утврђеном ставом (1) овог члана, могу користити годишњи одмор до 30. јуна наредне године, а по могућности у току
зимског одмора ученика.
(3) Дужина кориштења годишњег одмора наставника, стручних сарадника и сарадника ближе се уређује правилником о раду школе.
Члан 120.
(Права и дужности наставника
и стручних сарадника)
Наставници и стручни сарадници имају право и дужност да организују и обављају непосредан образовно-
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одгојни рад, прате, подстичу и помажу
развој ученика, стручно се усавршавају и извршавају друге задатке утврђене
овим Законом и правилима школе.
Члан 121.
(Приправник)
(1) Приправник је лице које први пут заснива радни однос у школи у
занимању за које се школовало, ради
стручног оспособљавања за самостални рад.
(2) Лице које, након стечене одговарајуће стручне спреме, није радило у установама образовања, а стекло
је радно искуство у струци дуже од годину дана, има статус приправника и
оспособљава се за самосталан одгојнообразовни рад и обавезно је, у року од
једне године од дана ангажовања положити стручни испит.
(3) Стручно оспособљавање за
самосталан образовно-одгојни рад лица ангажованих на пословима наставника или школског педагога-психолога из ставова (1) и (2) овог члана траје
дванаест мјесеци, а полагању стручног испита дужни су приступити у првом термину одређеном за полагање стручног испита.
(4) Ако лице из става (1) и става
(2) овог члана из оправданих разлога
не положи стручни испит у року, може и даље обављати послове на које је
ангажовано, али најдуже до три мјесеца по истеку рока из претходног става
овог члана, о чему директор школе доноси посебно рјешење.
(5) Стручно оспособљавање за
самосталан рад на пословима секретара школе, библиотекара и других запосленика траје дванаест мјесеци.
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(6) У току оспособљавања за самосталан образовно-одгојни рад лицима из ставова (1), (2) и (5) овог члана за
пуно радно вријеме, припада плата у
износу 80% плате радног мјеста за које
се оспособљава.
Члан 122.
(Оспособљавање приправника
за самосталан рад)
(1) Наставничко вијеће школе
утврђује програм оспособљавања за самосталан рад и именује ментора лицу
из ставова (1) и (2) члана 121. овог Закона.
(2) Верификовање рада наставника, стручног сарадника и сарадника
за вријеме оспособљавања за самосталан образовно-одгојни рад врши ментор.
(3) До момента стицања услова
за самосталан одгојно-образовни рад,
наставник, стручни сарадник или сарадник ради по инструкцијама и под
надзором ментора.
(4) Стручни испит се полаже
пред стручном комисијом коју именује
Министарство.
(5) У стручну комисију могу се
именовати стручна лица Министарства, професори одговарајућих факултета и стручни савјетници Педагошког
завода те истакнути наставници из
школа.
(6) Програм полагања стручног
испита доноси Министарство.
(7) Начин оспособљавања за самостални рад, састав комисије пред којом се полаже стручни испит, садржај
испита, начин одобравања полагања
испита, издавање увјерења о положеном стручном испиту, као и вођење евиденције, ближе се регулишу прописима које доноси Министарство.
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Члан 123.
(Оцјењивање рада наставника,
стручних сарадника и сарадника)
(1) Школа је дужна осигурати да
се рад наставника, стручних сарадника и сарадника оцјењује сваке двије године.
(2) Оцјена рада наставника, стручног сарадника и сарадника заснива
се на квалитету и резултатима самосталног извршавања послова и задатака, одговорности у раду и радној дисциплини, благовремености и уредности у извршавању послова, ангажовању
на осавремењавању образовно-одгојног процеса, стручном усавршавању и
доприносу афирмацији школе.
(3) Приликом оцјењивања рада
наставника, стручних сарадника и сарадника узима се у обзир оцјена Педагошког завода.
(4) Наставник, стручни сарадник и сарадник, који за свој рад буде
два пута узастопно оцијењен оцјеном
„не задовољава“, губи право на даљи
рад у настави.
Члан 124.
(Стицање виших стручних звања)
(1) Школа је дужна да на основу
резултата оцјењивања рада, наставницима, стручним сарадницима и сарадницима школе омогући стицање виших стручних звања.
(2) Основна звања наставника,
стручних сарадника, и сарадника су:
наставник, стручни сарадник, и
сарадник.
(3) Виша стручна звања су:
а) наставник ментор, наставник
савјетник, наставник виши савјетник,
б) самостални стручни сарадн-
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ик, виши стручни сарадник, стручни
савјетник,
(4) Стручно усавршавање професора, наставника, стручних сарадника и сарадника, поступак оцјењивања рада, стицање виших стручних звања и вођење документације ближе се
уређују прописом који доноси Министарство.
Члан 125.
(Губитак права на даљи рад
наставника, стручног сарадника
и сарадника)
(1) Наставник, стручни сарадник и сарадник може изгубити право на
даљи рад на пословима образовања и
одгоја у случају кад надлежни орган
школе, Педагошки завод или инспектор за образовање утврди да наставник, стручни сарадник или сарадник не
извршава своје дужности у складу са
овим Законом, другим прописима и
правилима школе.
(2) Школски одбор доноси одлуку о губитку права наставника, стручног сарадника и сарадника на даљи
рад на пословима образовања и одгоја,
по окончању поступка утврђивања одговорности у складу са законом и одредбама правила школе.
Члан 126.
(Распоређивање на друге послове
и отказ уговора о раду)
(1) У случају престанка права
наставника, стручног сарадника и сарадника да обавља непосредан образовно-одгојни рад из члана 125. овог Закона, школа ће наставника, стручног сарадника и сарадника распоредити на
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друге послове који одговарају његовој
стручној спреми.
(2) Ако наставник, стручни сарадник или сарадник, коме је престало
право да изводи наставу не буде распоређен на друге послове, отказује се
уговор о раду, с тим да има право на
отказни рок у складу са Законом о раду и Колективним уговором за дјелатност средњег образовања.
(3) Запосленику школе радни однос у школи престаје у складу са општим прописима о раду и овим Законом.
XII. СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 127.
(Стручни надзор)
(1) Стручни надзор се врши над
организовањем и извођењем наставе и
других облика образовно-одгојног рада и радом наставника, стручних сарадника и сарадника у свим школама,
ради даљег унапређења образовноодгојног рада, а у циљу провјере да ли
ученици достижу стандарде успјеха
које утврди Агенција за стандарде и
оцјењивање.
(2) Стручни надзор обухвата
нарочито:
а) праћење примјене и реализације наставног плана и програма, односно циљева и задатака, садржаја, обима, облика, метода и поступака образовно-одгојног рада;
б) праћење и оцјењивање рада
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави, као и рада директора и помоћника директора у школи;
в) пружање стручне помоћи у
планирању, програмирању и организовању образовно-одгојног рада, оцје-
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њивању и напредовању ученика, а посебно надарених ученика.
г) пружање стручне помоћи у
планирању ваннаставних активности,
излета и стручних екскурзија.
Члан 128.
(Послови Педагошког завода)
(1) Стручни надзор обавља Педагошки завод.
(2) Педагошки завод, у оквиру
своје дјелатности, обавља сљедеће послове:
а) израда стандарда и норматива за школе и праћење нивоа постигнућа ученика;
б) креирање приједлога наставних планова и програма,
иновирање и праћење њихове примјене;
в) континуирано педагошко и
стручно усавршавање наставника и стручних сарадника;
г) стварање базе података у циљу еваулације образовног процеса;
д) одређивање потреба и концепције уџбеничке литературе и индикатора квалитета
извођења наставе;
е) обављање стручне и савјетодавне дјелатности запосленика у средњем образовању,
ж) израда програма образовања одраслих у складу са захтјевима тржишта рада;
з) провођење стручног оспособљавања и усавршавања запосленика који учествују у
теоријској и практичној обуци и образовању одраслих;
и) иновирање, праћење и вред-

j)

к)
л)

м)

н)

новање провођења програма образовања и обуке одраслих;
побољшање наставне праксе
и увођење иновација у наставни процес;
увођење метода инклузије у
школе;
давање стручних мишљења
о пројектима и програмима
из области образовања;
провођење општег и ужег стручног надзора над радом
школа и извођења практичне настава ученика у правним лицима, и
врши и друге послове у складу са законом, подзаконским актима и другим прописима.

(3) Школа је обавезна да омогући несметано вршење стручног надзора и увид у документацију и евиденцију коју води.
Члан 129.
(Извјештај о стручном надзору)
(1) Педагошки завод о обављеном стручном надзору доставља извјештај наставничком вијећу школе, директору, школском одбору и Министарству.
(2) Прописе о вршењу стручног
надзора доноси Министарство.
Члан 130.
(Стандарди за оцјењивање)
(1) Стандард и квалитет образовања и обуке у оквиру средњег стручног образовања и обуке, укључујући
образовање и обуку одраслих, у складу са Оквирним законом о средњем
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стручном образовању и обуци у Босни
и Херцеговини, прати Агенција за стандарде и оцјењивање, Педагошки завод и Министарство.
(2) Школа је дужна омогућити
Агенцији за стандарде и оцјењивање,
да у сарадњи с Министарством, а у циљу успостављања стандарда за резултате учења ученика и оцјењивања степена њиховог успјеха, укључујући и завршни/матурски испит, организује екстерно оцјењивање школа, проводи
истраживања у области оцјењивања с
циљем процјене развоја и представљања резултата истраживања, савјетовања у погледу прописаних стандарда и
њихове примјене, пружања помоћи у
погледу признавања домаћих диплома
и цертификата у страним земљама, покретања и праћења процеса структурирања класификације занимања.
XIII. ШКОЛСКИ ОРГАНИ
И ТИЈЕЛА
Члан 131.
(Орган управљања
и орган руковођења)
Орган управљања у школи је
школски одбор, а орган руковођења је
директор школе.
Члан 132.
(Школски одбор)
(1) Средњом школом управља
школски одбор, који има пет чланова.
(2) У гимназији, техничкој, вјерској и умјетничкој школи два члана
школског одбора именују се из реда
запосленика школе, један члан из реда
родитеља – старатеља ученика, један
члан представник оснивача и један чл-
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ан представник локалне заједнице.
(3) У средњој стручној школи,
један члан школског одбора именује се
из реда запосленика школе, један члан
из реда родитеља – старатеља ученика,
један члан је представник оснивача, један члан представник локалне заједнице и један члан представник тржишта рада.
(4) Састав школског одбора, у
највећој могућој мјери, одражава националну структуру ученика, родитеља старатеља ученика, запосленика школе и локалне заједнице.
(5) Чланове школског одбора
школе именује и разрјешава оснивач.
(6) Ако је оснивач школе Скупштина Кантона, чланове школског одбора школе именује и разрјешава, у
име оснивача, Влада Кантона.
(7) Приликом именовања школског одбора школе, Влада Кантона је
дужна водити рачуна о равноправној
заступљености сполова.
(8) Чланови школског одбора
школе именују се на период од четири
године.
(9) Исто лице може бити именовано за предсједника или члана школског одбора највише два пута узастопно.
(10) Директор, помоћник директора и предсједник синдикалне подружнице школе не могу бити именовани у школски одбор школе.
(11) Вршење дужности предсједника или члана школског одбора је
добровољно и без накнаде.
Члан 133.
(Привремени школски одбор)
(1) Оснивач школе, односно Влада Кантона, може разријешити предс-
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једника или члана школског одбора и
прије истека времена на које је именован ако утврди да је одговоран за неуспјешан или незаконит рад школе или
на његов лични захтјев и у другим случајевима предвиђеним правилима школе.
(2) Уколико школски одбор не
обавља послове из своје надлежности,
Министарство ће покренути поступак
разрјешења чланова постојећег и именовања чланова привременог школског одбора.
(3) Привремени школски одбор
именује се и у случају када се школски
одбор не може конституисати у складу
са овим Законом или када се поступак
који предходи именовању не оконча у
законом утврђеном року.
(4) Мандат привременог школског одбора траје најдуже два мјесеца.
Члан 134.
(Надлежности школског одбора)
(1) Школски одбор школе, поред послова утврђених законом, обавља
и сљедеће послове:
а) врши избор наставника, стручних сарадника и сарадника
б) одлучује о престанку права
наставника, стручних сарадника и сарадника на даљи
образовно-одгојни рад;
в) одлучује о приговору родитеља односно старатеља ученика на рад наставника, стручних сарадника и сарадника;
г) одлучује о жалбама родитеља односно старатеља ученика на педагошку мјеру;
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д) одлучује, на приједлог наставничког вијећа или директора, о приговору наставника, стручних сарадника и сарадника, изјављен на оцјену
о раду;
е) именује и разрјешава директора школе;
ж) доноси правила школе;
з) утврђује приједлог плана уписа ученика у први разред,
и) разматра полугодишње извјештаје о извршењу одобреног буџета школе по врстама
трошкова и изворима средстава;
ј) доноси одлуке о набавци сталних средстава у складу са
одобреним буџетом и усваја
извјештај о проведеним набавкама;
к) разматра и усваја извјештај
пописних комисија о попису
средстава и извора средстава
школе и на приједлоге пописних комисија доноси одлуке о отпису;
л) разматра и доноси одлуке о
висини средстава на име уписнине и одштете;
м) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији и друге опште акте школе;
н) одлучује у другом степену о
приговорима запосленика на
одлуке директора о правима
и обавезама из радног односа и другим случајевима;
о) рјешава питања односа са оснивачем;
п) одговара оснивачу за резултате рада школе;
р) подноси оснивачу, најмање
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једанпут годишње, извјештај
о раду школе;
с) врши и друге послове у складу са овим Законом и правилима школе.
(2) Школски одбор школе чији
је оснивач Скупштина Кантона, извјештај о раду школе подноси Министарству.

б)
в)

г)

Члан 135.
(Директор)
(1) Школом руководи директор.
(2) За директора школе може
бити именовано лице, које, поред општих услова, испуњава и услове:
а) за наставника или педагога
школе,
б) има одговарајући ниво образовања − висока стручна
спрема и стручно звање у
одређеној области,
в) има најмање пет година радног искуства на пословима
наставника или педагога школе послије стицања одговарајуће стручне спреме,
г) има звање наставник ментор,
д) истиче се организационим
способностима,
е) да посједује највише моралне особине за обављање дужности директора.
Члан 136.
(Сметње за именовање
директора школе)
За директора школе не може бити именовано лице:
а) које је правоснажно осуђива-

д)

е)

ж)

з)

но за кривично дјело које га
по члану 117. став (1) овог Закона чини неподобним за
рад са дјецом.
против којег се води кривични поступак,
на које се односи члан IX.
(1). Устава Босне и Херцеговине,
које је члан или обавља послове у органима политичких странака или фондацијама које су повезане са политичким странкама,
које има директан финансијски или други лични интерес у школи у којој се кандидује који би могао довести
до сукоба интереса са његовом дужношћу директора,
које обавља дужност предсједника или члана управног
одбора друге јавне установе
која се финансира из Буџета
оснивача,
којем је у посљедње три године прије дана објављивања
огласа био отказан уговор о
раду због дисциплинске одговорности или којем је у истом периоду изречена дисциплинска мјера отпуста из
државне службе.
које је због своје кривице било разрјешено дужности директора неке од образовно
одгојних-установа у посљедњих десет година.

Члан 137.
(Именовање директора школе)
(1) Школски одбор школе расписује конкурс за директора школе, ко-
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ји се објављује у дневном листу.
(2) Кандидат за директора школе, уз пријаву на конкурс, доставља
школски развојни план за период на
који се именује.
(3) Директора школе именује школски одбор школе, уз претходно прибављено стручно мишљење Министарства и претходну сагласност Владе
Кантона.
(4) Претходну сагласност за именовање директора школе, чији је оснивач Скупштина Кантона, даје Влада
Кантона
(5) Лице које није добило сагласност Владе кантона не може бити именовано за директора школе нити вршиоца дужности директора школе на
поновљеном конкурсу.
(6) Директор школе именује се
на период од четири године.
(7) Исто лице може бити именовано за директора школе, чији је оснивач Скупштина Кантона, највише два
пута узастопно у истој школи.
(8) Кандидат за директора или
помоћника директора, уколико је члан
школског одбора, не учествује у избору и именовању директора односно
помоћника директора школе.
(9) Одлука о именовању директора школе је коначна.
(10) Критерије на основу којих
се врши оцјењивање кандидата за директора школе доноси школски одбор.
Члан 138.
(Мировање права из радног односа)
Лицу које је именовано за директора друге школе, школа у којој је био
запослен, дужна је, на његов захтјев,
обезбиједити мировање његових права
из радног односа за вријеме трајања
мандата.
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Члан 139.
(Вршилац дужности директора)
(1) Уколико процедура именовања директора није окончана до истека мандата, школски одбор ће, без конкурса, именовати вршиоца дужности
директора из реда наставног особља
школе.
(2) Вршилац дужности директора има сва права и дужности директора.
(3) Вршилац дужности директора руководи средњом школом до именовања директора, а најдуже шест мјесеци.
Члан 140.
(Надлежности директора)
Директор школе обавља сљедеће послове:
а) руководи радом школе;
б) заступа и представља школу
према трећим лицима и одговара за законитост рада школе;
в) предлаже програм образовно-одгојног рада и предузима одговарајуће мјере за њихову реализацију;
г) одлучује о распоређивању
запосленика школе на одређене послове и задатке,те утврђује оцјену о њиховом раду, у складу са општим актима школе;
д) прима у радни однос остале
запосленике
е) подноси школском одбору,
Педагошком заводу и Министарству извјештај о успјеху и постигнутим резултатима образовно-одгојног рада у школи;
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ж) реализује наставу или друге
облике непосредног одгојно
-образовног рада у складу са
наставним планом и програмом у обиму утврђеном Педагошким стандардима;
з) одговара школском одбору
за свој рад и резултате рада
школе;
и) извршава одлуке стручних
органа и органа управљања;
ј) предлаже правилник о унутрашњој организацији школе
и друге опште акате школе;
к) одлучује о правима и обавезама запосленика из радног
односа у школи;
л) подноси полугодишње извјештаје о извршењу одобреног буџета школе по врстама
трошкова и изворима средстава,
м) врши и друге послове у складу са законом и правилима
школе.
Члан 141.
(Оцјена рада директора)
(1) Рад директора школе оцјењује Педагошки завод. Ближи пропис о
оцјењивању рада директора школе доноси Министарство на приједлог Педагошког завода.
(2) Уколико је рад директора
школе након истека мандата, а по распоређивању на послове наставника
или педагога, оцијењен нарочито успјешним, стиче више стручно звање.
Члан 142.
(Разрјешење директора)
(1) Школски одбор може разријешити директора школе која има ста-
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тус јавне установе или се финансира
из Буџета Кантона и прије истека времена на које је именован:
а) на захтјев директора,
б) ако утврди да је рад директора неуспјешан у реализацији годишњег програма рада школе,
в) ако организација рада школе није усклађена са Педагошким стандардима,
г) ако не предложи финансијски план на вријеме у складу
са смјерницама за израду финансијског плана који доноси Влада Кантона,
д) ако не спроводи одлуке Министарства, Владе Кантона и
оснивача,
е) ако утврди да је одговоран
за неуспјешан или незаконит рад школе,
ж) ако прикупља средства и располаже истим супротно одредбама прописа о мјерилима за кориштење прихода буџетских корисника из области средњег образовања,
з) ако не обустави од извршења акт школског одбора који је у супротности са Уставом или законом као и појединачни акт којим се наноси
штета школи,
и) ако се изврши именовање супротно одредбама овог Закона,
ј) ако испуњава законске услове
за престанак уговора о раду,
к) у другим случајевима утврђеним законом или правилима школе.
(2) Уколико школски одбор не
разријеши директора, а Министарство
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процијени, на основу извјештаја инспектора, да су се стекли услови за разријешење из става (1) овог члана, Министарство је дужно предложити Влади
Кантона распуштање школског одбора и именовање привременог школског одбора.
Члан 143.
(Приједлог за пријевремено
разрјешење директора)
(1) Приједлог за пријевремено
разрјешење директора у поступку утврђивања одговорности из разлога утврђених чланом 142. став (1), тачка б) до
ј), може дати оснивач, Министарство
или најмање три члана школског одбора.
(2) Школски одбор може донијети одлуку о пријевременом разрјешењу директора до окончања поступка
утврђивања одговорности и уз сагласност оснивача приватне или међународне школе, односно уз сагласност Министарства за школу у статусу јавне установе.
Члан 144.
(Суспензија директора)
(1) Ако се покрене поступак против директора за кривична дјела из
члана 117. став (1), овог Закона или се
налази у притвору или је затечен у извршењу кривичног дјела за које се може изрећи казна затвора у трајању од
најмање пет година, школски одбор је
обавезан одмах да суспендира директора школе.
(2) Директор школе који је суспендиран прима пуни износ плате.
(3) По доношењу рјешења о суспензији директора школе, школски
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одбор доноси одлуку о именовању вршиоца дужности директора до окончања поступка, али не дуже од шест
мјесеци.
Члан 145.
(Именовање помоћника директора)
(1) Правилима школе школа може утврдити послове помоћника директора школе у складу са Педагошким
стандардима.
(2) За помоћника директора школе може бити именовано лице које испуњава услове за директора школе из
члана 135. став (2) овог Закона.
(3) Именовање помоћника директора врши школски одбор на приједлог директора школе из реда наставника или стручних сарадника школе
уз предходну сагласност Министарства.
(4) Поступак именовања помоћника директора и овлаштења и дужности, утврђују се правилима школе.
(5) Мандат помоћника директора траје четири године.
(6) Исто лице може бити именовано за помоћника директора школе,
чији је оснивач Скупштина Кантона,
највише два пута узастопно у истој школи.
(5) Оцјењивање рада помоћника директора врши се у складу са одредбама члана 141. овог Закона.
Члан 146.
(Савјетодавно вијеће)
(1) Стручна школа формира савјетодавно вијеће. Савјетодавно вијеће
броји пет чланова и чине га представници локалног тржишта рада које је у
вези са образовањем одређених профила занимања.
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(2) Савјетодавно вијеће помаже
школи у планирању садржаја њених
програма, савјетује школу о свим питањима која се тичу обуке и помаже јачању веза између школе и локалног тржишта рада. Састав савјетодавног вијећа и процедуре именовања његових
чланова регулише се правилима школе.
(3) Обављање дужности чланова савјетодавног вијећа је добровољно
и без накнаде.
Члан 147.
(Вијеће родитеља)
(1) Родитељи/старатељи ученика имају право, а школа обавезу помоћи родитељима да оснују вијеће родитеља.
(2) Родитељи/старатељи ученика из сваког одјељења бирају по једног
преставника у вијеће родитеља.
(3) Вијеће родитеља се оснива за
сваку школску годину.
(4) Вијеће родитеља промовише
интересе школе у заједници у којој се
школа налази; представља ставове родитеља ученика школском одбору или
било којој другој заинтересованој страни; подржава активно учешће родитеља и заједнице у раду школе; предлаже чланове школског одбора из реда
родитеља ученика; обавјештава школски одбор и друге заинтересоване стране о ставовима вијећа родитеља кад
год то сматра неопходним, или по захтјеву школског одбора или друге заинтересоване стране, изјашњава се о свим питањима везаним за рад и руковођење школом; учествује у припреми и
реализацији одговарајућих пројеката
који подржавају и промовишу образовни рад у школи; развија комуникаци-

ју и односе између ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице.
(5) Састав вијећа родитеља, у
највећој мјери, одражава националну
и сполну структуру родитеља/старатеља ученика.
(6) Ближи пропис о процедури
оснивања и начину рада вијећа родитеља доноси Министарство.
Члан 148.
(Вијеће ученика)
(1) Ученици образују вијеће ученика чија је функција да:
а) промовише интересе школе у
заједници на чијој локацији се школа
налази,
б) представља ставове ученика
школском одбору школе,
в) подстиче ангажман ученика
у раду школе и
г) информише школски одбор
о својим ставовима кад оцијени да је то
потребно, или по захтјеву школског
од-бора, даје мишљење о сваком питању
које се односи на рад и управљање средњом школом.
(2) Свако одјељење бира по једног преставника у вијеће ученика школе.
(3) Састав вијећа ученика, у највећој мјери, одражава националну и
сполну структуру ученика школе.
(4) Начин и процедура оснивања и рада вијећа ученика утврђује се
општим актима школе.
XIV - СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 149.
(Наставничко вијеће)
У школи дјелују стручни органи:
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а) Наставничко вијеће, које сачињавају наставници, стручни сарадници и сарадници школе;
б) Одјељенско вијеће, које сачињавају наставници, стручни сарадници и сарадници који реализују образовно-одгојни рад у одјељењу;
в) Стручни активи наставника
одређених наставних области/подручја.
Члан 150.
(Надлежности наставничког вијећа)
(1) Наставничко вијеће је стручни орган који обавља сљедеће послове
и задатке:
а) стара се о организовању и
унапређењу образовно-одгојног рада у школи;
б) анализира успјех ученика и
рад одјељенских вијећа;
в) на приједлог директора, одређује разреднике;
г) врши избор облика наставе
и, сагласно томе, врши распоред ученика по одјељењима и подјелу предмета на наставнике, односно утврђује
организацију наставе у (40часовној) радној седмици;
д) одобрава ученицима завршавање два разреда у току једне школске године;
е) прати остваривање наставног плана и програма и предузима мјере за његово извршење;
ж) предлаже директору набавку стручних часописа и друге стручне литературе;
з) утврђује приједлог и разматра извршење годишњег програма рада школе, рада стр-
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учних органа, тијела и комисија;
и) утврђује програм и прати реализацију стручног усавршавања наставника, стручних
сарадника и сарадника;
ј) утврђује програм и усваја извјештај о реализацији екскурзија, излета и логоровања;
к) анализира рад наставника,
стручних сарадника и сарадника и предлаже оцјену о
њиховом раду и унапређивању;
л) прати реализацију програма
професионалне
оријентације ученика;
м) именује комисију за полагање испита;
н) одобрава и организује полагање поправних, пријемних,
допунских, разредних, ванредних испита и матуре, односно завршног испита који
се обавља у школи у складу
са овим Законом, те разматра и усваја извјештаје о обављеним испитима;
о) доноси одлуку о поништавању испита;
п) стара се о вијећу ученика школе;
р) разматра извјештаје о извршеном стручном надзору, по
потреби и инспекцијском прегледу, предузима одговарајуће мјере и води бригу о
извршавању тих мјера;
с) обавља и друге послове предвиђене законом и правилима школе.
(2) Радом наставничког вијећа
руководи директор школе или струч-
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но лице које он одреди, ако општим
актом школе није другачије утврђено.
Члан 151.
(Надлежности одјељењског вијећа)
(1) Одјељенско вијеће обавља
сљедеће послове и задатке:
а) анализира успјех ученика у
учењу и владању и рад наставника у одјељењу;
б) непосредно ради на професионалној оријентацији ученика;
в) предлаже облике наставе који ће се примјењивати у одјељењима у цјелини и за поједине групе ученика или ученика појединачно;
г) усклађује рад наставника у
образовно-одгојном процесу;
д) утврђује закључне оцјене;
е) изриче стимулативне и педагошке мјере;
ж) анализира рад наставника,
стручних сарадника и сарадника и предлаже мјере за
унапређење образовно-одгојног рада у одјељењу и
з) врши и друге послове утврђене законом и правилима
школе.
(2) Ближе одредбе о раду стручних органа и разредника садрже правила школе.
Члан 152.
(Стручни актив)
(1) Стручни актив обавља сљедеће послове:
а) ради на микро и макро планирању наставе,
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б) разматра питања у вези са наставом и предлаже предузимање потребних мјера у циљу осавремењавања образовно-одгојног рада;
в) анализира наставне планове
и програме и предлаже њихово осавремењавање;
г) ради на усавршавању и уједначавању критерија за оцјењивање резултата рада ученика;
д) предлаже нове облике и средства рада у настави;
е) предлаже организовање допунске и додатне наставе водећи рачуна о оптерећењу
ученика;
ж) предлаже похвале и награде
за наставнике и ученике;
з) тежиште рада усмјерава на
стручно усавршавање наставника стручног актива,
и) разматра резултате рада наставника и проблеме са којим се наставници суочавају
у свом раду.
(2) Наставници школе имају
право на струковно удруживање.
(3) Садржај и начин рада стручног актива ближе се уређује правилима школе и годишњим програмом рада.
XV. АКТИ ШКОЛЕ
Члан 153.
(Општи акти)
(1) Основни општи акт школе
су Правила школе.
(2) Правила школе усваја школски одбор уз предходну сагласност Министарства.
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(3) Школа има и друге опште
акте у складу са законом, колективним
уговором и правилима школе, које усваја школски одбор уз претходну сагласност Министарства.
Члан 154.
(Правила школе)
(1) Правила школе садрже одредбе које се односе на: назив и сједиште
школе, оснивача школе, обавезе школе
према оснивачу, дјелатност школе, начин и услове обављања дјелатности,
однос према корисницима услуга, статусне промјене, начин стицања и распоређивања средстава за рад, утврђивање врсте и облика организовања образовно-одгојног рада, утврђивање облика и начина ванредног образовања
ученика, образовање одраслих, услове
за пријем наставника, стручних сарадника и сарадника, начин доношења
правила о кућном реду, начин остваривања сарадње школе са родитељима
односно старатељима ученика, начин
организовања извођења практичне наставе, рада у школским радионицама
за практичну наставу, поступак и утврђивање специфичних садржаја у оквиру наставних планова и програма,
организовање феријалне праксе, организовање екскурзија и излета, организовање рада ученичке задруге у школи, поступак стручног усавршавања наставног особља, вредновање рада наставника, оцјењивање и поступак напредовања у струци и стицање вишег
стручног звања, број чланова школског одбора, поступак именовања и разрјешења директора, лица овлаштена
да поред директора заступају школу и
њихова овлаштења и одговорности, стручне органе школе, вијеће родитеља,
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вијеће ученика и њихове надлежности,
опште акте и начин њиховог доношења, начин остваривања јавности рада,
остваривање права, обавеза и одговорности запосленика школе и друга питања од значаја за рад школе.
XVI. ДОМОВИ УЧЕНИКА
Члан 155.
(Дом ученика)
(1) Домови ученика су јавне установе у којима се осигурава одгој и
образовање, смјештај и исхрана, културна дјелатност, физичка рекреација и
задовољавање других потреба ученика
средњих школа.
(2) Одредбе овог Закона о статусу, оснивању, раду и престанку рада, посебном друштвеном интересу,
јавности рада, годишњем програму рада и извјештају, надзору над радом, о
упису, правима и обавезама ученика, о
избору, оцјењивању и напредовању одгајатеља, стручних сарадника и сарадника, органу управљања, органу руковођења те вођењу документације и
евиденције односе се и на домове ученика.
(3) Орган управљања у дому ученика је управни одбор а орган руковођења је директор дома ученика.
Члан 156.
(Акти који се примјењују
на оснивање дома ученика)
(1) За оснивање дома ученика,
оснивач је дужан да, поред општих
услова, утврђених овим законом, осигура средства и услове у складу са Педагошким стандардима и Нормативима хигијенско-техничких и просторних услова за рад дома ученика.
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(2) Педагошке стандарде и Нормативе из става (1), доноси министар.
Члан 157.
(Програм одгојно-образовног рада)
(1) Програмом одгојно-образовног рада утврђују се послови, циљеви,
задаци и садржаји, врста и обим одгојно-образовне активности у дому ученика.
(2) Јединствен програм одгојнообразовног рада за све врсте домова
ученика доноси Министарство.
Члан 158.
(Педагошко вијеће)
(1) Стручни орган дома ученика је педагошко вијеће, које сачињавају
сви одгајатељи, стручни сарадници и
сарадници дома ученика.
(2) Дом ученика може имати и
друге стручне органе, које образује, у
зависности од својих потреба у складу
са правилима дома.
(3) Ближе одредбе о садржају и
начину рада стручних органа дома ученика садрже правила дома ученика.
Члан 159.
(Услови за избор одгајатеља)
За одгајатеља у дому ученика
може бити изабрано лице које има завршен први циклус студијског програма у четверогодишњем трајању и стручно звање у одређеној области или
еквивалент, односно испуњава услове
за наставника, педагога или психолога
у школи.
Члан 160.
(Избор и именовање директора)
(1) За директора дома ученика
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може бити именовано лице које, поред
општих услова, испуњава услове за одгајатеља у дому ученика и има завршен први циклус студијског програма у
четверогодишњем трајању и стручно
звање у одређеној области или еквивалент, пет година радног искуства у струци послије стицања одговарајуће стручне спреме, положен стручни испит
и које се истиче организационим способностима.
(2) Директора дома ученика именује управни одбор дома ученика, након проведеног конкурса и уз претходну сагласност оснивача и стручно мишљење Педагошког завода.
(3) Претходну сагласност за
именовање директора дома ученика,
чији је оснивач Скупштина Кантона,
даје Влада Кантона.
(4) Директор дома ученика
именује се на четири године, с правом
поновног именовања.
(5) Лице које није добило сагласност Владе Кантона не може бити именовано за вршиоца дужности директора, нити за директора дома ученика.
(6) Уколико је члан управног
одбора кандидат за директора или помоћника директора, не учествује у избору и именовању директора, односно
помоћника директора дома ученика.
(7) Одлука о именовању директора дома ученика је коначна.
Члан 161.
(Конкурс за директора)
(1) Управни одбор дома ученика расписује конкурс за директора дома, који се објављује у дневном листу.
(2) Конкурс за директора дома
садржи услове из овог Закона и правила дома ученика.
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Члан 162.
(Правила дома)
(1) Дом ученика има правила
дома ученика, која доноси управни одбор.
(2) Правила дома ученика, поред одредаба утврђених овим законом,
садрже и одредбе које се односе на:
назив и сједиште дома, оснивача дома,
обавезе дома према оснивачу, дјелатност, начин и услове обављања дјелатности, однос према корисницима услуга, статусне промјене, начин уписа и
пријема у дом ученика, здравствена заштита ученика у дому, начин остваривања сарадње са школама, родитељима односно старатељима ученика, начин стицања и распоређивања средстава за рад, услове за пријем у радни
однос, поступак стручног усавршавања запосленика, број чланова управног одбора, поступак именовања и разрјешења директора, стручни органи
дома и њихове надлежности, опште
акте и начин њиховог доношења, начин остваривања јавности рада, остваривање права, обавеза и одговорности
запосленика дома и друга питања од
значаја за рад школе.
(3) Министарство врши контролу усклађености правила дома ученика са законом.
XVII-СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ
Члан 163.
(Синдикат школе)
(1) У школи се омогућава дјеловање представника синдиката запосленика средњег образовања и одгоја и
чланова синдиката школе.
(2) Синдикат школе дјелује у ск-
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ладу са законом, колективним уговором и синдикалним правилима.
(3) Дјеловање синдиката не може се ограничити одлукама органа школе.
XVIII. ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
КАНТОНА У СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ
Члан 164.
(Потребе и интереси Кантона
у средњем образовању и одгоју)
Потребе и интереси Кантона у
средњем образовању и одгоју у смислу
овог Закона су:
а) обезбиједити остваривање права свој дјеци на образовање;
б) осигурање доступности средњег образовања дјеци са
потешкоћама у развоју;
в) организовање општег и стручног образовања на достигнућима савремене науке, технологије и друштвеног развоја за стицање знања и вјештина за рад и наставак образовања;
г) унапређивање дјелатности
средњег образовања и осигуравање услова рада према
захтјевима наставних планова и програма;
д) осигурање доступности средњег образовања према способностима и могућностима
ученика, а посебно надарених ученика који постижу натпросјечне резултате;
е) издавање школских уџбеника, приручника и часописа.
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XIX. ФИНАНСИРАЊЕ СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА
Члан 165.
(Финансијске обавезе оснивача)
Оснивач школе осигурава средства потребна за оснивање школе, њен
рад у складу са стандардима за школе,
а нарочито осигурава финансирање
сљедећег:
а) плате наставника, стручних
сарадника и сарадника и других запосленика,
б) њихово стручно усавршавање и обуку,
в) образовање дјеце са посебним
потребама,
г) школска такмичења,
д) рад експерименталне школе
и вјежбаонице,
е) одржавање простора школе,
куповину школске опреме и
учила.
Члан 166.
(Финансирање рада средњих школа)
(1) Рад средњих школа финансира се на сљедећи начин:
а) школа чији је оснивач Скупштина Кантона финансира
се из Буџета Кантона
б) школа чији је оснивач општинско вијеће финансира се
из буџета општине
в) школа чији су суоснивачи Скупштина Кантона и општинско вијеће финансира се из
Буџета Кантона и буџета општине,
г) школа чији је оснивач домаће и/или страно физичко
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или правно лице, финансира се из средстава оснивача.
д) школа чији је оснивач домаће или страно физичко или
правно лице, а за чијим радом је Скупштина Кантона изказала јавни интерес, финансира се из Буџета Кантона
и средстава оснивача.
(2) Финансирање школа из тачке в) и д) се врши на основу уговора о
међусобним правима, обавезама и одговорностима оснивача.
(3) Школа стиче средства за рад
од накнаде за обављање интелектуалних, образовних и других услуга, од
личног учешћа корисника услуга, продајом материјалних добара и из других извора, под условима одређеним законом или актом о оснивању школе.
Школа може стицати приход и продајом производа које ученици произведу
у ученичким радионицама у току извођења практичне наставе.
(4) Новац или средства стечена
на начин из става (3), овог члана, се засебно евидентирају и користе за финансирање побољшања стандарда наставника и ученика, стручно усавршавање запосленика школе у организацији Педагошког завода или Министарства, опремања ученичких радионица,
одржавања школског простора, куповину опреме и учила и слично.
Члан 167.
(Заштита имовинских интереса)
Имовинске интересе школе чији је оснивач или суоснивач Скупштина Кантона у поступцима пред судом или другим надлежним органом
заступа Кантонално правобранилаштво.
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Члан 168.
(Етички кодекс)
(1) Етички кодекс дефинира
начин понашања, поштивање општих
и посебних моралних и етичких принципа од стране запосленика школе,
при обављању свакодневних послова и
извршавања обавеза.
(2) Запосленик школе потписује
изјаву из које произилази да је упознат
са садржајем и да ће се придржавати
општих и посебних обавеза и принципа Етичког кодекса.
(3) Етички кодекс из става (1)
овог члана доноси Министарство.
Члан 169.
(Кућни ред)
(1) Школски одбор на приједлог наставничког вијећа школе доноси
кућни ред.
(2) Кућним редом обавезно се
утврђују:
а) правила и обавезе понашања у средњој школи, унутрашњем и вањском простору,
б) правила међусобних односа
ученика,
в) правила међусобних односа
ученика и запосленика школе,
г) правила међусобних односа
запосленика школе,
д) забрана свих облика рекламирања и продаје производа који нису у складу са етиком, начелима и циљевима
образовно- одгојног рада,
е) правила сигурности и заштите од социјално неприхватљивих облика понашања, ди-
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скриминације,
непријатељства и насиља,
ж) начин поступања према имовини,
з) кодекс облачења ученика и
запосленика и
и) друга питања битна за кућни ред школе.
(3) У поступку доношења кућног реда обавезно је да исти буде усаглашен са Етичким кодексом за запосленике школе, који доноси Mинистарство.
XX – НАДЗОР
Члан 170.
(Надзор над радом школе)
(1) Надзор над провођењем овог
Закона и прописа донесених за његово
провођење врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над
радом установа средњег образовања
врши кантонални инспектор за образовање.
XXI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 171.
(Казнене одребе)
(1) Новчаном казном од 1.000 до
4.000 КМ казниће се за прекршај школа, ако:
1) онемогући употребу у настави било којег службеног језика или службеног писма (члан 7. став 2.);
2) доведе у неповољнији положај ученике који не желе похађати вјеронауку (члан 9. став 4.);
3) приватна школа отпочне са
радом прије него што испуни услове
за рад (члан 13. став 9.);
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4) школа отпочне са радом прије него што испуни услове за рад (члан
20. став 1.);
5) изда свједоџбу или другу јавну исправу о завршеном разреду, односно образовању, прије уписа у Регистар средњих школа (члан 21. Став
2.);
6) организује образовно-одгојни
рад изван сједишта школе без сагласности Министарства (члан 23. став 2.);
7) врши дискриминацију дјеце
у приступу дјеце образовању или њиховом учешћу у образовном процесу
(члан 33. став 1.);
8) омогући организовање и дјеловање политичких странака и њихових подмладака (члан 37. став 1.);
9) поступи супротно Критеријима за школске називе и симболе (члан 37. став 2.);
10) одступи од школског календара без сагласности Министарства
(члан 43. став 6.);
11) поступи супротно одредби
члана 50. став 5.);
12) организује излете, стручне
посјете, екскурзије и логоровања супротно годишњем програму рада и начелима (члан 51. став 1.);
13) организује манифестацију
која није утврђена годишњим програмом рада без сагласности Министарства (члан 52. Став 4.);
14) дозволи употребу уџбеника,
приручника и других наставних средства које није одобрило Министарство
(члан 56. став 2.);
15) онемогући ученику полагање разлике предмета до 15. априла текуће школске године (члан 64. став 3.);
16) не потпише уговор за извођење практичне наставе са правним лицим у којем се изводи практична нас-
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тава (66. став 3.);
17) поступи супротно одредби
члана 70. став 2.);
18) упише ученика супротно
одредбама чланова 77. и 78;
19) поступи супротно одредби
члана 114.
20) се утврди да наставник у оквиру 40-часовне радне седмице има
више од 25 наставних часова свих облика непосредног одгојно-образовног рада (члан 118. став 2.);
21) не утврди програм оспособљавања за самосталан одгојно-образовни рад и не именује ментора приправнику (члан 122. став 1.),
22) не врши редовно оцјењивање рада наставника, стручних сарадника и сарадника (члан 123. став 1.);
23) поступи супротно одредбама члана 124. став (1);
(2) За прекршај из претходног
става казниће се и одговорно лице у
школи новчаном казном од 300,00 до
1.200,00 КМ.
Члан 172.
(Казнене одребе)
(1) Новчаном казном од 500 до
2.000 КМ казниће се за прекршај школа, ако:
1) ученици у току дана имају
више од седам, односно у току седмице имају више од 35 часова наставе (члан 46.);
2) изда свједоџбу прије него оствари годишњи фонд наставних часова предвиђен наставним планом и програмом (члан 47. став 3.);
3) не донесе годишњи програм
рада школе или га у утврђеном року
не достави Министарству и Педагошком заводу (члан 50. став 3.);
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4) не извршава обавезе из члана 86. став 1;
5) не води прописану документацију и евиденцију из члана 108. став
(1);
6) прими запосленика у радни
однос супротно одредбама члана 114.
овог Закона,
7) врши дискриминацију запосленика по основу спола (члан 115.);
8) не осигура да запосленици школе у одређеном року изврше љекарски преглед (члан 116. став 1.);
(2) За прекршај из претходног
става казниће се и одговорно лице у
школи новчаном казном од 200 до 800
КМ.
Члан 173.
(Казнене одребе)
Новчаном казном од 200 до 1.000
КМ казниће се за прекршај родитељ,
односно старатељ, ако дјетету ограничи право приступа образовању или
друга права из члана 30. овог Закона.
XXII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 174.
(Обавеза усклађивања организације,
дјелатности и аката школе)
Постојеће школе дужне су да
ускладе своју организацију, дјелатност
и правила са одредбама овог Закона у
року од 6 мјесеци од дана ступања на
снагу овог Закона.
Члан 175.
(Обавезно средње образовање)
(1) За све ученике до навршене
њихове 18. године живота средње обр-
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азовање у трајању од двије године је
обавезно.
(2) Обавезно средње образовање у трајању од двије године започеће
од школске 2012/2013. године.
(3) Министарство у сарадњи са
средњим школама и релевантном образовном и другом инфраструктуром,
урадиће програме за стицање одговарајућег занимања I и II степена за ученике који из одређених разлога не могу завршити средњу школу у трајању
од три односно четири године, што
подразумијева и дефинисање нове образовне номенклатуре занимања за I и
II степен сложености.
(4) Обавезује се Министарство
да у Буџету планира средства за реализацију програма из става (3) овог члана.
(5) За ученике из става (1) овог
члана не примјењују се одредбе члана
79. тачка в), г), 80. и 82., а у вези са чланом 81. овог Закона. Рјешења у вези са
примјеном одредби наведених чланова за ове ученике дефинисаће се правилником који доноси Министарство.
Члан 176.
(Право на завршетак започетог
образовања)
Ученици који су започели образовање по наставним плановима и програмима донесеним у складу са Законом о средњој школи (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.5/04), имају право да заврше своје образовање по тим наставним
плановима и програмима, а најдуже
двије године након окончаног образовања посљедње генерације у тој школи.
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Члан 177.
(Статус наставника затечених у
наставном процесу)
Лице затечено на пословима наставника, које је стекло право на извођење наставе из одређеног предмета по
наставном плану и програму донесеном у складу са Законом о средњој школи (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број 5/04), а
на дан ступања на снагу овог Закона
имају најмање 10 година стажа у образовању на пословима извођења наставе одговарајућег предмета, могу обављати послове на којим су затечени и
након ступања на снагу овог Закона.
Члан 178.
(Мандат чланова школског
одбора и директора)
(1) Мандат чланова школског
одбора затечених на дужности на дан
ступања на снагу овог Закона траје у
оквиру мандата на који су изабрани.
(2) Мандат директора школе затеченог на дужности на дан ступања
на снагу овог Закона траје у оквиру
мандата на који је изабран.
Члан 179.
(Задржавање права
и обавезе оснивача)
Скупштина Кантона задржава
права и обавезе оснивача према постојећим школама и домовима ученика,
који имају статус јавне установе, преузете ранијим прописима.
Члан 180.
(Доношење проведбених аката)
(1) Скупштина Кантона ће у ро-
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ку од једне године од дана ступања на
снагу овог Закона, донијети дугорочни
програм развоја средњег образовања и
одгоја Босанско-подрињског кантона
(члан 12).
(2) На приједлог Министарства,
Влада Кантона ће до почетка школске
године, донијети Одлуку из члана 28.
овог Закона.
Члан 181.
(Доношење проведбених аката)
(1) Министарство ће до почетка
школске године донијети прописе из
чланова 43, 77 и 78.
(2) Министарство ће у року године дана, од дана ступања на снагу овог Закона, донијети прописе из чланова 8,16, 18, 21,42, 51, 54, 55, 64, 65, 66,
68,70, 77, 78, 84, 87, 94, 96, 97, 98, 99, 100,
108, 122, 124, 129, 141, 147, 157, 168 и
175.
(3) Педагошки завод ће до почетка школске године донијети пропис
из чланова 50 и 86.
(5) До доношења прописа из става (1) до (3) овог члана примјењиваће
се постојећи прописи уколико нису у
супротности са овим Законом.
Члан 182.
(Престанак важности ранијих
прописа)
Ступањем на снагу овог Закона
престаје да важи Закон о средњој школи (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број 5/04 ).
Члан 183.
(Ступање на снагу Закона)
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службен-
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им новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.”

имена Ратковић Нијаз уписује се име
Куљух Весна.

Број:01-02-522/11
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
01.јула 2011.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Назиф Уручи,с.р.

У члану 1. е тачка 3. умјесто имена Рашчић Еника уписује се име Ћосовић Ениса.
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У члану 1. г/тачка 5. умјесто
имена Аџем Џевад уписује се име Рамовић Елведин.

На основу Погљавља IV Одјељак А члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 1. јула 2011. године,
д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ И
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Одлука о избору сталних и повремених радних тијела Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 3/11),
мијења се и гласи:
У члану 1. а/тачка 1. умјесто
имена Фрашто Емир уписује се име
Дошло Суад.
У члану 1. б/тачка 5. умјесто

У члану 1. х/тачка 1. умјесто
имена Клисура–Немец Весна уписује
се име Рашчић Еника, а у тачки 5. Умјесто имена Имамовић Демир уписује
се име Мујковић Џевида.
У члану 1. и/тачка 2. умјесто
имена Аџем Џевад уписује се име Хасковић Ферид.
У члану 1. ј/тачка 2. умјесто
имена Фрашто Емир уписује се име
Дошло Суад, а у тачки 5. умјесто
имена Имамовић Демир, уписује се
име Тутић Јусуф.
У члану 1. к/тачка 3. умјесто
имена Мујковић Џевида уписује се име
Кочевић Елма.
У члану 1. л/тачка 5. умјесто
имена Башић Реџо уписује се име Форто Емина.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-524/11
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
1. јула 2011.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Назиф Уручи,с.р.

04.јул/српањ 2011
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На основу члана 24. став 1. Закона о унутрашњим пословима Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 9/10) и чланова 106. и 108. Пословника Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08),
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници,
одржаној 1.јула2011.године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Члан 1.
У Независни одбор именује се:
ЖУГА МИРСАД.
Члан 2.
Члан Независног одбора именује се на период од 4 (четири) године,
односно до истека мандата именованог Независног одбора.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско - подрињског кантона
Горажде“.
Број: 01-04-525/11
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
1. јула 2011.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Назиф Уручи,с.р.

434
Скупштина Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 1.јула 2011.године, на
основу члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:10/08),
д о н о с и:
Заклјучак
Доноси се Резолуција о Сребреници у истовјетном тексту какав је донио и Европски парламент 15. јануара
2009. године.
Овај Закључак објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-532/11
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
4. јула 2011.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Назиф Уручи,с.р.
------------------------

ТЕКСТ РЕЗОЛУЦИЈЕ
О СРЕБРЕНИЦИ
Резолуција Европског парламента о
Сребреници
Европски парламент,
- поштујући своју резолуцију од 7.
јула 2005. „Балкан: 10 година након
Сребренице“
- поштујући Споразум о стабилизацији и придруживању између Европске уније и Босне и Херцеговине,
потисан 16. јуна 2008. године и препоруке о чланству у Европској унији
дате свим земљама западног Блакана
на самиту Европске уније у Солуну
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2003. године,
- поштујући Правило 103 (4) својих
Правила у поступку;
А, будући да је 11. јула 1995. године
босански град Сребреница, која је у
то вријеме била изолирана енклава
коју је Вијеће сигурности УН прогласило сигурном зоном својом одлуком
денесеном 16. априла 1993. године,
пала у руке снага српских милитаната које је предводио генерал Ратко
Младић, а под командом тадашњег
предсједника Републике Српске Радована Караџића.
Б, будући да су у року од неколико
дана крвопролића након пада Сребренице снаге босанских Срба, којима
је заповиједао генерал Ратко Младић, и паравојне јединице укључујући србијанске нередовне полицијске
јединице које су ушле у босански простор из Србије, скупно смакнуле више од 8000 муслиманских мушкараца
и дјечака, који су тражили сигурност
на овом подручју под заштитом Мировних снага Уједнињених нација
(УНПРОФОР), будући да је на силу
депортовано скоро 25 000 жена и дјеце и старијих лица, чинећи овај догађај највећим ратним злочином у Европи од краја Другог свјетског рата;
Ц, будући да се ова трагедија, коју је
Међународни кривични суд за бившу Југославију (МКСЈ) прогласио чином геноцида, одвијала на мјесту које су Уједињене нације (УН) прогласиле сигурном зоном, због чега је она
симбол неспособности међународне
заједнице да интервенира у сукобима и заштити цивилно становништво.

04.јул/српањ 2011
Д, узимајући у обзир вишеструка кршења Женевске конвенције, која су
починили војници босанских Срба
над цивилним становништвом Сребренице, укључујући и протјеривање
хиљада жена, дјеце и стараца као и
силовање великог броја жена;
Е, будући да упркос огромним напорима учињеним до данашњег дана
да се открију и ископају масовне и
појединачне гробнице те идентифицирају тијела жртава, до сада изведена истраживања не дозвољавају потпуну реконструкцију догађаја у Сребреници и око ње;
Ф, будући да нема стварног мира без
правде, те будући да пуна и безусловна сарадња са Међународним кривичним судом за бившу Југославију
остаје основни захтјев за земље западног Балкана за будући наставак процеса интеграције у Европску унију;
Г, будући да је генерал Радислав Крстић као припадник војске босанских
Срба прво лице које је Међународни
кривични суд за бившу Југославију
прогласио кривим због помагања и
потицања сребреничког геноцида,
будући да је један од двојице најистакнутијих оптуженика Ратко Младић још увијек на слободи скоро четрнаест година након трагичног збивања, и будући да је поздрављено то
што је Радован Караџић пребачен у
Међународни кривични суд за бившу Југославију;
Х, будући да је институционализација дана сјећања најбољи начин одавања поштовања жртвама злочина и
слање јасне поруке будућим генерацијама,

04.јул/српањ 2011
1. Европски парламент се сјећа и одаје почаст свим жртвама окрутности
током рата у бившој Југославији; изражава своје саучешће и солидарност
са породицама жртава, од којих многи живе без коначне потврде о судбини њихових очева, синова, мужева
или браће, признаје да је овај наставак бола погоршан пропустом да се
приведу правди одговорни за ове
догађаје;
2. Позива Вијеће и Комисију да прикладно одају почаст годишњици чина геноцида Сребреница-Поточари
подржавајући признање Европског
парламента о 11. јулу као Дану сјећања на сребренички геноцид у цијелој Европској унији и позива све земље западног Балкана да учине исто;
3. Позива на даље напоре за привођење правди осталих бјегунаца, изражава своју пуну подршку важном и
напорном раду Међународном кривичном суду за бившу Југославију и
наглашава да је привођење правди
за злочине у и око Сребренице још
један важан корак према миру и стабилности у региону;
4. Наглашава важност помирења као
дијела европског интеграционог процеса, истиче важну улогу религијских заједница, медија и образовног
система у овом процесу, тако да становништво свих етничких група може превазићи тензије прошлости и
почети мирољубив и искрен суживот у заједничком трајном миру, стабилности и економском развоју, подстиче све земље да учине даље напоре да дођу до добрих односа унаточ
тешкој и оптерећавајућој прошлости;
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4. Налаже свом предсједнику да прослиједи ову резолуцију Вијећу,
Ко-мисији, владама држава чланица, Влади и Парламенту Босне
и Херце-говине, њеним ентитетима и регионалним јединицама
и владама и парламентима држава западног Балкана.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 17. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 10. редовној сједници, одржаној дана 12.05.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за финансирање израде пројекта
уређења зелених површина
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско – подрињског кантона Горажде даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за финансирање израде пројекта
уређења зелених површина.
Члан 2.
Овлашћује се министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да са одабраним понуђачем

04.јул/српањ 2011
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за пружање услуга израде пројекта уређења зелених површина, привредним
друштвом «ЕКО ЛАНД» д.о.о. Сарајево, закључи уговор о изради пројекта
уређења зелених површина, у укупном износу од 6.856,20 КМ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а
средства у износу од 6.856,20 КМ обезбиједити из Буџета Министарства за
привреду Босанско – подрињског кантона Горажде, утврђена на економском коду 821 500 - Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта).
Члан 4.
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:03–14-831 /11
12.05.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 39. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,

на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за април 2011. године, како слиједи:
1. Општина Горажде 100.000,00 КМ,
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100 Текући трансфери Општини Горажде;
2. Општина Фоча-Устиколина 100.000,00
КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100
- Текући трансфери Општини Фоча-Устиколина;
3. Општина Пале-Прача 100.000,00 КМ,
из уџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100 –
Текући трансфери Општини Пале-Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде. Корисници средстава дужни су прије одобравања средстава за наредни
мјесец поднијети извјештај о утрошку
средстава одобрених у члану 1. ове
Одлуке.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-778/11
09.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Бициклистичког клуба
Горажде број: 1011400000567612, код
ПБС банке филијала Горажде.
Члан 3.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 (ЈАН 001) –
Текући трансфер непрофитним организацијама за 2011.годину број: 10-142023-2/11 од 01.06.2011.године, Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.год, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Бициклистичком клубу Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 800,00 КМ Бициклистичком клубу Горажде на име суфинансирања организације бициклистичке утрке у Горажду, која се одржава дана
11.06.2011. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-

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.
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:03–14-783/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

438
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011.године, Влада Босанско – подрињ-
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ског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.
2011.одине, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец МАЈ 2011. године
I
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 мај
2011. године.
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подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-784/11
09.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

439
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), те на основу члана 7. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Босне и Херцеговине» број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и
60/10), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –

РЈЕШЕНЈЕ
о именовању Комисије за проведбу
поступка одабира најповољнијег
понуђача за обављање поступка
извођења дислоциране наставе у
Горажду Машинског факултета
Члан 1.
Именује се Комисија за проведбу поступка одабира најповољнијег
понуђача за пружање услуга извођења
дислоциране наставе у Горажду Машинског факултета у саставу:
1. Амир Духовић, предсједник,
2. Емира Драковац, члан,
3. Исмет Омерагић, члан,
4. Мерко Карахметовић, члан,
5. Ермин Драгољ, члан,
6. Сандра Баљевић, секретар Комисије.
Члан 2.
Комисија из члана 1. овог Рјеш-
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ења ће да проведе поступак одабира
најповољнијег понуђача за пружање
услуга извођења дислоциране наставе
у Горажду Машинског факултета у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
По завршетку поступка из члана 2. овог Рјешења, Комисија ће упутити приједлог Влади БПК Горажде за
одабир најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-815/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

440
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Уговора о извођењу дислоциране наставе Економског факултета
Универзитета у Сарајеву у Горажду у
школској 2010/2011. години, број: 0201-561/10 и број: 03-14-1832-1/10 од
11.11.2010.године, те анекса I Уговора
за школску 2010/11 годину и анекса II
Уговора за школску 2010/11. годину,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06. 2011. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате VI (шесте) рате
од укупно предвиђених
XI (једанаест) рата по Уговору
о извођењу дислоциране наставе
Економског факултета Универзитета
у Сарајеву у Горажду у школској
2010/2011. години
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 20.000,00 КМ на име уплате VI (шесте) од укупно предвиђених
XI (једанаест) рата Економском факултету Универзитета у Сарајеву.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 004) – Текући трансфер за високо школство.
Новчана средства уплатити на
жирорачун број:1610000047480056 код
Раифаизен банк Сарајево.
III
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:03–14-801/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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441
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Уговора о извођењу наставе у
Горажду Правног факултета Универзитета у Сарајеву у школској 2010/2011.
години број: 01-1083/10 од 21.10.2010.
године и број:03-14-1831-1/10 од 11.
11.2010.године, анекса I Уговора за
2010/2011. академску годину број: 011083-1/10 од 21.11.2010. године и број:
03-14-1831-2/2010 од 11.11.2010. године,
анекса II Уговора за 2010/2011. академску годину број:01-1083-2/10 од 21.10.
2010. године и број: 03-14-1831-3/10 од
11.11. 2010. године и анекса III Уговора
за 2010/2011. академску годину број:
01-1083-3/10 од 21.10.2010. године и
број:03-14-1831-4/10 од 11.11.2010. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате IV (четврте) рате
од укупно предвиђених X (десет)
рата по Уговору о извођењу наставе
у Горажду Правног факултета
Универзитета у Сарајеву у школској
2010/2011. години
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 35.236,80 КМ на
име уплате IV (четврте) од укупно утврђених X (десет) рата Правном факултету Универзитета у Сарајеву.

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 004) - Текући трансфер за високо школство.
Новчана средства уплатити на
жирорачун број:3389002208251473 код
Уникредит банке Сарајево, ИД 4200
311660008.
III
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:03–14-802/11
09.06.2011.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), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06. 2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде
за плаћање рачуна број: 37/11
од 13.05.2011.године Угоститељској
радњи «АМАРО»
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I
Одобравају се новчана средства
у износу од 198,00 КМ ЈУ ССШ «Џемал
Биједић» Горажде за плаћање рачуна
број:37/11 од 13.05.2011.године Угоститељској радњи «АМАРО», а који се
односи на плаћање угоститељских услуга насталих поводом Дана школе.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати са подрачуна
Босанско-подрињског кантона Горажде, врста прихода 722751 (примљене
намјенске донације непланиране у буџету).
Новчана средства уплатити на
жирорачун Угоститељске радње «АМАРО» Горажде број: 1011400000431521,
који је отворен код ПБС банке Сарајево, филијала Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-785/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

443
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 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде
за плаћање рачуна број: 11/11
од 05.05.2011. године привредном
друштву «ГАСТРО ЦОМПАНY»
д.о.о Горажде
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 210,60 КМ ЈУ СТШ «Хасиб
Хаџовић» Горажде за плаћање рачуна
број:11/11 од 05.05.2011.године привредном друштву «ГАСТРО КОМПАНИ» д.о.о Горажде, а који се односи на
плаћање угоститељских услуга насталих поводом обиљежавања педесет година постојања школе.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати са подрачуна
Босанско- подрињског кантона Горажде, врста прихода 722751 (примљене
намјенске донације непланиране у
буџету).
Новчана средства уплатити на
жирорачун привредног друштва «ГАСТРО КОМПАНИ» д.о.о Горажде, број: 1020070000025870, који је отворен
код УНИОН БАНКЕ Сарајево, филијала Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-786/11
09.06.2011.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), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава ЈУ
МСШ «Енвер Поздеровић“ Горажде
за плаћање рачуна број:11-3000-000562
од 10.05.2011. године и рачуна број:
11-3000-000586 од 28.04.2011. године
привредном друштву „ОНИПРОМ“
д.о.о. Горажде, те рачуна број: 153/11
од 09.05.2011 године друштву
за производњу,трговину и туризам
А-С КОМПАНИ д.о.о Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде за плаћање рачуна број:11-3000-00
0562 од 10.05.2011.године у износу од
86,01 КМ, и рачуна број: 11-3000-000586
од 28.04.2011.године у износу 39,12 КМ
привредном друштву «ОНИПРОМ»
д.о.о. Горажде, те рачуна број: 153/11
од 09.05.2011.године друштву за производњу, трговину и туризам А-С КОМ-

ПАНИ д.о.о Горажде, а који се односи
на плаћање угоститељских услуга насталих поводом Дана школе.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати са подрачуна
Босанско- подрињског кантона Горажде, врста прихода 722751 (примљене намјенске донације непланиране у буџету).
Новчана средства уплатити на
жирорачун привредном друштву «ОНИПРОМ» д.о.о. Горажде:161030000422
0078 који је отворен код Раифаизен банке Сарајево, филијала Горажде, те
жирорачун друштва за производњу,
трговину и туризам А-С КОМПАНИ
д.о.о Горажде број: 1020070000005306,
који је отворен код УНИОН БАНКЕ
Сарајево, филијала Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–7887/11
09.06.2011.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 Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
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здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011.годину, на који је Влада Босанско – подрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број:03-14-453/11 од 20.04.
2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13.
редовној редовној сједници, одржаној
дана 09.06.2011.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 600,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец МАЈ 2011. Године за 6 /шест/ корисника (100,00 КМ
мјесечно по кориснику), који по имовинским законима и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, а према
приложеном списку, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200 – Текући трансфери (Издаци за расељена
лица).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-788/11
09.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

446
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011. Годину, на који је Влада Босанско – подрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-14-453/11 од 20.04.
2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. Редовној сједници, одржаној дана 09.06.
2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за набавку хигијенско-прехрамбених
пакета
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 3.876,00 КМ на име набавке 60 прехрамбено-хигијенских пакета, према приложеној понуди за потребе повратника и породица у стању
социјалне потребе.
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Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је понуда са спецификацијом основних животних намирница за обезбјеђивање 60
прехрамбено-хигијенских пакета за
потребе повратника и породица у стању социјалне потребе.

5/03) и члана 41. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/11), Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.год., д о н о с и:

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, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на жиро-рачун «Онипром» д.о.о. Горажде број:1610300004
220078, отворен код Раифаизен банк
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:03–14-789/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

447
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава у износу 350.000,00 КМ из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
за 2011. годину, са економског кода
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
здравство.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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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 Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-790/11
ПРЕМИЈЕР
09.06. 2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------------

447а)
У складу са чланом 41. и чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11),
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице са
економског кода 614100 (ЈАМ 003)
Текући трансфери за здравство
за 2011. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ је назив Програма утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614100 – Текући трансфери
за здравство.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
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Буџетска линија:
Текући трансфери за здравство
Економски код:
614100
Аналитички код
ЈАО 003
Буџетски раздјел:
19
Укупна вриједност Програма:
350.000,00 КМ
Одговорно лице:
_____________
Позиција одговорног лица: министар
Контакт лице за Програм:
Емира Беговић,дипл.оец
Контакт-телефон:038 228 439 локал 223
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-790/11
од 09.06.2011. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
Сврха Програма подршке здравственом сектору јесте осигурање финансијске подршке за имплементацију
приоритетних циљева и програмских
задатака Министарства, који се односе
на развој здравственог сектора и осигурање квалитетне, доступне и трошковно ефикасне здравствене заштите становницима Босанско-подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма је такође да, у
складу са чланом 41. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011. годину, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском
коду 614100 – Текући трансфери за
здравство за 2011. годину, у складу са
важећим законским прописима.
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Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614100 (ЈАО 003) дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава као што
су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава,
потребна средства за имплементацију
појединих компоненти Програма, корисници средстава из Програма, број
радника који ће бити ангажовани на
његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода
и издатака у оквиру Програма.
Општи циљ Програма
Општи циљ Програма подршке
здравственом сектору јесте осигурање
финансијске подршке развоју здравственог сектора и осигурању квалитетне,
доступне и трошковно ефикасне здравствене заштите, у оквиру којег се планира наставак активности на модернизацији опреме за пружање болничке
здравствене заштите, реконструкција
старог и изградња новог болничког
блока Кантоналне болнице Горажде,
побољшање услова за болнички смјештај пацијената и амбулантно пружање секундарних здравствених услуга,
унапређење јавноздравствене дјелатности, подршка у реформи и развоју
примарне здравствене заштите те рјешавање питања осигурања одрживог
система пружања секундарне и терцијарне здравствене заштите за становнике Босанско-подрињског кантона Горажде.

ажде у области здравства, сврхом и општим циљем Програма утрошка средстава, планирани су сљедећи посебни
циљеви Програма:
•

Обезбјеђење квалитетних људских
ресурса неопходних за развој здравственог сектора у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку развоју
људских ресурса у јавним здравственим установама кроз суфинансирање активности здравствених установа усмјерених на јачање медицинских кадрова у здравству.
Министарство ће, у складу са овим
Програмом, суфинансирати наставак започетих специјализација приоритетних здравствених кадрова
у Кантоналној болници и Заводу за
јавно здравство, као и приоритртне
едукације медицинских кадрова.

•

Увођење нових процедура у остваривању здравствене заштите, као и
модернизација процедура извјештавања и уговарања у здравству
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку јачању
функција финансијског планирања
и успостављању јединственог система извјештавања и мјерења резултата свих јавних здравствених установа, у оквиру чега ће суфинансирати програмске активности јавних здравствених установа у циљу
јачања капацитета здравствених установа и стварање предуслова за
модернизацију процедура извјештавања и уговарања у здравству.

•

Побољшање услова за болнички смјештај и амбулантно пружање секу-

Посебни циљеви Програма
У складу Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Гор-
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ндарних здравствених услуга кроз
модернизацију болничке опреме и
реконструкцију старог болничког
блока, у сарадњи са донаторима и
вишим нивоима власти те развој
породичне медицине
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку за финансирање израде пројекта реконструкције Кантоналне болнице, с циљем стварања услова за имплементацију Пројекта опремања болнице
који се финансира из средстава Аустријског кредита и Пројекта реконструкције Болнице који се суфинансира у сарадњи са Турском организацијом ТИКА. Такође, финансираће се и приоритетни пројекти из примарне здравствене заштите који доприносе развоју и реформи примарне здравствене заштите.

-

-

-

•
•

Унапређење јавноздравствене дјелатности
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку у јачању
јавноздравствене дјелатности Завода за јавно здравство, пружајући подршку у финансирању јавноздравствених програма.
Приоритетне активности, у оквиру овог посебног циља, односе се на
финансирање и суфинансирање пројеката:
-

Праћење здравственог стања становништва,
Статистичко праћење промјена
у здравству,
Промоција здравља,
Надзор над обавезним имунизацијама,
Набавка неопходних вакцина
против бјеснила,

Противепидемијски рад,
Едукација здравствених радника која има за циљ унапређење
рада здравствених служби,
Унапређење организације здравствене заштите,
Одређена истраживања од интереса за ширу друштвену заједницу,
Израда дугорочних и стратешких планова развоја здравства,
Праћење санитарно-хигијенског стања,
Контрола фактора ризика и слично,
Активности које се односе на јачање лабараторија за контролу
исправности воде и прехрамбених намирница у складу са Законом о храни БиХ.

Нови приступ пружању лабораторијских услуга у примарној здравственој заштити
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку у финансирању увођења проширеног обима лабораторијских услуга у домовима здравља.
3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11) на економском коду 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство, у укупном износу 350.000,00 КМ, распоређиваће се у
складу са одобреним пројектима и захтјевима за средствима за сваки посебни
циљ Програма.
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Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава, за сваки појединачни пројекат или захтјев су искључиво везани за планиране резултате,
ефекте и утјецај пројекта на опште и
посебне циљеве који су садржани у овом Програму, у складу са процедурама евалуације и селекције пројеката
или захтјева за средствима, предложеним од стране корисника средстава
који су дефинисани овим Програмом.
Процедуре евалуације и селекције
апликација
Апликације достављене од стране корисника за одобравање финансирања или суфинансирања из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, са економског кода
Министарства 614100 (ЈАО 003) достављају се у форми захтјева и пројеката
прописаних за здравствене установе
од стране Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице.
Пројекти ће бити оцјењивани и
евалуирани од стране комисије Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице. Приликом оцјењивања могу се користити
услуге вањских процјењивача.
Уколико, приликом процјењивања пристиглих апликација, комисија
утврди да предложена апликацја не
испуњава критерије из Програма, апликација ће бити одбијена.
Све апликације за средства са
буџетског кода 614100 (ЈАО 003) ће се
процјењивати према сљедећим корацима и критеријима:
•

Корисници средстава
Корисници средстава су корис-
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ници који су дефинисани у тачки 5.
Програма утрошка.
•

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

-

-

-

разлог због којег корисник путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава,
усклађеност захтјева за средствима са општим и посебим циљевима овог Програма,
преглед активности које се планирају реализовати у случају
одобравања захтјева за средствима од стране Министарства,
износ финансијских средстава
која су неопходна за реализацију активности садржаних у захтјеву за средствима, укључујући укупан износ средстава, тражени износ средстава од стране
Министарства те износ средстава који би се обезбиједио из других извора, укључујући властита средства апликанта,
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-

•

планиране резултате наведених
активности и њихова усклађеност са очекиваним резултатима
који су дефинисани у овом Програму.

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

•

Евалуација апликације
Евалуацију свих апликација комисија проводи у складу са Скалом за
евалуацију пројеката и захтјева.
Приликом евалуације пројеката, комисија оцјењује сваки пројекат у
складу са пет група индикатора и то:
-

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

Приликом евалуације захтјева
за средствима, комисија оцјењује сваки
захтјев за помоћ у складу са сљедећом
групом индикатора:
-

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

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

ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Да ли апликант има задовољавајуће искуство у управљању пројектом
1.2. Да ли апликант има задовољавајуће техничко знање које
је везано за пројекат
2. Релевантност
2.1. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за
средстваза сврху, општим и посебним циљевима програма утрошка
2.2. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за
средства за потребе финалних корисника или циљаних
група за које је програм утрошка намијењен? Да ли приједлог пројекта или захтјев за средства на одговарајући
начин рјешава потребе у здравственом сектору у складу
са Програмом мјера на јачању здравственог сектора
3. Методологија
3.1. Да ли су активности које су предложене у приједлогу пројекта одговарајуће и конзистентне са циљевима пројекта и очекиваним резултатима
3.2. Колико је кохерентан свеобухватан дизајн пројекта, да
ли садржи конкретну анализу проблема, да ли предложене активности могу допринијети рјешавању презентованог проблема
3.3. Да ли су у пројекат на задовољавајући начин укључени
партнери, посебно друге здравствене установе које могу
допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1. Да ли ће пројектне активности или захтјев за средствима
имати значајан утјецај одрживост здравствене установе;
Да ли ће предложене активности значајније допринијети
побољшању положаја здравствене установе у пружању
здравствених услуга
4.2. Да ли предложене активности за које се тражи финансирање могу имати позитивне мултипликативне ефекте на
цијелоукупан систем здравствене заштите Босанско-подрињског кантона Горажде
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу (како
ће се активности наставити након престанка финансирања у оквиру пројекта или добивене помоћи)
5. Буџет и трошковна ефикасност
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући
5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
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Напомена:
Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 10, апликација се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи
од 10, апликација се одбија без обзира
на добивен укупан максималан број
бодова.
Процедуре одобравања
Процедуре одобравања средстава врше се на начин прописан Програмом утрошка средстава.
Све апликације које су поднесене у форми пројеката, Министарство
ће одобрити уколико је укупан број бодова добивен евалуацијом апликација
од стране комисије већи од 60.
Све апликације које су поднесене у форми захтјева за помоћ, Министарство ће одобрити уколико је укупан број бодова добивен евалуацијом
апликација од стране комисије већи од
40.
Након добивања одобрења од
стране Министарства, средства која су
за корисника одобрена од стране Министарства биће утрошена у складу са
критеријима Програма и Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011. годину, а на
основу одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Приоритетне активности и мјере
Програм подршке здравственом сектору (Програм утрошка средстава) под активностима и мјерама које ће
имати приоритет за финансирање из
средстава Програма имаће првенстве-

но активности и мјере у оквиру сваког
посебног циља дефинисаног овим Програмом, које директно имају позитиван утјецај на јачање здравственог сектора Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Такође, приоритет у одобравању средстава из овог Програма имаће
активности и мјере које директно и
индиректно доприносе:
•

•

•

•
•
•

Повећању ефикасности здравственог сектора Босанско-подрињског
кантона кроз повећање обима здравствених услуга које се пружају у
секундарној здравственој заштити;
Смањењу броја упућених пацијената из примарне здравствене заштите у друге здравствене установе и
повећању обима превентивиних
здравствених услуга пацијентима;
Повећању ефикасности у пружању
здравствене заштите кроз смањење
оперативних трошкова пружања
здравствених услуга;
Повећању квалитете у пружању здравствене заштите;
Ефикаснијем провођењу реформи
у области здравства;
Смањењу корупције у здравству.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство, износе укупно 350.000 КМ.
Укупна средства која су Програмом предвиђена за сваки посебни циљ
Програма су распоређена на сљедећи
начин:
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Посебан циљ:

Укупан износ средстава
по Програму:
Посебан циљ:

Посебан циљ:

Посебан циљ:

45.000 КМ

Унапређење јавноздравствене дјелатности

Укупан износ средстава
по Програму:

200.000 КМ

Нови приступ пружању лабораторијских услуга у примарној здравственој заштити

Укупан износ средстава
по Програму:

•
•
•

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

15.000 КМ

Побољшање услова за
болнички смјештај и
амбулантно пружање
секундарних здравствених услуга кроз модернизацију болничке опреме и реконструкцију
старог болничког блока, у сарадњи са донаторима и вишим нивоима власти

Укупан износ средстава
по Програму:

Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице као кориснике средстава, са
буџетског кода 614100 (ЈАО 003), дефинисало је сљедеће установе и организације:

65.000 КМ

Увођење нових процедура у остваривању здравствене заштите, као и
модернизација процедура извјештавања и уговарања у здравству

Укупан износ средстава
по Програму:
Посебан циљ:

5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА

Обезбјеђење квалитетних људских ресурса неопходних за развој здравственог сектора

25.000 КМ

6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и исти не захтијева ангажовање додатних радника на
провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Имплементацијом
Програма,
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
настоји осигурати подршку развоју здравственог сектора и унапријеђење здравствене заштите која се пружа на просору Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни:
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•

•

•

•

Да, прије одобравања средстава,
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице доставе захтјев за додјелу
средстава у којем ће образложити
планирану намјену кориштења средстава, планирани период утрошка средстава, планирани начин утрошка средстава и планиране резултате које јавна установа планира
остварити са траженим средствима
(не-пројектно финансирање);
У случају да се ради о пројектном
финансирању, корисник средстава
је дужан доставити комплетан приједлог пројекта на одобравање. Уз
приједлог пројекта корисник средстава је дужан доставити захтјев у
којем ће се навести све информације који ће садржавати све информације као и у случају не-пројектног
финансирања;
Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка, корисник средстава је дужан Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у
року од 15 дана доставити извјештај о проведеним активностима које
су одобрене за финансирање из
Програма утрошка средстава;
Током имплементације средстава
за намјене чији је рок дужи од једног мјесеца, корисник средстава је
дужан достављати мјесечне периодичне извјештаје о проведеним активностима са периодичним финансијским извјештајем.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство, вршиће Министарство за
финансије, Уред за ревизију Буџета

Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Ризици који могу утицати на
раст расхода планираних Програмом
утрошка су генерално стање у здравственом сектору, реформски процеси
у здравственом сектору, напредак у
реализацији мјера ресорног министарства на унапријеђењу стања у здравственом сектору те појава новог ширења
заразних болести у обиму који захтијева појачану активност јавног здравства
на спречавању његовог ширења.
Број:08-14-875-2/11
ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
14.06.2011.године
Горажде
Емир Фрашто,с.р.

448
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:10/97), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбораЈУ «Дом
за стара и изнемогла лица» Горажде
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Члан 1.

Члан 1.

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

Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, како
слиједи:

1. Асим Крнџија
2. Самка Брко
3. Расема Ферхатовић
4. Вахид Мирвић
5. Аида Муловић

1. Седина Обућа
- предсједник,
2. Џемалудин Поповић
- члан,
3. Емир Обарчанин
- члан,
4. Вахид Мирвић
- члан,
5. Аида Муловић
- члан.

- предсједник,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан.

Члан 2.

Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».

Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу
са законом.

Број:03–05-814/11
09.06. 2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

449
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде («Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 10/97), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
13. редовној сједници, одржаној дана
09.06.2011.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Управног одбора ЈУ «Дом
за стара и изнемогла лица» Горажде

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-813/11
09.06. 2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

450
На основу члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:
34/03), а 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, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о избору кандидата за позицију
члана Управног одбора Завода
здравственог осигурања и
реосигурања Федерације БиХ
са подручја Босанско – подрињског
кантона Горажде
Члан 1.

својој 13. редовној сједници, одржаној
дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању директора Завода
здравственог осигурања
Босанско – подрињског кантона
Горажде на период до 60 дана,
до коначног именовања

За кандидата на упражњену позицију члана Управног одбора Завода
здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде бира се Зец Елведина,дипл.ецц. из Горажда.

Именује се Ферид Плех, дипл.
ецц. на дужност директора Завода здравственог осигурања Босанско – подрињског кантона Горажде.

Члан 2.

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.

Именовање из члана 1. Одлуке
је привременог карактера и врши се
на период до 60 (шездесет) дана, до коначног именовања у складу са Законом.

Број:03–05-749/11
02.06.2011.године
Горажде

Члан 1.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

451
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 105. став 2. Закона о здравственом осигурању («Службене новине Ф БиХ», број: 30/97, 7/02 и 70/08), а
у складу са чланом 4. тачка 2. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације БиХ», број: 34/03), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на

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:03–05-793/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

452
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 11. Закона о
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измјенама и допунама закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом («Службене новине Федерације БиХ», број: 14/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и :

на Горажде – ЈУ Центар за социјални
рад, економски код 614200 (СОЦ 009) –
Текући трансфери појединцима – социјална заштита - остало, на жиро-рачуне лица са инвалидитетом, а према
списку који је саставни дио ове Одлу
ке.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању исплате средстава
лицима са инвалидитетом на име
рефундације новчаних средстава за
трошкове медицинског вјештачења
у поступку остваривања права по
Закону о основама социјалне
заштите, заштите цивилних жртава
рата и заштите породице са дјецом
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава у укупном износу од 9.687,60 КМ за 86 лица са инвалидитетом на име рефундације новчаних средстава за трошкове медицинског вјештачења у поступку остваривања права по Закону о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број: 36/99, 54/04, 39/06 и 14/09).
Списак лица са инвалидитетом
из става 1. саставни је дио ове Одлуке.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове одлуке исплатити на терет
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,расељења лица и избјеглице Босанско-подрињског канто-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Гораж
де.
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:03–14-791/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

453
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 41. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
измјена и допуна Програма утрошка
средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614200 (ЈАМ 001)– Текући трансфери
(Издаци за расељена лица),
за 2011. годину

453а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Текући трансфери (Издаци за
расељена лица), за 2011. годину

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011.годину, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Текући трансфери (Издаци за расељена лица), у износу 310.000,00 КМ.

Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Текући трансфери (Издаци за расељна лица) за 2011. годину, број: 08-14559-2/10 од 22.04.2011. године, на који
је сагласност дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком
број: 03-14-453/11 од 20.04.2011. године,
мијења се и гласи:

Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-792/11
ПРЕМИЈЕР
09.06.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
-------------------

•

У Поглављу 2. СВРХА И ОПИС
ПРОГРАМА – 2.4. Посебни циљеви
Програма, у тачки 3) Осигурање
социјалних и здравствених права
расељених лица која бораве на
подручју
Босанско-подрињског
кантона Горажде, став 1. мијења се
и гласи:
„Кроз овај посебан циљ, Министарство ће, у складу са Законом о расељеним лицима и повратницима у
Ф БиХ и избјеглицама из БиХ, обезбиједити финансирање права која произилазе из Закона, као што је
право на здравствено осигурање за
расељена лица и повратнике који
то право нису остварили по другом
основу, и обезбјеђење алтернативног смјештаја за расељена лица са
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подручја Кантона те помоћ у рјешавању најзначајнијих егзистенцијалних проблема расељених лица.
Такође, у складу са Законом о здравственом осигурању ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02 и 70/08), финансираће се обавезно здравствено осигурање за дјецу од рођења до поласка
у основну школу и лица након навршених 65 година живота, ако нису
осигурани по другом основу.
•

•

•
•

У Поглављу 3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА, тачка на
крају става 1. се брише и додаје:
„изузев за обавезе по основу обавезног здравственог осигурања, које
ће се измиривати плаћањем рачуна
испостављених од стране Кантоналног завода здравственог осигурања, а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011. годину.“
У Поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, у тачки 1. Посебан циљ: Подршка одрживом повратку, укупно
планирани износ средстава по Програму, мијења се и гласи: „235.000
КМ“, а додаје се тачка 4. која гласи:
„Посебни циљ: Обавезно здравствено осигурање за лица којима је
признат статус расељеног лица или
повратника те за дјецу од рођења
до поласка у основну школу и лица
након навршених 65 година живота, ако нису осигурани по другом
основу.
Укупно планирана средства по Програму: 15.000 КМ
У Поглављу 5. НАЗИВ КОРИСНИ-

КА СРЕДСТАВА, у ставу 1. иза треће тачке, додају се четврта и пета
тачка које гласе:
•
•

Дјеца од рођења до поласка у
основну школу,
Лица након навршених 65 година живота.
Члан 2.

Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-14-779-5/11
14.06.2011.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ

Емир Фрашто,с.р.

454
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Споразума о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о
правима и обавезама послодаваца и
запосленика у области здравства на територији Федерације БиХ, број: 03-371123/07 (Закључак Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-142056/07) те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100 (ЈАО
001) – Текући трансфер (Кантонални
завод здравственог осигурања), број:
08-14-492-2/11 од 12.04.2011.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14389/11,Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. сједници,
одржаној дана 09.06.2011.г., д о н о с и :

Број 10 – страна 1333

04.јул/српањ 2011

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
БПК Горажде по споразуму,
транша за мај 2011. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства, у износу 108.625,00 КМ (словима: стотину осам хиљада шест стотина двадесет пет конвертибилних марака) Заводу здравственог осигурања
Босанско - подрињског кантона Горажде на име обавезе Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде за мјесец мај 2011.године, по Споразуму о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства (Закључак Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 0314-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава, из члана 1.
Одлуке, извршити у корист Завода здравственог осигурања Босанско – подрињског кантона Горажде из средстава
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011.годину, економски код
614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер
(Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона Го-

ражде.
Члан 4.
Задужује се Завод здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да, одмах по реализацији
средстава, достави документован извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на Службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-795/11
09.06.2011.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 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о недавању сагласности на Одлуку
Управног одбора ЈУ «Центар за
социјални рад Босанско-подрињског
кантона Горажде о приједлогу
избора и именовања кандидата
за мјесто директора
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско

04.јул/српањ 2011

Број 10 – страна 1334

– подрињског кантона Горажде не даје
сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ «Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде» о
приједлогу избора и именовања Делиле Клово, дипл.правника, за директора
ЈУ «Центар за социјални рад» Босанско-подрињског кантона Горажде, број:01/10-05-673/11 од 13.05.2011.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-810/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

456
На основу члана 25. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине» број: 12/10) 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 13. редовној редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План
и Програм Дирекције за цесте
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011.годину
I
Овом Одлуком даје се сагласн-

ост на План и Програм Дирекције за
цесте Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011.годину, с тим што у
Плану и Програму Дирекције за цесте
Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину у табеларном дијелу требају избрисати у приходовној страни средства Буџета Федерације БиХ
- ГСМ лиценца у износу од 190.000,00
КМ, с тим што овај дио остаје у текстуалном дијелу, односно у Образложењу
Плана и Програма.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700 - Издаци за текуће одржавање
и економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање
(цеста и мостова).
III
Програм из члана I ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
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:03–05-808/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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ПЛАН И ПРОГРАМ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ
БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ
САДРЖАЈ
Страна
УВОД……………………............................3
ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ……........3
БУЏЕТ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ….…..4
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ......................7
РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ......8
СРЕДСТВА ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ
Ф БиХ – ГСМ ЛИЦЕНЦА…...........…….9
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
И ПРОГРАМА.........................................10
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА………....…..10
УВОД
Према Закону о цестама у Федерацији БиХ (“Службене новине Ф
БиХ” број: 12/10), Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде је носилац изградње, одржавања и
управљања регионалним цестама на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
На основу члана 6. Закона о кантоналним Министарствима и другим
тијелима Кантоналне управе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:5/03) формирана
је Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, која дјелује у

саставу Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
План и Програм Дирекције за
цесте Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2011. годину (у даљем тексту: План) сачињен је у складу са чланом 25. Закона о цестама у Ф БиХ, а на
исти у складу са савојим надлежностима, на приједлог Дирекције за цесте
одобрава, односно своју сагласност даје Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде. Након што буде донесен, у
складу са законском процедуром, План ће представљати основ пословне активности Дирекције за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде.
Поред прописане законске регулативе други оквирни основ за израду Плана су и критерији прописани
за пројекте финансиране од стране виших нивоа власти те приоритета базираних на показатељима из базе података и тренутног стања појединих дијелова регионалне инфраструктуре, као
и приоритетних пројеката у складу са
Одлукама Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, а све у циљу побољшања нивоа услуга и сигурности учесника у саобраћају.
ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона у 2011. години је дефинисала приоритете и циљеве у слиједећим областима:
-

-

Имплементација нових одредби Закона о цестама у Ф БиХ и припрема за успостављање нове огранизације Дирекције за цесте у складу са
законом,
Имплементација пројеката с циљем развоја и модернизације регио-
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налних цеста на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
Одржавање регионалних цеста, које укључује радове редовног и зимског одржавања цеста и објеката, а
све у циљу очувања цестовне инфраструктуре и сигурности на регионалним цестама,
Реконструкција најоштећенијих дијелова коловоза, санације клизиш-

-

-

1.
2.
3.

та, система за одводњу, санације цестовних објеката и санације цестовних шкарпи, косина и засјека.
У 2011. години за реализацију
планираних приоритета Дирекција за
цесте је планирала износ од 940.000
КМ. У складу са дефинисаним приоритетима, планирана су сљедећа улагања јавних средстава:

Имплементација пројеката у области развоја и
модернизације регионалних цеста
Одржавање регионалних цеста
Реконструкција најоштећенијих дијелова коловоза

БУЏЕТ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ
Дирекција за цесте нема властити буџет у складу са Законом о цестама у Ф БиХ и Буџет дирекције за 2011.
годину је садржан у Буџету Босанскоподрињског кантона за 2011. годину.
Укупан Буџет Дирекције за цесте за 2011. годину се састоји од јавних
прихода, који су планирани у Буџету
Босанско-подрињског кантона за 2011.
годину, и осталих прихода, које Дире-

490.000 КМ
350.000 КМ
100.000 КМ

кција планира остварити за пројекте
по основу ГСМ лиценце.
Укупан Буџет Дирекције, који
је планиран Буџетом, износи 854.100
КМ и у односу на план за 2010. годину
мањи је за 3 процента.
Буџет Дирекције за цесте који је
планиран у Буџету Босанско-подрињског кантона приказан је у наредној
табели:

Табела: Буџет Босанско-подрињског кантона – Буџет Дирекције за цесте
Ред
Бр.

ЕКОНОМС
КИ КОД

1.
2.

611100
611200

3.

611000

4.
5.
6.

612100
612100
613100

7.

613300

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ

Бруто плате и накнаде плате
Накнаде трошкова запослених
Бруто плате и накнаде трошкова
запослених
Доприноси послодавца
Доприноси послодавца
Путни трошкови
Издаци за комуникацију и
комуналне услуге

БУЏЕТ ЗА
2010. ГОД.

БУЏЕТ ЗА
2011. ГОД.

66.181
15.723

75.500
12.300

114
78

81.904
9.555
9.555
500

87.800
8.000
8.000
200

107
84
84
40

1.500

500

33

ИНДЕКС
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8

613400

9.

613500

10.

613700

11.

613700

12.

613800

13.

613900

14.

613000

15.

821300

16.

821600

18.

821000

Набавка материјала и ситног
инвентара
Издаци за услуге превоза и горива
Издаци за текуће одржавање
(цеста и мостова)
Издаци за текуће одржавање
(нови код)
Издаци осигурања, банкарских
услуга и услуга платног саобраћаја
Уговорене услуге и друге посебне
услуге
Издаци за материјал,ситан инвентар
и услуге
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо
одржавање (цеста и мостова)
Издаци за набавку сталних
средстава
УКУПНО:
Број запослених
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300
2.000

300
2.000

100
100

598.000

350.000

59

0

2.000

600

300

50

2.000

2.000

100

604.900
1.200

357.300
1.000

59
83

185.000

400.000

216

186.200
882.559
5

401.000
854.100
6

215
97

Поред прихода из Буџета Босанско-подрињског кантона у износу од 854.100
КМ, у Програму рада за 2011. годину планирана су и додатна средства у износу од
190.000 КМ из средстава ГСМ лиценце за 2009. годину.
Укупна средства Дирекције за цесте која су планирана из Буџета и из
донација из ГСМ лиценце за 2011. годину износе 1.044.100 КМ.
Планирана структура расхода Дирекције за цесте Босанско-подрињског
кантона за 2011. годину је сљедећа
1.
2.
3.
4.

Трошкови пословања дирекције*
Имплементација пројеката у области развоја
и модернизације региналних цеста
Одржавање регионалних цеста
Реконструкција најоштећенијих дијелова коловоза

104.100 КМ
490.000 КМ
350.000 КМ
100.000 КМ

*Трошкови пословања укључују трошкове запослених и материјалне трошкове,
изузев трошкова текућег одржавања цеста и мостова.
С обзиром на планирани износ средстава за 2011. годину, планиране активности Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде фокусиране
су на редовно одржавање и на санационе радове на дионицама гдје је у циљу побољшања стања цестовне инфраструктуре потребно значајније интервенисати.
Укупни јавни расходи планирани су у износу од 350.000 КМ, а укупна
улагања у инвестиције планирана су у износу од 590.000 КМ.
Планиране активности су усклађене са приливом јавних прихода, а усмје-
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рене су на одржавање, заштиту, реконструкцију, изградњу и управљање регионалним цестама.
Планирана структура извора прихода Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона за 2011. годину је сљедећа:
1.
2.
3.

Приход од индиректних пореза који припадају
Дирекцији цеста
Цестовне накнаде
Остали приходи из Буџета Кантона

4.

УКУПНО

415.447 КМ
160.300 КМ
278.353 КМ
854,100 КМ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Према Закону о цестама у ФБиХ
и Правилнику о одржавању цеста, одржавање цеста чини скуп мјера и радњи које се обављају током цијеле године на цестама, укључујући и све објекте инсталације са сврхом одржавања
проходности, техничке иправности и
сигурности саобраћаја на цестама. У
редовно одржавање цеста укључени су
и радови одржавања цеста и објеката у
зимским условима.
Редовно (љетно) одржавање врши се у периоду од 16.03. до 14.11.2011.
године, док се зимско одржавање односи на период 01.01. до 15.03. и 15.11. до
31.12.2011.године.
Овдје треба напоменути да је зимско одржавање регионалних и локалних цеста на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за период 01.01.
до 15.03.2011.године, већ реализован и
одабир извођача на повјереним дионицама извршен је у склопу одабира извођача за зимско одржавање јавним позивом за период од 15.11.2010. до 15.03.
2011.године.

За период зимског одржавања
од 01.01. до 15.03.2011. године, издвојено је односно, извођачима радова са
којима је склопљен уговор о зимском
одржавању, плаћен је износ од
200.766,50 КМ.
Обзиром да је новим Законом о
цестама у Ф БиХ предвиђено да је искључива надлежност кантоналних Дирекција цеста одржавање регионалних
цеста, то је за период зимског одржавања од 15.11. до 31.12.2011.године, предвиђен износ од 50.000 КМ.
За редовно (љетно) одржавање
планиран је износ од 100.000 КМ. Овим средствима извршиће се:
-

-

затварање ударних рупа са опсјецањем и уклањање оштећеног
асфалт-бетона,
затварање ударних рупа без опсјецања,
оправка трупа пута,
мјестимично пресвлачење новим асфалтним застором,
санација ударних рупа на макадамском коловозу, уградњом
природно дробљеног каменог
материјала,
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-

-

кошење траве и сјечење шибља
у заобаљу,
одржавање коловоза, ограде, одбојника, ивичњака и челичне
конструкције мостова,
чишћење канала и пропуста,

ЛОТ

Регионална
цеста

1

Р 448

1

1
1
1
1
1
1
1
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-

хоризонтална и
сигналлизација.

вертикална

План обима и вриједности радова на редовном зимском и љетном одржавању региналних цеста у 2011. години приказан је у наредној табели.

ПЛАН ЗА 2011.
Опис радова

Затварање ударних рупа без
опсјецања
Санација ударних рупа на
макадамском коловозу, уградњом
природно дробљеног каменог
материјала
Кошење траве и сјечење шибља
у заобаљу
Оправка трупа пута
Одржавање коловоза, ограде,
одбојника, ивичњака и челичне
конструкције мостова
Чишћење канала и пропуста
Хоризонтална и вертикална
сигналлизација
Зимско одржавање за период
од 01.01. до 15.03.2011.год.
Зимско одржавање за период
од 15.11. до 31.12.2011.год.
УКУПНО:

Редовно
одржавање

Зимска
служба

Укупно

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000
20.000

10.000
20.000

10.000
20.000

10.000
20.000

10.000

10.000

100.000

200.766,50

200.766,50

49.233,50
250.000

49.233,50
350.000

II. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
Под реконструкцијом цеста, у смислу Закона о цестама Ф БиХ, сматрају се
радови на дијелу постојеће цесте којим се мијења њена основна карактеристика с
циљем повећања капацитета цесте и нивоа услуге те побољшава сигурности
учесника у саобраћају и одржава пројектовано стање цесте.
Средства у износу од 400.000 КМ предвиђена на економском коду 821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова) усмјерит ће се на:
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ЛОТ

Регионална
цеста

1

Р 448
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Дионица регионалне цесте

Реконструкција раскрснице
код Црвеног крста
Реконструкција раскрснице
код горажданске
Тргосировине према
Чајничу у дужини од цца 250
м
Реконструкција тротоара на
„Мосту жртава геноцида у
Сребреници“ у Горажду
Реконструкција раскрснице
на „Мосту жртава геноцида
у Сребреници“ у Горажду

1

1

1

ОПИС РАДОВА

Суфинансирање пројекта
изградње раскрснице са
кружним током
Пресвлачење новим слојем
асфалта,
Уградња ивичњака,
Израда ригола,
Израда бетонских канала
Пресвлачење асфалтом,
Израда и уградња нових
бетонских плоча
Стругање оштећеног
асфалтног слоја са одвозом
на депонију и пресвлачење
новим слојем асфалтбетона

ПРЕДВИЂ
ЕН БУЏЕТ
(КМ)

225.000

60.000

20.162

30.000

1
Услуге надзора
УКУПНО

Поред радова на реконструкцији регионалних цеста, у току 2011. Године планиран је износ од 49.838 КМ за
финансирање обавезе санације локалних цеста које су у току децембра 2010.
године планиране кроз активности на
заштити и спашавању угрожених и отклањању посљедица насталих поплавама у 2010. години.

њског кантона Горажде узроковану поплавама број:03-49-1972
/10 од 02.12.2010.године.
-

Наредбе Кантонанлног штаба
цивилне заштите о ангажовању
снага цивилне заштите (штабова, јединица и служби), кантоналних министарстава и других
органа управе, привредних друштава те других привредних
субјеката на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у
заштити и спашавању угрожених и отклањању посљедица насталих поплавама број:17-44-221
/10 од 03.12.2010.године.

-

Наредбе кантоналног штаба цивилне заштите број:17-44-221-1/
10 од 06.12.2010.године.

Радови који су настали током
поплава у мјесецу децембру 2010. Године, у циљу заштите и спашавања угрожених и отклањања посљедица насталих поплавама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, а на
основу:
-

Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о проглашењу стања природне несреће на подручју Босанско-подри-

15.000
350.162
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Средства потребна за измирење
изведених радова износе:
-

-

-

Санација клизишта на путу
Осаница-Иловача-Брзача
(Језеро)
14.300,00 КМ
Санација клизишта на путу
Р 448 Горажде-Хреновица
(Турковићи)
17.388,00 КМ
Санација клизишта на путу
Подхрањен-Јаровићи 9.900,00 КМ
Санација клизишта на путу
Мравињац-Берич-Спаховићи
(Гочела и Подшашићи) 8.250,00 КМ

III. СРЕДСТВА ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ
Ф БИХ – ГСМ ЛИЦЕНЦА
На основу Одлуке Владе Ф БиХ
В број: 820/10 од 21.09.2010.године, о
усвајању листе пројеката магистралних, регионалних и локалних цеста финансираних из преосталих средстава
наплаћених издавањем ГСМ лиценце
за 2009. годину, и дјела средстава за
2010. годину, за Ф БиХ финансирају се
пројекти за које Влада Ф БиХ програмом утврдила листу пројеката рергионалних цеста који се имплементирају
путем Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.
Овом Одлуком одобрен је износ
од 190.000,00 КМ Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде и Општини Горажде, којим се треба извршити
реконструкција дијела регионалне цесте Р 448 Поткозара-Горажде-Хреновица, дионица Јабука-Крива Драга.
По овој Одлуци Општина Горажде својим дописом број: 02-05-2786/11
од 18.05.2011.године, дала је сагласност
Министарству за привреду – Дирекци-

ја за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде да проведе тендерску процедуру одабира најповољнијег понуђача на извођењу радова реконструкције поменуте дионице.
-

Средствима одобреним овом Одлуком извршие се модернизација (асфалтирање) дионице пута Јабука –
Крива Драга пресвлачењем макадамскког дијела пута новим слојем
асфалта.

IV. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
И ПРОГРАМА
Имплементатор Плана и Програма је Министарство за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.
-

Министарство за привреду – Дирекција за цесте БПК Горажде у складу са чланом 25. Закона о цестама
Ф БиХ („Слнеужбе новине Ф БиХ“
број: 12/10) израђује и предлаже
План и Програм Влади Босанскоподрињског кантона Горажде и доставља га на усвајање.

-

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси Одлуку о давању сагласности на План и Програм
Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.
годину.

-

Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
ће формирати комисију која ће проврсти процедуру одабира најповољнијег извођача радова предвиђених Планом и Програмом Дирекције за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
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-

Министар за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде ће у
циљу праћења утрошка средстава
формирати комисију за стручни
надзор која ће континуирано пратити реализацију уговорених радова, вршити надзор над изведеним
радовима редовног одржавања, док
ће се за радове реконструкције извршити одабир квалификованог привредног друштва овлаштеног за
вршење надзора.

V. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Правилном реализацијом Плана и Програма уз адекватну контролу
изведених радова очекивани резлутати, који се правесходно огледају у обезбјеђењу услова за несметано и безбједно одвијање саобраћаја неће изостати.
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом Плану и Програму, који могу настати као
резлутат промјене Законских прописа
или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, План и
Програм се може мјењати, повећавати
или смањивати износ средстава, без сагласности Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, уз обавезу да Министарство за привреду-Дирекција за цесте обавјести Владу Босанско-подрињског кантона Горажде о измјени висине средстава и трошкова предвиђених
овим Планом и Програмом.
На утврђени План и Програм,
који је предложило Министасртво за
привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде је дала сагласност својим актом
број: 03-05-808/11 од 09.06.2011. године.
Број:04-14-1589-2/11
МИНИСТАР
20.06.2011.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

457
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 13. редовној сједници, одржаној
дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
подршке «Месопромет» д.д. Горажде
за 2011. годину утврђен у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2011.годину, на економском коду
614400 (ХАП 005) - Подстицај
пољопривредној производњи Месопромет за 2011.годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм подршке «Месопромет»
д.д. Горажде за 2011. годину, утврђен у
Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину на економском коду
614400 (ХАП 005) - Подстицај пољопривредној производњи - Месопромет
за 2011. годину, у износу од 21.000,00
КМ.
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Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-944/11
ПРЕМИЈЕР
09.06.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------------------

457а)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за
привреду утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
привреду, са економског кода
614 400 - ХАП 005 – Подстицај
пољопривредној производњи Месопромет
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ „МЕСОПРОМЕТ“ Д.Д. ГОРАЖДЕ је назив Пр-

ограма утрошка средстава Министарства за привреду, са економског кода
614 400 – Подстицај пољопривредној
пр-оизводњи - Месопромет
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија:Подстицај пољопривредној производњи - Месопромет
Економски код:

614 400

Аналитички код

ХАП 005

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
21.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице:

Расим Сијерчић

Контакт-телефон:

038 227 857

Контакт е-маил: privreda@bpkgo.bа
Интернет:
www.bpkgo.bа
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-944/11
од 09.06.2011. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
(1)
Намјена Програма утрошка средстава Министарства за привреду са
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буџетског кода 614 400 – ХАП 005 – Подстицај пољопривредној производњи
– Месопромет јесте пружање подршке
у раду приврендог друштва „Месопромет“ д.д. Горажде.
(2)
Сврха Програма подршке Месопромет“ д.д. Горажде је санација и
одржавање објеката привредног друштва „Месопромет“ д.д. Горажде, као
и припрема аката и радњи према Агенцији за приватизацију Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3)
Сврха Програма је, такође, да у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених
на економском коду 614400–ХАП 005–
Подстицај пољопривредној производњи – Месопромет.
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 400 – ХАП 005 –
Подстицај пољопривредној производњи – Месопромет Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2011. годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за
Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона, као што су општи
циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства,
корисници средстава, процјена резултата који ће се остварити Програмом
те процјена непредвиђених расхода и
издатака у оквиру Програма.

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1. Општи циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма је одржавање и санацаија објеката привредног друштва „Месопромет“ д.д. Горажде, као и припрема аката и радњи према Агенцији за приватизацију Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(2)
Програм не садржи специфичне циљеве.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 21.000 КМ. Средства за ове намјене налазе се на економском коду 614 400 – ХАП 005 – Подстицај пољопривредној производњи –
Месопромет.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.
Општи услови
(1)
(Распоређивање средстава)
Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11) на економск-
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ом коду 614 400 – ХАП 005 – Подстицај
пољопривредној производњи – Месопромет, у укупном износу 21.000 КМ,
распоређиваће се на основу одобрених
захтјева складу са одредбама овог Програма.

(1)
(Апликанти)
Привредно друштво „Месопромет“ д.д. Горажде има статус апликанта за средства из овог Програма.

(2)
(Критерији за расподјелу)

(2)
(Корисници средстава)

За расподјелу средстава, у складу са општим циљем Програма, нису
предвиђени посебни критерији за расподјелу средстава. Средства ће се распоредити привредном друштву „Месопромет“ д.д. Горажде.

Корисници средстава су апликанти
који су успјешно завршили процес
аплицирања, селекције и евалуације и
који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог Програма.
(3)
(Подношење захтјева
за средствима)

(3)
(Кандидовање захтјева)
У оквиру Програма могуће је
достављање захтјева за суфинансирање или потпуно финансирање активности привредног друштва.
Достављање захтјева за средствима је дефинисано процедурама аплицирања.

Апликант доставља један захтјев за средствима за укупан износ планираних средстава по Програму.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана обjављивања овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“ до 31. октобра 2011. године.

(4)
(Одобравање захтјева)
Захтјеви за средствима достављају се у форми предвиђеној у овом
Програму.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
захтјева селектују и процјене.
5.2. Процедуре аплицирања, селекције, евалуације и рангирања приједлога пројеката и захтјева

(4)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
информације о усклађености
захтјева са општим циљевима
Програма,
преглед планираних активности,
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-

-

укупни износ средстава неопходних за провођење планираних активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за привреду,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.
(5)
(Финансирање захтјева
за средствима)

Захтјеви за одобравање средстава не могу бити већи од 21.000 КМ.
Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
(6)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за привреду у оквиру овог Програма.
Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,

-

да је апликација у складу са општим циљем Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити апликанта о резултатима
административне провјере.
(7)
(Евалуација достављених
захтјева за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацији захтјева комисија
примјењује три група индикатора и
то:
•
релевантност,
•
одрживост,
•
буџет и трошковна ефикасност.
(8)
(Оцјењивање апликација)
Евалуација захтјева се проводи
на основу Скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
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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 додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле са бројем чланова комисије.

(9)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процјењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом
1.2. Процјењени ниво техничког знање неопходног за
имплементацију пројеката
2. Релевантност

30

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

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за посебне услове
Програма

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване
резулате Програма

5x2

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

20
5

5x2

5
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
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

(10)
(Процедуре одобравања
захтјева за средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве које
су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура од-

5x2
80

обравања захтјева, комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима односно
пројектима који се налазе у процесу
одобравања. Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у слу-
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чају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 400 – ХАП 005 – Подстицај пољопривредној производњи
– Месопромет.
Након прихватања приједлога
одлуке од одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
захтјев је одобрен и Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије.
5.3. Приоритети и посебни услови
(1)
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати захтјевима који доприносе јачању капацитета коначној активности у завршетку процеса приватизације привредног
друштва „Месопромет“ д.д. Горажде.
6. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
(1)
Корисник средстава по овом
Програму је привредно друштво „Месопромет“ д.д. Горажде.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства
који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

-

Супервизор
програма:
Расим Сијерчић
Службеник за
мониторинг
и извјештавање:
Алић Ермина
Намјештеник
надлежан за
администрацију: Русмир Исламагић

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

-

-

испуњавање циљева из Годишњег
финансијског плана расхода привредног друштва за 2011. годину;
коначну евиденцију капитала и
имовине привредног друштва „Месопромет“ д.д. Горажде неопходну
за процес приватизације;
укљученост управљачких тијела
привредног друштва за осигурање
материјакних и других услова за
санацију објеката, као и за припрему аката и радњи према Агенцији
за приватизацију Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2)
Мјерење резултата активности
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ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Форма и садржај извјештаја о утрошку
средстава ће бити достављениа свим
корисницима средстава.

утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде има право да иста својом одлуком преусмјери
у другу ставку.

(3)

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 13. Редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.
године, д о н о с и:

Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 400 – ХАП 005 – Подстицај пољопривредној производњи – Месопромет
вршиће Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
службеници Министарства који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата Пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности

Број:04-14-1107-2/11
МИНИСТАР
27.06.2011.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-944/11
дана 09.06.2011. године.

458

ОДЛУКУ
о давању објеката бивше касарне
«Шишета» привредном друштву
Јавном предузећу «Босанско –
подрињске шуме» д.о.о. Горажде
на привремено кориштење
Члан 1.
Овом Одлуком дају се објекти
бивше касарне «Шишета», асфалтни
плато поред магацина са припадајућим посебним прилазом ка горњој саобраћајној капији укупне површине
0,2 ха, привредном друштву Јавном
предузећу «Босанско – подрињске шуме» д.о.о. Горажде на привремено кориштење без накнаде за «Лагер цен-
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тар» у циљу побољшања услуга снабдијевања огрјевним дрветом грађана
Босанско – подрињског кантона Гораждем на период до 31.12.2012.године.
Члан 2.
Комисија Босанско – подрињског кантона Горажде која је примила
об-јекте, записнички ће објекте из члана 1. ове Одлуке предати привредном
друштву Јавном предузећу «Босанско
– подрињске шуме» д.о.о. Горажде, а
по преузимању објеката ће вршити
обезбјеђење истих и плаћати комуналне обавезе за вријеме кориштења објеката, као и санацију оштећења на прилазном путу.
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:03–23-805 /11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

459
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14-646
/11 од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину» («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:8/11),
утврђен Буџетом Босанско – подрињ-

ског кантона Горажде за 2011.годину и
Упутства за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-1015-3/11
од 01.06.2011.године («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:8/11), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
13. редовној сједници, одржаној дана
09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривредиподстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за
мјесец децембар 2010. године у износу од 3.196,65 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1. Салковић Фатима
2. Дедовић Изет
3. Халиловић Адис
4. Џемиџић Хусо
5. Дељо Сувад
6. Салман Рамо
7. Туркушић Ферида
8. Маслар Велија
9. Хајрић Салко

1.688,40 КМ
474,60 КМ
108,45 КМ
44,55 КМ
56,10 КМ
34,65 КМ
36,00 КМ
88,20 КМ
69,15 КМ
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10. Ченгић Хуснија
11. Имамовић Амир
12. Хаџовић Мушан
13. Ходо Сида
14. Ченгић Исмета
15. Аганспахић Шевко
16. Аганспахић Сејно
17. Аџем Сафет
18. Чоло Сенад
19. Дедовић Џемила
20. Муслић Фадила
21. Беговић Хајра
22. Шалака Сулејман
23. СПП »ШЕВКА»
вл.Аганспахић Шевка

24,90 КМ
22,35 КМ
98,70 КМ
38,70 КМ
34,95 КМ
40,65 КМ
76,95 КМ
42,60 КМ
26,70 КМ
32,55 КМ
19,95 КМ
63,30 КМ
42,45 КМ
31,80 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства ће се обебиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002– Подстицај пољопривредној производњи за 2011.
го-дину.
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:03–14-796/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

460
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:

5/03), а у вези са чланом 36. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за суфинансирање Пројекта
«Реконструкција јавне расвјете
у улицама Трг бранилаца града,
Кулина бана, Селвера Сијерчића
и Иранско шеталиште у Горажду»
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје
сагласност за суфинансирање Пројекта «Реконструкција јавне расвјете у улицама Трг бранилаца града, Кулина
бана, Селвера Сијерчића и Иранско
шеталиште у Горажду», поднесеног од
Општине Горажде и за ове намјене
одобравају се средства у износу од
70.000,00 КМ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Горажде,
као имплементатор Пројекта из члана
1. ове Одлуке, да након реализације
Пројекта достави Влади Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о
намјенском утрошку одобрених средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства у износу од 70.000,00 КМ, утврђена на економском коду 615 100 – Капитални трансфери нижим нивоима
власти, обезбиједити из Буџета Владе
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:03–14-794/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

461
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Закључка Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-49
-743/11 од 01.06.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о заштити имовине Босанско –
подрињског кантона Горажде
која је посуђена мљекари «Милгор»
д.о.о. Горажде
Члан 1.
У циљу заштите посуђене имовине у власништву Босанско – подри-

њског кантона Горажде мљекари «Милгор» д.о.о. Горажде, налаже се Министарству за привреду да ангажује заштитарску кућу за вршење физичког
обезбјеђења исте, у периоду од наредних 30 дана, уз вршење обезбјеђења 24
сата дневно.
Након ангажовања заштитарске куће, комисија за попис имовине ће
поново направити цјелокупни попис
покретне и непокретне имовине и утврдити сва одступања у односу на претходни извјештај.
Члан 2.
Тражи се од оснивача привредног друштва мљекаре «Милгор» д.о.о.
Горажде да у року од 30 (тридесет) дана ана од дана доношења ове Одлуке
успостави нова управљачка тијела која
ће омогућити нормално функционисање надзорног одбора, директора привредног друштва те израдити санациони програм, чија реализација би
омогућила покретање производње у
периоду од 120 дана од дана доношења одлуке.
Члан 3.
Санациони програм израђен од
нове управе «Милгор» д.о.о. Горажде
може укључивати финансијску подршку из Буџета Босанско-подрињског
кантона у износу од максимално
200.000 КМ, уколико су испуњени сљедећи предуслови:
1. Да је успостављен нови надзорни
одбор и директор привредног друштва,
2. Да је закључен правно исправан
споразум са свим повјериоцима о
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начину исплате потраживања, који
ће омогућити деблокаду рачуна и
услове за нормалан рад привредног друштва,
3. Да је израђен бизнис-план пословања предузећа са минималним бројем запослених радника који је неопходан за покретање производње.
Члан 4.
Након достављања санационог
програма и његовог усвајања од стране Владе Босанско-подрињског кантона, Министарство за привреду ће доставити Програм утрошка средстава са
еконмског кода 614 400 (ХАП 0004) –
Подстицај пољопривредној производњи – Мљекара путем којег ће се суфинансирати имплементација санационог програма у 2011. години.
Члан 5.
Уколико се за привредно друштво мљекара «Милгор» д.о.о. не изради
санациони програм у складу са овом
Одлуком, Влада Босанско-подрињског
кантона предлаже да се размотре све
законске могућности у смислу покретања стечајног поступка у циљу израде стечајног плана реорганизације мљекаре «МИЛГОР» д.о.о. Горажде и поновног покретања производње.
Уколико се не испуне обавезе
из члана 2. и 3. ове Одлуке, односно
уколико Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде не прихвати санациони програм, Влада Босанско-подрињског кантона ће изузети сву имовину
која је посуђена од стране Босанскоподрињског кантона и јавним позивом
одабрати другог имплементатора за

наставак пројекта успостављања Мљекаре на подручју Босанско-подрињског кантона.
Члан 6.
Средства неопходна за провођење члана 3. ове Одлуке осигураће се у
Буџету Министарства за привреду, са
економског кода 613 900 Уговорене услуге и друге посебне услуге.
Члан 7.
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:03–14-804/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

462
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 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм о измјенама
и допунама Програма активности
усмјерених на ангажовање објеката
бивше касарне «Шишета»
и «Горажде I»,као неперспективних
војних објеката
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о измјенама и допунама Програма активности усмјерених на ангажовање објеката бивше касарне «Шишета» и «Горажде I» као неперспективних војних објеката.

003 број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011.
године, Одлуке о усвању Програма број: 03-14-460/11 од 20.04.2011. године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године,
д о н о с и:

Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

Програм о измјенама и допунама Програма из члана 1. ове Одлуке
је саставни дио исте.

Члан 1.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду
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:03–23-838/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

463
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614200 –
Текући трансфери појединцима - БОР-

Одобравају се новчана средства
у износу од 10.000,00 КМ на име помоћи за изградњу стамбеног објекта демобилисаног борца Херак Мухамеда у
насељу Обарак.
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 обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Текући трансфери појединаца –БОР
– 003 - Санација објеката.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство заборачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун
НЛБ банке Горажде.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-846/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Одлуке уступа се на привремено кориштење из Фонда станова дефинисаних
у члану 3. тачка 1. Одлуке о начину
располагања становима у власништву
Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 6/10)
до окончања поступка продаје/додјеле дефинисаног у члану 4. наведене
Одлуке.
Члан 3.

464
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 5. Одлуке о
начину располагања становима у власништву Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде»
број: 6/10), на проједлог Министарства
за борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде, Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели на привремено кориштење
стана Кастрати Шемсудину
Члан 1.
Овом Одлуком додјељује се на привремено кориштење Кастрати Шемсудину из Горажда стан у улици Мевсуда Бајића Баје број: 15/11 Витковићи,
по структури двлицен, површине 47м².
Члан 2.
Предметни стан из члана 1. ове

Корисник стана дужан је предметни стан одржавати у исправном стању као и плаћати све обавезе по основу кориштења, а по престанку права
кориштења, исти је дужан предати у
стању у којем га је примио.
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:03–23-844/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

465
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број:5/11), Програма утрошка средстава 614200 – Текући
трансфери појединаца – БОР - 005 број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године,
Одлуке о усвању Програма број: 03-14-
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460/11 од 20.04.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање ПРОЈЕКТА санација
централног спомен-обиљежја
Горажде, санација хаир-воде
у МЗ Садба
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 5.118,80 КМ на име финансирања Пројекта – санација централног спомен - обиљежја браниоцима
Горажда и хаир–воде у МЗ Садба.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Текући трансфери појединаца - БОР
– 005 - Подизање надгробних споменика и других обиљежја.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Удружењу демобилисаних бораца Армије БиХ Босанско – подрињског кантона Горажде, број:16103000049
30021, Раифаизен банка Горажде.
Члан 4.
Удружење демобилисаних бор-

аца Армије БиХ Босанско – подрињског кантона Горажде дужно је да по окончању Пројекта достави извјештај о
утрошеним средствима са пратећом
документацијом надлежном министарству.
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:03–14–845/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

466
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број:5/11), Програма утрошка средстава 614300 – Текући
трансфери непрофитних организација број:11-14-491-2/11 од 22.04.2011.године, Одлуке о усвању Програма број:
03-14-461/11 од 20.04.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници,
одржаној дана 09.06.2011.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање ПРОЈЕКТА Анализа
стања и могућности запошљавања и
интеграције демобилисаних бораца
Босанско – подрињског кантона
Горажде
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Члан 1.

Члан 5.

Одобравају се новчана средстава у износу од 19.400,00 КМ на име финансирања Пројекта Анализа стања и
могућности запошљавања и интеграције демобилисаних бораца у економски живот Босанско – подрињског кантона Горажде, којим је аплицирало
Удружење демобилисаних бораца Армије БиХ Босанско – подрињског кантона Горажде.

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».

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација – Финансирање пројеката
– Остали пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Удружењу демобилисаних бораца Армије БиХ Босанско – подрињског кантона Горажде, рачун број:161030
0004930021 Раифаизен банка Горажде.
Члан 4.
Удружење демобилисаних бораца Армије БиХ Босанско – подрињског кантона Горажде дужно је да по окончању Пројекта достави извјештај о
утрошеним средствима са пратећом
документацијом надлежном министарству.

Број:03–14-847/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

467
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 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
манифестације «Гребак – пут
живота» за 2011.годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм манифестације «Гребак
– пут живота» за 2011. годину, а исти је
саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 16.600,00
(словима: шеснаест хиљада шест стотина) КМ, према Финансијском плану
који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског канто-
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на Горажде, економски код 614300 –
«Грантови непрофитним организацијама».
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одбор за обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбено
– ослободилачког рата 1992. – 1995. година у Босанско – подрињском кантону Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-848/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 17. Закона о извршењу
Буџета за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде», број: 5/11), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана
09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
Уговора о обуци три кадета на
Полицијској академији Федералног
министарства унутрашњих послова

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства унутрашњих послова Босанско – подрињског кантона
Горажде да потпише уговор о међусобним правима и обавезама Федералног министарства унутрашњих послова
и Министарства унутрашњих послова
Босанско – подрињског кантона Горажде о обуци три кадета основне полицијске обуке за чин млађи инспектор
на Полицијској академији Федералног
министарства унутрашњих послова.
Члан 2.
Потписници овог уговора су:
1. Федерално министарство унутрашњих послова, које представља министар Предраг Куртеш и
2. Управа полиције Министарства унутрашњих послова Босанско – подрињског кантона Горажде, коју представља и заступа полицијски комесар Ешеф Хурић.
Члан 3.
Средства потребна за реализацију ове Одлуке у износу од 14.182,20
КМ обезбијеђена су у Буџету Управе
полиције Министарства унутрашњих
послова Босанско – подрињског кантона Горажде на економском коду 613
900 - Уговорене услуге и друге посебне услуге.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарст-
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ва унутрашњих послова и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-768/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

469
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 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о међусобним правима
и обавезама у пружању услуга
смјештаја и исхране полазницима
курсева који се одржавају
у организацији међународних
организација и Полицијске
академије Федералног министарства
унутрашњих послова у 2011.години
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Полицијском комесару Управе полиције Министарства унутрашњих послова Босанско – подрињског кантона

Горажде да потпише уговор о међусобним правима и обавезама у пружању
услуга смјештаја и исхране полазницима курсева који се одржавају у организацији међународних организација и
Полицијске академије Федералног министарства унутрашњих послова у
2011. години.
Члан 2.
Потписиници овог уговора су:
1. Федерално министарство унутрашњих послова, које представља министар Предраг Куртеш и
2. Управа полиције Министарства унутрашњих послова Босанско – подрињског кантона Горажде, коју представља и заступа полицијски комесар Ешеф Хурић.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство унутрашњих
послова и Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
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:03–34-769/11
09.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2011. годину («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/11), Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање Уговора
I
Овом Одлуком даје се сагласност комесару полиције Управе полиције
МУП-а Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише уговор о набавци
полицијских униформи.
Вриједност набавке је 38.195,82
КМ (тридесет осам хиљада стотину
деведесет пет и 82/100 КМ).
II

за набавку обезбијеђена су у Буџету
Управе полиције на економском коду
613 400 - Набавка материјала и ситног
инвентара.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-770/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

471
На основу члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број: 34/
03), а 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, д о н о с и:

Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства унутрашњих послова Босанско – подрињског кантона – као купца и
2. предузећа «Борац Експорт-Импорт» д.д. Травник, као продавца.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде. Средства

ОДЛУКУ
о избору кандидата за позицију
члана Управног одбора
Федералног завода за пензијско и
инвалидско осигурање са подручја
Босанско – подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
За кандидата на упражњену позицију члана Управног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидс-

Број 10 – страна 1362

04.јул/српањ 2011

ко осигурање са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде бира се
Обућа Седина, дипл.ецц. из Горажда.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде.
Број:03–05-748/11
02.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

472
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 200 - Текући транфери појединцима, на који је Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде својом
Одлуком број:03-14-599-1/11 од 17.05.
2011. године дала сагласност, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се једнократне новчане помоћи како слиједи:

- Машић Рифету у износу од
500,00 КМ за лијечење кћерке Машић
Азре (1997.г.) - набавка хормонске терапије.
Средства уплатити на жиро-рачун 1610300000000093 09-30-01857-7,
отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
- Дедовић Мустафи у износу
од 500,00 КМ као помоћ у лијечењу
(уградња ендо-протезе кука).
Средства уплатити на жиро-рачун 255031001845121, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
- Бардак Исмету у износу од
200,00 КМ као помоћ за лијечење.
Средства уплатити на жиро-рачун трансакциони рачун:16130000280
40524, отворен код Раифаизен банке
д.д. Сарајево, филијала Горажде.
- Ћатовић Алми у износу од
200,00 КМ као помоћ за лијечење.
Средства уплатити на жиро-рачун 1610000000000011 број штедног рачуна 093003973-0, отворен код Раифаизен банк, филијала Горажде.
- Шало Амири у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења
дјетета Шало Ермина.
Средства уплатити на жирорачун 1610000000000011 09001121931,
отворен код Раифаизен банк д.д. филијала Горажде.
- Хоџић Заиму у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења
и набавке лијекова.
Средства уплатити на рачун
број: 1327310012536118, отворен код
НЛБ Тузланске банке филијала Горажде.
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- Барут Едхему у износу од
1.000,00 КМ због тешке социјалне ситуације и набавке товног грла у циљу
обезбјеђења егзистенције за породицу.
Средства уплатити на жирорачун ПБС филијала Горажде на конто број: 105318, трансакциони рачун
1010000000001687.

кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614 200 - Текући
трансфери појединцима – БАЛ 006
(новчана помоћ незпосленим).

Овом Одлуком одобрава се једнокртна новчана помоћ Савезу извиђача Босанско-подрињског кантона
Горажде у износу од 500,00 КМ на име
трошкова за одлазак у Мостар на такмичење извиђача.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-829/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Савезу извиђача БПК Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000019883, отворен
код УНИОН банке, експозитура Горажде.

473
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-822/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

474
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Удружењу слијепих и слабовидних
грађана БПК Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнокртна новчана помоћ у износу од
350,00 КМ Удружењу слијепих и слабовидних грађана Босанско – подрињског кантона Горажде на име трошкова за одлазак на Међународни шаховски турнир у Бијелом Пољу.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун број: 1610300001810016, отворен
код Раифаизен банке филијала Горажде.

04.јул/српањ 2011
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-823/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

475
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског кода 614300 - БАН 001 - Грантови
непрофитним организацијама, на који
је Влада Босанско – подрињског кантона Горажде дала сагласност својом
Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.
2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 09.06.
2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Удружењу грађана обољелих
од церебралне дјечије парализе
и дистрофије
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнокртна новчана помоћ у износу од
1.000,00 КМ Удружењу грађана обољелих од церебралне дјечије парализе и
дистрофије Горажде, као подршка за
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обиљежавање
рада.

петнаестогодишњице

ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Ауто-мото клубу БПК Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун број: 1610300002000039, отворен
код Раифаизен банке филијала Горажде.

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнокртна новчана помоћ у износу од
2.500,00 КМ Ауто-мото клубу Босанско
– подрињског кантона Горажде, као
помоћ у организацији брдске утрке која се бодује за Шампионат БиХ на дијелу пута Устиколина-Гаврић Брдо, дана
18. и 19.06.2011.године.
Члан 2.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-825/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на трансакциони рачун 1011400000123837, отворен код ПБС Сарајево, филијала Горажде.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-824/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
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5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Градском вијећу младих
Горажде- ГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнокртна новчана помоћ у износу од
500,00 КМ Градском вијећу младих
Горажде - ГРАД на име активности у
афирмацији и побољшању положаја
младих у 2010.години.
Члан 2.

04.јул/српањ 2011

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-860/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде - са економског кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Мушком рукометном клубу
«Горажде» Горажде

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити Удружењу
Град на број рачуна 1020070000026452,
отвореног код УНИОН банке експозитура Горажде.

Овом Одлуком одобрава се једнокртна новчана помоћ у износу од
2.500,00 КМ Мушком рукометном клубу «Горажде» Горажде, за успјешан завршетак сезоне, те трошкове одласка
на државно првенство за јуниоре.

Члан 3.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

Члан 1.
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средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун број: 1990540006334969, отворен
код ШПАРКАСЕ банке Горажде, ИД:
4245039680006.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-821/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о начину
расподјеле средстава намијењених
за санацију штета усљед
елементарних непогода

на начин да се у члану 1. иза ријечи
«године» ставља зарез и додају ријечи
«која се воде у Буџету Министарства за
привреду, економски код 614 900 –
Трансфер за развој подузетништва».
У члану 3. мијења се први став
и гласи: «у складу са чланом 36. и 40.
Закона о извршењу Буџета, средства
ће се додијелити на основу Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, а према достављеним пројектима».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–746-1/11
09.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

480
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 13. Закона о концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена
и допуна Одлуке о начину расподјеле
средстава намијењених за санацију
штета усљед елементарних непогода,
број: 03-14-746/11 од 01.06.2011.године,

ОДЛУКУ
о приступању поступку за додјелу
концесија за изградњу и
кориштење малих хидроелектрана
на ријеци Прачи, општина
Пале - Прача

Број 10 – страна 1368

04.јул/српањ 2011

Члан 1.
Приступа се поступку за додјелу концесија за изградњу и кориштење малих хидроелектрана на ријеци
Прачи у Општини Пале – Прача и то:
МХЕ «Прача» и МХЕ «Вражалице», а
на основу Студије хидроенергетског
кориштења ријеке Праче у Ф БиХ, урађене од стране привредног друштва
«Енергоинвест» д.о.о. Сарајево, Сектор
«ХИГРА» Сарајево.
Члан 2.
На основу ове Одлуке, Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде ће расписати
јавни конкурс за додјелу концесија из
члана 1. ове Одлуке и спровести процедуру за избор најповољнијих понуђача.
Извјештај о проведеном поступку са приједлогом најповољнијих понуђача Министарство ће доставити Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде ради доношења Одлуке о додјели концесија за изградњу и кориштење МХЕ на ријеци Прачи из члана
1. ове Одлуке.
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:03-17-874/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о

Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-646
/11 од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2011. годину» («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број:8/11),
утврђен Буџетом Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину и
Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи број:04-14-1015-3/11 од
01.06.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 14.
редовној сједници, одржаној дана 17.
06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
за надокнаду штете настале
провођењем наређених мјера
за сузбијање и искорјењивање
заразне болести пчела
(америчка куга)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за надокнаду
штете Друговац Нусрету, настале провођењем наређених мјера за сузбијање
и искорјењивање заразне болести код
пчела - америчка куга, у износу од
1.000,00КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и

04.јул/српањ 2011
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на Државном првенству
у спортском риболову

Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског
кода 614-500 – подстицај пољопривреденој производњи (надокнада штете
за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње).
Средства уплатити на жиро-рачун број:093002108-4 у корист Друговац Нусрета, отворен код Раифаизен
банке д.д. БиХ филијала Горажде.

Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 КМ на име финансирања трошкова за учешће екипе РВИ
БПК Горажде на Државном првенству
у спортском риболову, које ће се одржати у Босанској Крупи дана 11. и 12.
06.2011.године.

Члан 3.

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:03–14-875/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 1.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Спортске манифестације
РВИ (Савез за спорт РВИ).
Члан 3.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11), те
Програма утрошка средстава 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација број:11-14-491-2/11 од 22.04.
2011.године, Одлуке о усвању Програма број:03-14-461/11 од 20.04.2011, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 14. редовној сједници,
одржаној дана 17.06.2011.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за учешће екипе РВИ БПК Горажде

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
Босанско-подрињског кантона Горажде на број: 1990540006144655, отворен
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-873/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

04.јул/српањ 2011
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483
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11) те
Програма утрошка средстава 614200 –
Текући трансфери појединаца – БОР 005 број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011.
године, Одлуке о усвању Програма
број: 03-14-460/11 од 20.04.2011.године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 14. редовној сједници, одржаној дана 17.06.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за плаћање аутобуса за одлазак
Удружења антифашиста и бораца
НОР-а на обиљежавање битке
за рањенике на Неретви и одлазак
на Тјентиште
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.660,00 КМ на име трошкова превоза за одлазак чланова Удружења антифашиста и бораца НОР-а
на обиљежавање битке за рањенике на
Неретви из НОР-а и одлазак на Тјентиште на обиљежавање 68. Годишњице Битке на Сутјесци.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Тра-

нсфери појединцима - БОР – 005 –
Друга права у складу са посебним прописима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Удружењу антифашиста и бораца НОР-а Горажде
на жирорачун број: 1610300002190062,
отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-872/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

484
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11) те
Програма утрошка средстава 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација број:11-14-491-2/11 од 22.04.
2011.године, Одлуке о усвајању Програма број:03-14-461/11 од 20.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06. 2011.године, д о н о с и:

04.јул/српањ 2011

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање Пројекта дружења
демобилисаних бораца
обољелих од ПТСП-а
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 1.500,00 КМ на име финансирања Пројекта дружења демобилисаних бораца АРБиХ обољелих од
ПТСП-а са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде на излетишту
«Руда Глава».
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитних организација – Финансирање Пројеката
НВО б/п -Остали пројекти.
Члан 3.
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– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-871/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 7/11)
и Одлуке Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде о давању сагласности
на Пројекат «Изградња пећи – ћумурана» (број:03-14-1676/10 од 15.10.2010.
године), Влада Босанско - подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011. године, д о н о с и :

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Удружењу «Свјетлост Дрине»
Горажде, број жиро-рачина:1990049000
6546383, отвореног код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.

ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава Регионалном одбору за
повратак у југоисточну Босну
за исплату завршне транше за
имплементацију Пројекта

Члан 4.

Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средства Регионалном
одбору за повратак у југоисточну Босну у износу од 3.300,00 КМ за исплату
завршне транше за имплементацију
Пројекта «Изградња пећи – ћумурана»

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско

Члан 1.

04.јул/српањ 2011
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сходно Уговору број: 08-36-1055-9/10
од 09.11.2010.године.

ког кантона Горажде, на својој 14. редовној сједници, одржаној дана 17.06.
2011. године, д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
- економски код – 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити на жирорачун Регионалог
одбора за повратак у југоисточну Босну број: 1610300004210087, отворен код
Раифаизен банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-865/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

486
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 17. и чланом 34. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за
2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде»
број:5/11), Влада Босанско – подрињс-

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
информатичке опреме
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде да изврши набавку информатичке опреме за потребе Министарства за образовање, науку, културу и спорт, и то:
- Рачунар
- НОТЕБООК рачунар
- Ласерски принтер
мултифункцијски
- Ласерски принтер

4 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.

Члан 2.
Набавку из члана 1. ове Одлуке
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства су осигурана у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, на економском коду 821300 – Набавка опреме.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-
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бли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:10–14-864/11
17.06. 2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

тарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) – Текући трансфер за културу.
Новчана средства дозначити
на жирорачун број: 562-006-0000186053, ЈИБ: 4401810240007.

487

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2011.
годину број:10-14-1858-2/11 од 12.05.
2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 14. редовној сједници, одржаној дана 17.06.
2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општинској Развојној Агенцији
Рудо
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 1.000,00 КМ Општинској Развојној Агенцији Рудо на
име суфинансирања одржавања Интеркултуралног кампа у Стргачини – Рудо.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Минис-

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.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та бли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-861/11
17.06.2011. 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), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 (ЈАН 001) –
Текући трансфер непрофитним организацијама за 2011. годину број: 10-142023-2/11 од 01.06.2011. године, Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 14. редовној сједници, одржаној дана 17.06.2011.год., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Шаховском клубу Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Шаховском клубу Горажде у износу од
1.000,00 КМ на име суфинансирања
одласка на XVIII екипно првенство
ШСФБиХ за сениоре.
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 614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер непрофитним организацијама.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Шаховског клуба Горажде број:1610300002370094, код Раифаизен банк д.д. БиХ Сарајево филијала Горажде.
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.
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:03–14-862/11
17.06.2011. године
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), члана 20. став 2. тачка е), члана
68. став 3. и члана 84. став 1. тачка б)
Закона о унутрашњим пословима Босанско – подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 9/10),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 14. редовној сједници, одржаној дана 17.06.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о признањима,
похвалама и наградама које
се додјељују организационим
јединицма и упосленицима
Министарства за унутрашњих
послове Босанско-подрињског
кантона и Управе полиције
у саставу МУП-а Босанскоподрињског кантона
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Правилник о признањима, похвалама и наградама које се додјељују
организационим јединицама и упосленицима Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
и Управе полиције у саставу МУП-а
Босанско-подрињског кантона.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
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послове Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Боснаско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–34-859/11
17.06.2011. 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:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Одлуку о именовању Канлић Кенана
за директора ЈП «Босанскоподрињске шумне» д.о.о. Горажде
Члан 1.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–05–890/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Кантоналној управи за инспекцијске
послове за попупу упражњених
радних мјеста
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Кантоналној управи за инспекцијске послове за расписивање конкурса за
попуну упражњених радних мјеста како слиједи:

Овом Одлуком даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
«Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде број:76/2011 од 10.06.2011.године на избор Кенана Канлића из Горажда за директора ЈП «Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Горажде.

1. Урбанистичко-грађ
евински инспектор, 1 извршилац
2. Санитарни инспектор, 1 извршилац
3. Електро-енергетски
инспектор,
1 извршилац.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-

Одлука ступа на снагу даном

Члан 2.

04.јул/српањ 2011
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ви у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–34–889/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

492
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300-БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи ХО «МЕРХАМЕТ» МДД РО
ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
975,00 КМ ХО «МЕРХАМЕТ» МДД РО
Горажде, као помоћ и подршка у реализацији пројекта обезбјеђивања земички за ученике слабог имовног стања.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун:1325002002482261 НЛБ Тузланска банка филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-884/11
17.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

493
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Удружењу обољелих
од карцинома дојке и других
малигних обољења «Бисер» Горажде

Број 10 – страна 1377
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Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
2.000,00 КМ Удружењу обољелих од
карцинома дојке и других малигних
обољења «Бисер» Горажде, као помоћ
за лијечење чланица овог удружења.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун: 1610300005700007, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-883/11
17.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлу-

ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи КУД «ПОЛЕТ»
УСТИКОЛИНА
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
800,00 КМ КУД «Полет» Устиколина,
за одлазак на смотру фолклора у Тузлу.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жирорачун: 1610300001400094, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-882/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

495
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:

1610300002700088, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-881/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Карате клубу «Горажде»
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
1.000,00 КМ Карате Клубу «Горажде»
Горажде, за одлазак на такмичења државног и међународног нивоа.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жиро-рачун:

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 14. редовној
сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о продаји возила у власништву
Босанско – подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност за продају возила власништво
Босанско – подрињског кантона Горажде, како слиједи:

04.јул/српањ 2011

Р.
БР.
1.
2.

МАРКА,
ВРСТА
И ТИП
ВОЗИЛА
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РЕГ.БРОЈ
/РЕГ.
ВЛАСН-ИК

Путничко,
АudiА3
1,9ТDI

521-М-350/
К МУП

Путничко,
Škoda
Фелиција
LX 1,9

122-Ј-363/
Влада БПК

Теренско,
Nissan
II 2,7ТD
sewagon

333-М-858/
Мин.
привреде

Комбибус,
Wolkswage
n, VW
carav.2,4CL
BUSSES

705-К-132
Влада БПК

БРОЈ
МОТОРА

СНАГА
МОТОРА
/цм³
КW/цм³

WAUZZZ8LZYA000643

AGR227936

81/1896

1999

TMBEHH613 W0805660

AEF175015

47/1896

1998

VSKTVUR20U0255127

TD27АLN22483А

74/2700

1996

WV2ZZZ70ZVH053262

ААB407800X

74/2370

1996

БРОЈ ШАСИЈЕ

ГОДИНА
ПРОИЗВ.

НАПО
МЕНА

3.

4.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за заједничке послове
кантоналних органа Босанско – подрињског кантона Горажде, а продају извршити у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–880/11
17.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

497
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 200 - Текући транфери појединцима, на који је Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде својом
Одлуком број:03-14-599-1/11 од 17.05.
2011.године дала сагласност, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 14. редовној сједници, одржаној дана 17.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се једнократне новчане помоћи како слиједи:

04.јул/српањ 2011
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- Ухота Џеваду у износу од
200,00 КМ, као помоћ у лијечењу и за
одлазак у Сарајево на медицинске претраге.
Средства уплатити на жиро-рачун број 1325002010101514, отворен код
НЛБ Тузланска банка филијала Горажде.
- Бардак Темими у износу од
200,00 КМ због изузетно тешке материјалне ситуације и лијечења супруга
Бардак Муја.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1610300000000093, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде
09-30-02093-8.
- Тањо Алији у износу од 200,00
КМ на име трошкова лијечења.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1610000000000011, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде.
- Крашић Енверу у износу од
1.000,00 КМ на име суфинансирања уградње вјештачког кука.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1011400000001617, отворен код
ПБС Банке Сарајево д.д. филијала Горажде.
- Јахић Урфети у износу од
200,00 КМ на име трошкова лијечења.
- Диздаревић Мевки у износу
од 500,00 КМ као помоћ на име тешке
социјалне ситуације.
Средства уплатити на рачун
ТРН 1610000000000011 РН 09000983985,
отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
- Маслан Елмази у износу од
500,00 КМ као помоћ на име тешке социјалне ситуације.

Средства уплатити на жирорачун број 13273100114375903, отворен
код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде.
- Митровић Миломирки у износу од 200,00 КМ као помоћ на име
тешке социјалне ситуације и трошкова
лијечења.
Средства уплатити на УНИ КРЕДИТ Бања Лука, корисник трансакционог рачуна 5514802517226856.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
економски код 614 200 - Текући трансфери појединцима – БАЛ 006 (новчана помоћ незпосленим).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-900/11
17.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:5/11), Влада Босан-
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ско – подрињског кантона Горажде, на
својој 15. редовној сједници, одржаној
дана 24.06. 2011.године, д о н о с и:

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде»

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама
за 2011. годину

Број:03–14-933/11
ПРЕМИЈЕР
24.06.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
---------------------

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава у износу од 50.000,00 КМ из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
за 2011. годину са економског кода
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

498а)
У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У
СОЦИЈАЛНОМ И ЗДРАВСТВЕНОМ
СЕКТОРУ је назив програма утрошка
средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице са економског кода 614 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
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Буџетска линија:
Текући
трансфери
непрофитним организацијама
Економски код:

614 300

Аналитички код

-

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
50.000,00 КМ

унапређење и побољшање сарадње у
циљу осигурања помоћи старим и болесним, лицима са инвалидитетом, сиромашним те подршка социјалном развоју и развоју социјалних мрежа за
подршку у социјалном и здравственом
сектору.

Контакт телефон:038 228 439 локал 205

Сврха програма је, такође, да у
складу са Законом о извршењу Буџета,
члан 44, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на
економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, у складу са важећим законским прописима.

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

2.2.

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона за 2011. годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-933/11 од 24.06.2011.
године.

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 300 Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за
2011. годину дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и посебни
циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за
имплементацију појединих компоненти Програма, кориснике средстава из
Програма, број радника који ће бити
ангажовани на његовој имплементацији, процјену резултата који ће се остварити Програмом те процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру
Програма.

Одговорна лице:

____________

Позиција одговорне особе: Министар
Контакт лице за Програм:
Мухамед Хаџић

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1.

Сврха Програма

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са буџетског кода 614 300 јесте
пружање помоћи невладиним и непрофитним организацијама које су активне на простору Босанско-подрињског
кантона Горажде у циљу јачања сарадње са цивилним друштвом у осигурању њиховог активног учешћа у реформским процесима и успостављању сарадње у осигурању људског достојанства људима којима је неопходна помоћ. Такође, сврха овог програма јесте

2.3.

Опис програма

Општи циљ програма

Општи циљ Програма утрошка
средстава је пружање подршке у раду
непрофитним и невладиним организацијама у осигурању адекватних услова за рад и јачање улоге непрофитних организација у реформским проце-
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сима у социјалном и здравственом сектору те осигурање подршке која ће
обезбиједити социјални развој најрањивијих категорија становника Босанско-подрињског кантона Горажде.
2.4.

Посебни циљеви програма

Програм утрошка средстава за
подршку непрофитним организацијама у социјалном и здравственом сектору има дефинисане сљедеће специфичне циљеве:
1. Пружање подршке за рад непрофотиних организација које брину
о лицима са онеспособљењем.
Кроз овај посебан циљ Министарство ће у циљу остваривања бољег
положаја и заштите лица са онеспособљењем и задовољавања њихових потреба у складу са Законом о
социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом Босанско-подрињског кантона Горажде обезбиједити
финансијску подршку за редован
рад удружења које брину о лицима
са онеспособљењем на простору
Босанско-подрињског кантона.
У оквиру овог циља, непрофитним
организацијама које окупљају лица
са инвалидитетом ће се финансирати дио њихових годишњих оперативних трошкова у складу са финансијским могућностима које су дефинисане овим Програмом.
2. Пружање подршке за рад Црвеном крсту Босанско-подрињског кантона Горажде
Кроз овај посебан циљ Министарство ће, у складу са Законом о Црв-
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еном крсту Федерације БиХ, пружити финансијску подршку у раду
ове непрофитне организације од
посебног интереса за Федерацију
БиХ за програмске и оперативне
активности које Црвени крст Босанско-подрињског кантона Горажде
проводи на простору кантона.
У оквиру овог циља, Црвеном крсту Босанско-подрињског кантона
Горажде ће се финансирати дио
њихових годишњих оперативних
трошкова у складу са финансијским могућностима које су дефинисане овим Програмом.
3. Подршка пројектним активностима непрофитних организација у
социјалном и здравственом сектору
Кроз овај посебан циљ обезбједиће
се подршка у раду непрофитним и
невладиним организацијама у осигурању социјалне и здравствене подршке најрањивијим категоријама
становништва, те подршка која ће
омогућити јачање улоге непрофитних организација у социјалном развоју и развоју мрежа за социјалну
подршку.
У оквиру овог циља, невладиним и
непрофитним организацјама пружиће се финансијска подршка у имплементацији пројеката и активности које могу обезбиједити побољшање положаја и услова живота старијих лица, лица са инвалидитетом, сиромашних породица са дјецом, лица смјештених у установе социјалне заштите, лица која остварују право по основу Закона о социјалној заштити, заштити цивилних
жртава рата и заштити породице
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са дјецом, те пројекти и активности
које могу допринијети социјалном
развоју на подручју кантона.
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/11), на економском коду 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама, у укупном износу 50.000,00 КМ, распоређиваће се на основу одобрених захтјева и
пројеката, у складу са сваким посебним циљем Програма.
Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава по сваком појединачном захтјеву или пројекту, су
искључиво везани за планиране резултате, ефекте и утјецај пројекта на опште и посебне циљеве који су садржани у овом Програму, у складу са процедурама евалуације и селекције пројеката или захтјева за средствима предложеним од стране корисника средстава који су дефинисани овим Програмом.
3.1. Процедуре евалуације и селекције пројеката и захтјева за средствима
Пројекти и захтјеви за средствима, достављени од стране корисника
на одобравање за финансирање из Буџета Босанско-подрињског кантона,
са економског кода 614 300, достављају
се у форми захтјева за средствима или
у форми пројеката, прописаној од стране Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избј-

еглице.
Пројекти и захтјеви за средствима ће бити оцјењивани и евалуирани
од стране комисије Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице.
Приликом оцјењивања могу се
користити услуге вањских процјењивача.
Уколико се, приликом процјењивања пристиглих апликација, утврди
да предложена апликацја не испуњава
критерије из Програма, апликација ће
бити одбијена.
Све апликације за средства са
буџетског кода 614 300 ће се процјењивати према сљедећим корацима и критеријима:
3.1.1.

Корисници средстава

Корисници средстава су непрофитне организације које испуњавају
опште услове који су дефинисани у
тачки 5. Програма утрошка.
3.1.2.

Начин аплицирања

Корисник средстава може аплицирати на средства за намјене предвиђене овим Програмом током 2011.године, а најкасније до 31. октобра 2011.
године.
Корисник средстава аплицира
на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта и у виду захтјева за одобравање средстава. Корисник
може одабрати један или други вид
начина аплицирања за средства.
Приликом пројектног аплицирања, корисници су дужни аплицирати
за средства у форми пројекта, која је
дефинисана од стране Министарства.
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Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, корисник је дужан минимално навести
сљедеће информације:
•

•

•

•

•

3.1.3.

разлог због којег корисник путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава,
усклађеност захтјева за средствима са општим и посебим циљевима овог Програма,
преглед активности које се планирају реализовати у случају
одобравања захтјева за средствима од стране Министарства,
износ финансијских средстава
која су неопходна за реализацију активности садржаних у захтјеву за средствима, укључујући
укупан износ средстава, тражени износ средстава од овог Министарства те износ средстава
који би се обезбиједио из других извора, укључујући властита
средства апликанта,
планиране резултате наведених
активности и њихову усклађеност са очекиваним резултатима који су дефинисани у овом
Програму.
Отварање апликација и административна провјера

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

Евалуација апликације

Све достављене апликације подносиоца захтјева се разматрају и евалуирају одмах након достављања.
Због специфичности општег и
посебних циљева Програма, евалуација апликација се проводи различито
за сваки посебан циљ Програма и то
како слиједи:
3.1.4.1. Пружање подршке за рад непрофотиних организација које
брину о лицима са онеспособљењем
Посебни услови:
•

•

•

•

•

•

Већи број чланова удружења који имају статус лица са онеспособљењем на дан 31.12.2010. године;
Већи број корисника услуга удружења у 2010. години млађих
од 18 година који имају статус
лица са онеспособљењем;
Већи број запослених у сталном
радном односу на дан 31.12.
2010. године;
Дјелокруг рада удружења у складу са пројектима и активностима које су реализоване у 2010.
години;
Специфичност потреба чланова удружења и популације коју
заступају;
Ниво потреба чланова удружења за кориштењем разних помагала при задовољавању свакодневних потреба;
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•

•

•

Обим потреба чланова удружења за посебним техникама у области комуницирања и задовољавања потреба из области информисања, културе и кориштења текстова написаних на црној штампи;
Ниво потреба чланова удружења за провођење посебних облика рехабилитације и ресоцијализације;
Резултати и успјеси на кантоналном, федералном, државном и
међународном нивоу.

3.1.4.2. Пружање подршке за рад
Црвеном крсту Босанско-подрињског кантона Горажде
Посебни услови:
Пројекти реализовани у предходној години;
Пројектне активности које се
планирају реализовати у 2011.
години;
Резултати и успјеси на кантоналном, федералном, државном и
међународном нивоу.
3.1.4.3. Подршка пројектним активностима непрофитних организација у социјалном и здравственом сектору
Евалуацију свих апликација непрофитних организација у оквиру трећег посебног циља Програма, комис-

ија проводи у складу са Скалом за евалуацију пројеката и захтјева. Приликом евалуације пројеката, комисија оцјењује сваки пројекат у складу са пет
група индикатора и то:
•

финансијски и оперативни капацитети апликанта,

•

релевантност,

•

методологија,

•

одрживост,

•

буџет и трошковна ефикасност.

Приликом евалуације захтјева
за средствима, комисија оцјењује сваки
захтјев за помоћ у складу са сљедећом
групом индикатора:
•
•
•

релевантност,
одрживост,
буџет и трошковна ефикасност.

Евалуациони критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа.
За сваку подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена: 1 = веома слабо; 2 =
слабо; 3 = адекватно; 4 = добро; 5 =
веома добро. Свака оцјена се множи са
коефицијентом који је за сваки индикатор предвиђен у евалуационој скали.
Максималан број бодова за пројекат износи 100, док максималан број
бодова за сваки захтјев за средствима
износи 80. Скала за евалуацију пројеката и захтјева дата је у наредној табели:
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ОПИС ИНДИКАТОРА

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Да ли апликант има задовољавајуће искуство у управљању
пројектом
1.2. Да ли апликант има задовољавајуће техничко знање које
је везано за пројекат
2. Релевантност
2.1. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за среддства за сврху, опште и посебне циљеве програма утрошка
2.2. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за
средства за потребе финалних корисника за које је програм
утрошка намијењен;
Да ли приједлог пројекта или захтјев за средства на одговарајући начин доприноси побољшању социјалног и/или здравственог стања финалних корисника
3. Методологија
3.1. Да ли активности које су предложене у приједлогу пројекта
одговарајуће и конзистентне са циљевима пројекта и очекиваним резултатима
3.2. Колико је кохерентан свеобухватан дизајн пројекта, да ли
садржи конкретну анализу проблема, да ли предложене активности могу допринијети рјешавању презентованог проблема;
Да ли су у пројекат на задовољавајући начин укључени
партнери који могу допринијети рјешавању проблема
4. Одрживост
4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети побољшању положаја финалних корисника
4.2. Да ли предложене активности за које се тражи финансирање
могу имати позитивне мултипликативне ефекте по цијелокупни социјални и/или здравствени сектор
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи
финансирање одрживи у финансијском смислу (како ће се
активности наставити након престанка финансирања у оквиру пројекта или добивене помоћи)
5. Буџет и трошковна ефикасност
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних
резултата задовољавајући
5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
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Напомена: Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 10,
апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од
10, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
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3.1.5. Процедуре одобравања
Одобравање средстава за непрофитне организације које су поднијеле
захтјев за средствима у оквиру првог и
другог посебног циља, а које испуњавају опште критерије програма расподјељују се непрофитним организацијама у складу са посебним критеријима
програма и укупном висином средстава која је програмом предвиђена за први посебни циљ програма.

и мјерама које ће имати приоритет за
финансирање из средстава Програма
у оквиру трећег посебног циља има
активности и мјере у сљедећим случајевима:
•

•

Процедуре одобравања средстава за непрофитне организације које
су поднијеле захтјев за средствима у
оквиру трећег посебног циља програма врши се на сљедећи начин:

•

Све апликације које су поднесене у форми пројеката комисија доставља Министарству уколико је укупан
број бодова добивен евалуацијом апликација већи од 60.

•

Све апликације које су поднесене у форми захтјева за помоћ комисија доставља Министарству уколико је
укупан број бодова добивен евалуацијом апликација већи од 40.
Након добивања одобрења од
стране Министарства, средства која су
за корисника одобрена од стране Министарства ће да буду утрошена у складу са критеријима Програма и Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, а на основу одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
3.2. Приоритетне активности и мјере
(посебни услови)
Програм подршке непрофитним организацијама у социјалном и здравственом сектору под активностима

Када помоћ за активности непрофитних организација може
значајније допринијети унапријеђењу система социјалне или
здравствене заштите;
Када помоћ за активности непрофитних организација може
значајније допринијети дугорочној одрживости организација
у социјалном или здравственом
сектору;
Када помоћ за активности непрофитних организација значајно доприности побољшању положаја најрањивијих социјалних категорија становништва;
Када помоћ за активности непрофитних организација доприноси већој улози цивилног друштва у реформским процесима
у социјалном и здравственом
сектору.

Доказе о томе да апликанти испуњавају један или више посебних услова апликант наводи у приједлогу
пројекта или захтјева за средствима
који доставља на одобравање.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
износе укупно 50.000 КМ. Укупна сре-
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дства која су Програмом предвиђена
за сваки посебни циљ Програма су дефинисана на сљедећи начин:
•

1. Посебни циљ: Пружање подршке за рад непрофотиних организација које брину о лицима са онеспособљењем

•

Укупно планирани
износ средстава
по програму:
максимално 7.500 КМ
2. Посебни циљ: Пружање подршке за рад Црвеном крсту Босанско-подрињског кантона Горажде
Укупно планирани
износ средстава
по програму:
максимално 7.500 КМ
3. Посебни циљ: Подршка пројектним активностима непрофитних
организација у социјалном и здравственом сектору
Укупно планирани
износ средстава
по програму:
најмање 35.000 КМ
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице као кориснике средстава са
буџеског кода 614 300 дефинисало је
непрофитне организације које испуњавају сљедеће опште услове:
•

•

Удружења која заступају интересе лицае са инвалидитетом, хуманитарне организације и удружења активна у социјалном
или здравственом сектору.
Удружења која имају сједиште

•

главне или регионалне канцеларије на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Удружења која имају усвојен
програм рада и финансијског
пословања за 2011. годину.
Удружења која имају усвојене
извјештаје о раду и финансијском пословању за 2010. годину.
Удружења која окупљају чланове са простора Босанско-подрињског кантона.

6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Програм не
захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
7.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Реализацијом Програма очекује
се остваривање сљедећих резултата:
•

Побољшање рада удружења која воде бригу о лицема са онеспособљењем на подручју Босанско-подрињског кантона;

•

Побољшање рада Црвеног крта Босанско-подрињског кантона Горажде;

•

Веће учешће непрофитних организација у активностима које
могу допринијети побољшању
социјалног и здравственог положаја најрањивијих категорија
становника Босанско-подрињског кантона Горажде;

•

Веће учешће цивилног друштва
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у реформским процесима у социјалном и здравственом сектору.
Мјерење резултата активности,
које ће се током 2011. године финансирати из Програма утрошка средстава,
ће се вршити на основу резултата мониторинга процеса имплементације и
остваривања планираних резултата,
обиласком одабраних корисника на
терену, на основу писмених извјештаја
и на основу директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни:
•

Да прије одобравања средстава
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице доставе захтјев
за додјелу средстава у којем ће
образложити планирану намјену кориштења средстава, планирани период утрошка средстава, планирани начин утрошка
средстава и планиране резултате које ће остварити са траженим средствима. (не-пројектно
финансирање);
У случају да се ради о пројектном финансирању, корисник
средстава је дужан доставити
комплетан приједлог пројекта
на одобравање. Уз приједлог
пројекта корисник средстава је
дужан доставити захтјев у којем

ће се навести све информације,
као и у случају не-пројектног
финансирања.
•

Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка,
корисник средстава је дужан
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у року од 15 дана доставити извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма утрошка средстава. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени свим корисницима средстава, а биће прилагођена намјени утрошка средстава у циљу
омогућавања Министарству да
процијени резултате постигнуте одобреним средствима из
Програма и њихову евалуацију.
Током имплементације средстава за намјене чији је рок дужи
од једног мјесеца, корисник средстава је дужан достављати мјесечне периодичне извјештаје о
проведеним активностима са периодичним финансијским извјештајем.

Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.
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8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Ризици који могу утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма је евентуална немогућност
обезбјеђења прихода због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона
те непредвиђено повећање потреба корисника због лошег финанцијског стања корисника.
ПО ОВЛАШТЕЊУ

Број:08-14-980-2/11
ПРЕМИЈЕР
27.06.2011. године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
Емир Фрашто,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број:03-14-933/11 од
24.06.2011.године.

499
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта
«Стављање у функцију
јавноздравствене лабораторије
за контролу хране на Босанскоподрињском кантону»
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање Пројекта «Стављање у функцију ја-

вноздравствене лабораторије за контролу хране на Босанско-подрињском
кантону», достављен од стране ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, у укупном износу од 100.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, на економски код
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство за 2011. 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:03–14-932/11
24.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

500
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) те Програма утрошка средстава
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Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, број:08-14-875-2/11 од 14.06.
2011.године, одобреног Одуком Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-790/11 од 09.06.2011. године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за реализацију Пројекта
«Стављање у функцију
јавноздравствене лабораторије
за контролу хране на Босанскоподрињском кантону»
(I транша)
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 70.000,00 КМ (словима: седамдесет хиљада конвертибилних марака) на име исплате I транше
за финансирање Пројекта «Стављање
у функцију јавноздравствене лабораторије за контролу хране на Босанскоподрињском кантону», одобреног ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 100.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-

ћи трансфери за здравство за 2011.
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, на рачун број:10114000
00178254 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
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:03–14-931/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

501
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Плана и Пограма Дирекције за
цесте Босанско – подрињског кантона
Горажде, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана24.06.2011.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
број: 278/10
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Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
278/10 од 21.12.2010. године, на износ
од 49.838,00 КМ, испостављеног од
стране привредног друштва „Окац“
д.о.о. Горажде, а односи се на изведене радове на санацији клизишта послије елементарних непогода на подручју Босанско - подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски код 821600 Ре-конструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-930/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

502
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. и 45. Закона о изврш-

ењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 15.
редовној сједници, одржаној дана 24.
06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
«Програм о измјенама и допунама
Програма подршке развоју
подузетништва и обрта»
за 2011. годину
I
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава «Програм о измјенама и допунама програма подршке развоју подузетништва
и обрта» за 2011. годину, утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за
2011.годину, на економскм коду 614500
– Субвенције за подстицај развоја
подузетништва и обрта, у износу од
150.000,00 КМ.
II
Програм из члана I ове Одлуке
саставни је дио Одлуке.
III
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
IV
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде».

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-929/11
дана 24.06.2011. године.

Број:03–14- 929/11
ПРЕМИЈЕР
24.06.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
------------------

503

502а)
1. НАЗИВ:
“ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
РАЗВОЈУ ПОДУЗЕТНИШТВА
И ОБРТА ” број:04-14-1022/11
од 18.05.2011. године.
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
Овим Програмом врше се измјене и допуне “Програма подршке развоју подузетништва и обрта” број:0414-1022/11 од 18.05.2011. године, и то
како слиједи:
-

У поглављу 6. Назив корисника средстава, у тачки (1) у дијелу који се
односи на пословне субјекте, а везано за испуњавање услова, у ставу
1. да су регистрована минимално
годину дана од дана достављања
апликације, додају се ријечи: осим
за подстицај за регистрацију и запошљавање у дефицитарним занатима и пољопривредном обрту.
II

Остале одредбе наведеног Програма се не мијењају и остају на снази.
Број:04- 14-1022-3/11 М И Н И С Т А Р
17.06.2011.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 15. редовној сједници, одржаној 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Пројекат
помоћи привредним друштвима за
санацију штета усљед елементарних
непогода (поплаве) утврђених у
Буџету Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2011.годину
на економском коду 614100 - Текући
трансфери другим нивоима власти
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Пројекат помоћи привредним
друштвима за санацију штета усљед
елементарних непогода (поплаве) за
2011. Годину, утврђен у Буџету Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину, на економском
коду 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти за 2011. годину у
износу од 100.000,00 КМ.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. ове Одлуке
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саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду 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:03–14-928/11
ПРЕМИЈЕР
24.06.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
----------------

јекта Министарства за привреду, а средства за ове намјене пласираће се са
економског кода 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти.
ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
Период реализације пројекта:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија:
Текући трансфери другим нивоима
власти
Економски код:

614 100

Аналитички код
Буџетски раздјел:
Укупна вриједност Пројекта:
100.000,00 КМ
Одговорна лице:
Демир Имамовић,дипл.оец

503а)

Позиција одговорног лица:Министар

У складу са чланом 36. и 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за привреду, у т в р ђ у ј е:

Контакт лице:

Исмет Омерагић

Контакт-телефон:

038 228 640

Контакт е-маил: privreda@bpkgo.bа
Интернет:

www.bpkgo.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ
помоћи привредним друштвима
за санацију штета усљед
елементарних непогода (поплава),
са економског кода 614 100 - Текући
трансфери другим нивоима власти
1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ПРОЈЕКАТ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА са подручја
Босанско – подрињског кантона Горажде за санацију штета усљед елементарних непогода (поплаве) је назив Про-

Сагласност на овај Пројекат, у
складу са члановима 36. и 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-928/
11 од 24.06.2011. године.
2. ОПИС ПРОЈЕКТА
2.1.Сврха Пројекта
(1)
Намјена Пројекта је помоћ у са-
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нацији штета привредним друштвима
са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде, насталих у поплавама
у децембру 2010. године.
(2)
Сврха Пројекта је такође да се у
складу са члановима 36. и 40. Закона
о извршењу Буџета осигура плански
и транспарентан утрошак средстава,
одобрених на економском коду Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде 614 100 – Текући трансфери
другим нивоима власти.
2.2.

Опис Пројекта

Привредна друштва са подручја Босанско – подрињског кантона
Горажде погођена елементарном непогодом (поплаве) у децембру 2010.
године претрпјела су велика оштећења и застоје у својим пословним активностима.
Након повлачења плавног вала,
привредна друштва погођена поплавама обишле су општинске комисије
за процјену штета, сачиниле списак
насталих штета са процјењеном висином. Наведени спискови предати су Кантоналној Комисији за процјену штета која је о свему извјестила Владу Босанско – подрињског кантона Горажде.
3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

04.јул/српањ 2011

са економског кода 614 100 – Текући
трансфери нижим нивоима власти из
Буџета Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде.
4. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Предложени критерији за расподјелу средстава су:
I - критериј – Дјелатност
а) Производна дјелатност .....5 бодова
б) Услужна дјелатност........ ....3 бода
II - критериј - Број упослених
а) до 10 упослених .................2 бода
б) преко 10 упослених ............5 бодова
III - критериј - Висина процијењене
штете од Општинске Комисије
а) до 100.000,00 КМ ......... .....3 бода
б) преко 100.000,00 КМ ..........5 бодова
IV - критериј - Добивена средства од
других нивоа власти
а) више од 5.000,00 КМ .......... .1 бод
б) до 5.000,00 КМ ........................ 2 бода
в) није добивао средства ......... 3 бода
5. ПРЕДЛОЖЕНИ КОРИСНИЦИ
СРЕДСТАВА
1. ГПД „ДРИНА“ ГОРАЖДЕ
2. „САБИКС“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ
3.

„ГОРАЖДЕПУТЕВИ“ Д.Д. ГОРАЖДЕ

4. АТТП „ЦЕНТРОПРЕВОЗ“ ГОРАЖДЕ

Планирана средства за провођење овог Пројекта утврђена су у Одлуци Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-764/11 од 01.06.
2011.године:

5. „ОКАЦ“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ

- за привредна друштва 100.000,00 КМ,

9. „ОБНЕР“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ

6. ХОТЕЛ „БЕХАР“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ
7. „ОНИПРОМ“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ
8. „ДРИНЕКС“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ
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10. „БАША“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ
6. НАЧИН ОДОБРАВАЊА
СРЕДСТАВА
Након давања сагласности Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде на овај Пројекат, Министарство за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде ће уз примјену критерија за расподјелу средстава предложити износе средстава за додјелу корисницима средстава из овог Пројекта.
7. ДОКАЗ УТРОШКА СРЕДСТАВА
Привредна друштва која су добила средства по овом Пројекту дужна су Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде
након утрошка истих доставити извјештај о намјенском утрошку средстава.
Број: 04-14-1120-9/11
27.06.2011.године.
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај пројекат дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-928/11
дана 24.06.2011.године.

504
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Пројекта помоћи привредним
друштвима за санацију штета усљед
елементарних непогода (поплаве),
број: 04-14-1120-9/11 од 27.06.2011.године, усвојеног Одлуком број: 03-14928/11 од 24.06.2011.године, и Одлуке
Владе Босанско подрињског кантона

Горажде о начину расподјеле средстава намијењених за санацију штета усљед елементарних непогода, број: 0314-746/11 и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о начину расподјеле средстава број:03-14-746-1/11 од 09.06.2011.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
на име подршке у санирању
штета насталих усљед поплава
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се новчана средства на име подршке у санирању штета, насталих усљед поплава,
привредним друштвима са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од 100.000,00 КМ
и то:
1. ГПД „Дрина“.................13.000,00 КМ
2. „Сабикс“ д.о.о. ...............20.000,00 КМ
3. „Гораждепутеви“ д.д.....10.000,00 КМ
4. АТТП „Центропревоз“....10.500,00 КМ
5. „Окац“д.о.о. ....................10.000,00 КМ
6. „Хотел Бехар“ ................... 8.500,00 КМ
7. „Онипром“ д.о.о.
(пољопривредна апотека).. 7.000,00 КМ
8. „Дринекс“ д.о.о..... ..........7.000,00 КМ
9. „Обнер“ д.о.о....................7.000,00 КМ
10. „Баша“ Устиколина........7.000,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се инистарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а сре-
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дства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти, а плаћање извршити са подрачуна «Трансакциони рачун за заштиту и спашавање», број:1325002002184471, отворен
код НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла
филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број: 03-14 – 952/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

505
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
«Програм подршке развоју, подузетништву и обрту», број: 04–14-1022/11 од
18.05.2011.године, и Одлуке Федералног Министарства развоја, подузетништва и обрта број: 01-14-1957/10-1 од
10.12.2010.године, Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о начину расподјеле средстава намијењених за санацију штета усљед елемнтарних непогода, број:03-14-746/11 од 01.
06.2011.године и Одлуке о измјени и
допуни Одлуке о начину расподјеле
средстава број:03-14-746-1/11 од 09.06.
2011.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана 24.06.
2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
на име подршке у санирању штета
насталих усљед поплава
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се новчана средства на име подршке у санирању штета насталих усљед поплава у укупном износу од 30.000,00 КМ
сљедећим привредним субјектима:
1. СПП „ДИН“ .................. 2.250,00 КМ
2. СУР „3“...........................1.400,00 КМ
3. ОМР „АДА“....................2.000,00 КМ
4. ОФР „М & Y“ ..... ...........1.400,00 КМ
5. ТР „Свјетлост комерц“..1.600,00 КМ
6. ОПР „Квалитет“ ..........1.600,00 КМ
7. ОТР „Новоградња“........1.650,00 КМ
8. ТР „ИН“ ........................... 1.650,00 КМ
9. ТР “Вихор“ ......................1.300,00 КМ
10. Фаст фоод „Дадо 2“ ......1.400,00 КМ
11. ОТР „Гомерц“ ..... ...........1.650,00 КМ
12. ТР „Магаза“ ....... ...........1.650,00 КМ
13. СУР „Брзогриз“ .. ...........1.400,00 КМ
14. ОТР „Хена“........ ...........1.400,00 КМ
15. ТР „Златна нит“............1.650,00 КМ
16. СУР „Елдар“....... ...........1.300,00 КМ
17. ТР „Е&Е“ ........................1.300,00 КМ
18. ОМР “Сердо“ ...............1.400,00 КМ
19. СУР “Укус“ ..................2.000,00 КМ
Члан 2.
Задужује се Министарство за
првреду да Федералном Министарсту
развоја подузетништва и обрта достаи
списак корисника средстава из члана
1. ове Одлуке са износима додјељених
средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде, а
ср-едства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде, економски
код 614500 - Субвенције за подстицај
развоја подузетништва и обрта.
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:03–14-953/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

506
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Привредној комори Босанско –
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Привредној комори
Босанско – подрињског кантона Горажде у износу од 2.164,50 КМ на име
плаћања рачуноводствених исказа пр-

аних лица са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613 900 - Уговорене услуге и друге посебне услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-926/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

507
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 12. Закона о имовини Босанско – подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11) и
члана 5. Плана располагања непокретном и покретном имовином која се не
користи за 2011. годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 7/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 15. редовној сједници, одржаној
дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање јавног позива
за провођење поступка редовног
располагања имовином
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
распише јавни позив за провођење поступка редовног располагања имовином утврђеном у ЛОТ-у 1, 2 и 6 из Плана располагања непокретном и покретном имовином која се не користи за
2011. годину.
Члан 2.
Јавни позив ће се расписати уз
примјену услова и критерија утврђених Законом о имовини Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број:5/11) и Планом располагања непокретном и покретном имовином која се не користи за 2011. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:7/11).
Члан 3.

04.јул/српањ 2011

ужује се Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона 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:03–23-925/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

508
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 број: 03-14607/11 од 12.05.2011. године о давању
сагласности на Програм “Развој туризма Босанско-подрињског кантона Горажде” за 2011. годину („Службене новине Босанско –подрињског кантона
Горажде”, број:7/11), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана
24.06.2011.године, д о н о с и:

Због поднесене и прихваћене
иницијативе за располагање имовином путем специјалне погодбе за ЛОТове 3 и 4, привремено се суспендује располагање имовином из ових ЛОТ-ова
путем редовног располагања, до окончања преговора о специјалној погодби.

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Туристичкој заједници Босанскоподрињског кантона Горажде по
Програму „Развој туризма Босанскоподрињског кантона Горажде“
за 2011. годину

Члан 4.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке зад-

Овом одлуком врши се додје-
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ла новчаних средстава Туристичкој заједници Босанско-подрињског кантона Горажде по захтјеву за суфинансирање манифестације „Дрина & Прача
- туристичке дестинације у БиХ“ 2011.
године, у висини од 4.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614100 – Текући трансфери за развој
туризма.

5/03), Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/11) и Програма утрошка средстава са кода 614200
– «Текући трансфери појединцима»
(БОР–003), («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 7/11), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новачних средстава
на име накнаде трошкова
за прикључење стамбеног објекта
наелектроенергетски систем
Члан 1.

Члан 3.
Средства у износу од 4.000,00
КМ уплатити на жиро-рачун Туристичкој заједници Босанско-подрињског
кантона Горажде, отворен код УНИОН
банка д.д. Сарајево филијала Горажде,
број: 1020070000006761.
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- 905/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

509
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.096,00
КМ (словима: једна хиљада деведесет
шест) КМ на име накнаде трошкова за
прикључење стамбеног објекта припадника борачке популације са простора
Босанско–подрињског кантона Горажде на електроенергетски систем, у појединачном износу како слиједи:
Р/Б
1.

Презиме /Име оца/ име
Тањо /Бећира/ Касим
УКУПНО:

Износ
1.096,00
1.096,00

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Текући трансфери појединцима –
БОР 003 (помоћ у стамбеном збрињавању).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке

04.јул/српањ 2011
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уплатити на жиро-рачун Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, Подружница
«Електродистрибуција», Сарајево ПЈ
Горажде, број:1610300001260026, отворен код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу «Ветерана рата, зелених
беретки, патриотске лиге» Горажде,
на име обиљежавања годишњице
погибије комаданта Ферида
Диздаревића и сабораца

Члан 3.

Члан 1.

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

Одобравају се новчана средства
у износу од 1.500,00 (словима: хиљаду
пет стотина) КМ Удружењу «Ветерана
рата, зелених беретки и патриотске
лиге» Босанско-подрињског кантона
Горажде на име обиљежавања годишњице погибије Ферида Диздаревића и
сабораца те посјете Удружењу «Зелених беретки» Вогошћа.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03-14 942/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

510
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/11), Програма о утрошку средстава 614300 Текући трансфери непрофитних организација, број:11-14-491-2/11 од 22.04.
2011.године, Одлуке о усвајању Програма број:03-14-461/11 од 20.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:

Члан 2.
Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација - Финансирање пројеката
НВО б/п.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун Удружења број: 10300005410074,
који води код Раифаизен банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
об-јави у «Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-960/11
24.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

511
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2011.годину број: 10-14-1574-3/11 од 20.04.2011.
године и број:10-14-1574-6/10 од 19.
05.2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 15.
редовној сједници, одржаној дана 24.
06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско –
подрињског кантона Горажде
на име редовне транше за мјесец
мај 2011. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 22.000,00 КМ Спортском
савезу Босанско – подрињског кантона
Горажде на име редовне транше за мјесец мај 2011.године.
II
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2011. годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско – подрињског кантона Горажде
број: 1990540006336521, отворен код
ШПАРКАСЕ банке филијала Горажде, ИД број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–921/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

512
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Ин-

04.јул/српањ 2011
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формисање број:10-14-1573-3/11 од 20.
04.2011, те Одлуке Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0314-566/11 од 12.05.2011.године, Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2011.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
друге транше Јавном предузећу
РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
суфинансирања пројекта под
називом «Упис у средње школе и
факултете у Босанско – подрињском
кантону Горажде у школској
2011/2012. години»
I
Одобравају се новчана средства
друге транше Јавном предузећу РТВ
БПК Горажде д.о.о. на име суфинансирања пројекта под називом «Упис у
средње школе и факултете у Босанско
– подрињском кантону Горажде у школској 2011/2012 години» у износу од
7.000,00 КМ.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III`
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-

ви у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-920/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

513
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга извођења
дислоциране наставе машинског
факултета у Горажду
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга извођења дислоциране наставе машинског факултета у Горажду бира се Универзитет «Џемал Биједић» Машински факултет Мостар.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове одлуке закључиће се уговор, под
условима датим у одабараној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона,а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
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подрињског кантона Горажде“.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове
Одлуке Влади Босанско – подрињског
кантона Горажде.
Број:03-38 - 919/11
24.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

514
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011. 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 2010/2011. Годину
за мјесец април 2011. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 42.545,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде за студијску
2010/2011.годину за мјесец април 2011.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200
(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:03–14-918/11
24.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

515
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе
о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:11/07),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУНИ 2011. године
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Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за мјесец ЈУНИ 2011.године, у износу од 360,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец ЈУНИ 2011.године у износу од 8,00
КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-917/11
24.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

516
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 23. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде»,
број: 5/11), а на приједлог Министарства за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде, Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава између
буџетских корисника
Министарстваза унутрашње послове
и Министарства за унутрашње
послове-Управе полиције
Босанско – подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преструктуирање - преусмјеравање средстава између буџетских корисника Министарства за унутрашње послове и Министарства за унутрашњех послове Уп-раве полиције Босанско – подрињског кантона Горажде, како слиједи:
Са економског кода 613900 – Уговорене услуге и друге посебне услуге Министарства за унутрашње послове - Управа полиције Босанско – подрињског кантона Горажде преусмјерити средства у износу од 15.000,00 КМ
на економски код 613900 - Уговорене
услуге и друге посебне услуге Министарства за унутрашње послова Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализцију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије,
Министарство за унутрашње послове
и Министарство за унутрашње послове - Управа полиције Босанско – подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 3.
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:03–14-916 /11
24.06.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

517
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга осигурања
службених моторних возила у
власништу Босанско – подрињског
кантона Горажде» (предмет набавке
под редним бројем 1.)
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања службених
моторних возила у власништву Босанско – подрињског кантона Горажде у
отвореном поступку јавне набавке бр.
2/11 (предмет набавке под редним
бројем 1) бира се привредно друштво
«Сарајево Осигурање» д.д. Сарајево филијала Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–912/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

518
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга сукцесивне
испоруке материјала за
информатичку опрему - тонери
и кетриџи (предмет набавке
под редним бројем 3.)
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга сукцесивне испоруке
материјала за информатичку опрему тонери и кетриџи у поновљеном поступку јавне набавке бр. 1/11 (предмет
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набавке под редним бројем 3.) бира се
привредно друштво «Дринекс» д.о.о.
Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.

Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга испоруке и сервисирања информатичко-техничке опреме у
поновљеном поступку јавне набавке
бр. 1/11 (предмет набавке под редним
бројем 4.) бира се привредно друштво
«Дринекс» д.о.о. Горажде.
Члан 2.

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».

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

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

Члан 3.

Број:03–14–911/11
24.06.2011.године
Г о ражде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

519
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга испоруке и
сервисирања информатичкотехничке опреме (предмет набавке
под редним бројем 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».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–910/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

520
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга текућег
одржавања зграда у власништву
Босанско-подрињског кантона
Горажде (предмет набавке
под редним бројем 5.)

Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), ВладаБосанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:

Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга текућег одржавања зграда у власништву Босанско – подрињског кантона Горажде у поновљеном
поступку јавне набавке бр. 1/11 (предмет набавке под редним бројем 5.) бира се привредно друштво «Гораждестан» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–909/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

521
На основу члана 24. Закона о

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга одржавања
возног парка у власништву Босанско
– подрињског кантона Горажде
(предмет набавке под редним
бројем 2.)
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга одржавања возног парка у власништву Босанско – подрињског кантона Горажде у поновљеном
поступку јавне набавке бр. 1/11 (предмет набавке под редним бројем 2.) бира се привредно друштво «ЕНОЛ» д.о.о.
Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
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(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–908/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

522
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга осигурања
имовине у власништу Босанско –
подрињског кантона Горажде»
(предмет набавке под редним
бројем 2.)
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања имовине у
власништву Босанско – подрињског
кантона Горажде у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/11 (предмет набавке под редним бројем 2.) бира се
привредно друштво «Триглав БХ Осигурање» д.д. Сарајево филијала Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–907/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

523
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 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег
понуђача за пружање штампарских
услуга,укључујући услугу израде,
лекторисања, штампања и
укоричавања „Службених новина
Босанско-подрињског кантона
Горажде“(предмет набавке
под редним бројем 3.)
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
пружање штампарских услуга, укључујући услугу израде, лекторисања, штампања и укоричавања „Службених
новина Босанско-подрињског кантона
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Горажде“ у отвореном поступку јавне
набавке бр. 2/11 (предмет набавке под
редним бројем 3.) бира се привредно
друштво «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево филијала Горажде.
Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити приговор у року од 5
(пет) дана од дана достављања ове Одлуке Влади Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03-14-906/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

524
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и на основу члана 12. став 1. под
2) Закона о јавним набавкама БиХ
(«Службени гласник Босне и Херцеговине», број: 49/04, 52/05, 8/06, 24/06,
7/06, 12/09 и 60/10), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о отказивању поступка
за додјелу уговора
Члан 1.
Овом Одлуком отказује се поновљени поступак за додјелу уговора по
расписаном јавном конкурсу сходно
Одлуци Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде о расписивању позива уз одабир најповољнијих понуђача
за јавне набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, број:03-14-2172/10
од 22.12.2010.године, а због тога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива, и то за сљедећи предмет
набавке:
- Предмет набавке под редним
бројем 6.: „Пружање услуга сукцесивне испоруке материјала неопходних
за редовно одржавање зграда у власништву Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Члан 2.
Задужује се Комисија за јавне
набавке да поново распише јавни конкурс-обавјештење те да у поновљеном
отвореном поступку изврши одабир
најповољнијег понуђача по отказаном
предмету набавке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-915/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011.године, д о н о с и:

јули 2011. године у 08,30 сати у предмету који се код овог суда води под бројем П.бр. 568/10.
Члан 3.
Трошкови путовања падају на
терет органа у коме су запослена лица
из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за обављање службеног путовања
у Црну Гору

Путовање ће се обавити службеним аутомобилом.

Члан 1.

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

Одобрава се Биједић Хусеину,
директору Агенције за приватизацију,
Халиловић Алији, замјенику кантоналног правобраниоца и Меркез Едину,
возачу, да изврше службено путовање
у Црну Гору, Подгорица и Бар, у дане
05. и 06. јула 2011. године.
Члан 2.
Задатак путовања је да директор Агенције за приватизацију и замјеник кантоналног правобраниоца Босанско – подрињског кантона Горажде са
адвокатом Игором Мартиновићем из
Подгорице и представником Универзитета «Медитеран» из Подгорице договоре и анализирају активности у поступку поништења Уговора о купопродаји закљученог 09.10.2008.године
између ГПД «Дрина» д.д. Горажде, као
продавца, и Слободана Кнежевића из
Никшића, као купца имовине која се
налази у Црног Гори. Такође ће присуствовати припремном рочишту у Основном суду у Бару, заказаном за 06.

Члан 5.

Број:03–49-914/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

526
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде дала сагласност својом Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 15. редовној
сједници, одржаној дана 24.06.2011. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име превоза учесника Спортских
игара младих
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.340,00
КМ Удружењу за спорт и рекреацију
младих – Спортске игре младих на
име плаћања превоза за учеснике на
такмичењу са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализцију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити у Буџету Владе
Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - БАН 001 Грантови непрофитним организацијама.
Средства уплатити на рачун
број: 1994950050427796, отворен код
ШПАРКАСЕ банке, ИД:4201555230001.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-943/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

527
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:

5/03), те на основу Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде о
начину расподјеле средстава намијењених за санацију штета усљед елементарних непогода, број: 03-14-746/11 и
Одлуке о измјени и допуни Одлуке о
начину расподјеле средстава број: 0314-746-1/11 од 09.06.2011.године, Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 15. редовној сједници, одржаној дана 24.06.2011.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
за санацију штета насталих
усљед поплава
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се новчана средства за санирање штета насталих усљед поплава јавним предузећима и јавним установама, како слиједи:
- ССШ «Џемал Биједић»
Горажде
7.500,00 КМ
- ЈУ Центар за културу
Горажде
5.000,00 КМ
- ЈЗУ Кантонална болница
Горажде
20.000,00 КМ
- СОС Дјечији вртић
Горажде
7.500,00 КМ
Средства ССШ «Џемал Биједић» Горажде као буџетском кориснику
неће се пребацивати на рачун школе,
већ ће се иста користити за плаћање
рачуна насталих у отклањању штете.
Члан 2.
Новчана средства се додјељују и
удружењима грађана како слиједи:

04.јул/српањ 2011
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-

Стонотениски клуб
Горажде
Клуб за атлетску
гимнастику и
рекреацију

3.000,00 КМ

2.000,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, економски код 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти, а плаћање извршити са подрачуна Трансакциони рачун за заштиту и
спашавање број:1325002002184471, отворен код НЛБ Тузланске банке д.д.
Тузла филијала Горажде.
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:03–14–951/11
24.06.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

528
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
1. У Регистар удружења Министарст-

ва 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.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена чланова органа управљања, јер су на извјештајно-изборној сједници Скупштине, одржаној дана 26.05.2011. године, продужени мадати у органима управљања Удружења жена «Сека» Горажде, а Ферида Софтић и Алмина Хоџић се разрјешавају дужности делегата Скупштине, али исте остају
чланице удружења без мандата у
Скупштини.
3. Упис промјене из тачке 2. Диспозитива овог Рјешења извршен је дана
20.06.2011.године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ 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.

04.јул/српањ 2011

Дана 21.05.2008.године извршена је промјена сједишта удружења и
промјена Статута.
Захтјевом број: УП-1:05-05-29/11
од 14.06.2011.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „СЕКА“ ГОРАЖДЕ
за упис у Регистар промјене чланова
органа управљања.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:01-25-159/11 од 26.05.2011. и Записник са изборне скупштине, број:01-24
-158/11 од 26.05.2011.године.
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 и 14/08)
и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1: 05-05-29/11 М И Н И С Т А Р
Радмила Јанковић,с.р.
20.06.2011.године
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ПОМОЋ
ДЈЕЦИ БАЛКАНА“, на основу члана
29. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско – подрињског кантона Горажде,
УДРУЖЕЊЕ “ПОМОЋ ДЈЕЦИ
БАЛКАНА”.
Скраћени назив удружења је:
УПДБ.

Сједиште удружења је у Горажду,
Улица Синан-паше Сијерчића бр.
17.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-10/2011. у прву књигу
Регистра, дана 22.06.2011.године.
3. УДРУЖЕЊЕ „ПОМОЋ ДЈЕЦИ БАЛКАНА“ је добровољно, независно, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима, и то:
-

-

-

Развијање моралне личности
и правилног погледа на свијет;
Развијање здравог духа, психичких и физичких здравствених способности;
Превазилажење локалних, ентитетских и гранично – држа-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

вних баријера;
Развијање другарства, повјерења, схватање могућности и нужности суживота са другима и
другачијима;
Упознавање са различитостима у вјери, религији и националностима;
Чување своје, приватне и друштвене имовине;
Сузбијање мржње, национализма, нетрепељивости, фашизма и других нељудских особина;
Развијање домољубља и љубави према народима и народностима;
Развијање љубави према науци, умјетности и спорту;
Развијање радних навика;
Долажење до среће и богатства сопственим и поштеним радом;
Развијање одговорности према животној средини, чување
исте и учешће у заједничким
акцијама на уређењу и очувању животне средине;
Развијање суосјећајности у добру и у злу;
Помоћ дјеци при остваривању
њихових права предвиђених
Повељом о заштити дјетета;
Помоћ болесној и инвалидној
дјеци новчаним и разним материјалним средствима;
Помоћ дјеци лошег имовног
стања;
Организовање
заједничких
екскурзија и излета;
Сарадња са међуентитетским
и међудржавним институцијама, установама, удружењима
и сл. како у БиХ, тако и у државама Балкана;

-

-

-

-

-

-

Организовање дружења кроз
разне спортове (фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, риболов, бициклизам, шах итд.);
Помоћ дјеци у борби против
порока кроз едукације и спорт;
Помоћ дјеци са физичким недостацима при савладавању
архитетонских баријера у школама (инвалидске рампе, лифтови и слично);
Дјеловање на прошириванују
чланства, публиковање предвиђених циљева и транспарентан рад при свакој добивеној
и пруженој помоћи;
Сарадња са свим владиним и
невладиним организацијама,
а у циљу добробити организације и дјеце;
Сарадња са међународним организацијама из свијета које
искажу жељу за сарадњом.

4. УДРУЖЕЊЕ „ПОМОЋ ДЈЕЦИ БАЛКАНА“ 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.
5. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА „ПОМОЋ ДЈЕЦИ БАЛКАНА“ су:
Халиловић Хусеин – предсједник
удружења
Мујагић Фадил – замјеник
предсједника удружења
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Образложење
УДРУЖЕЊЕ „ПОМОЋ ДЈЕЦИ
БАЛКАНА“, поднијело је Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02) и то: Одлука о оснивању Удружења (оснивачки акт), Статут удружења (X2), списак чланова органа управљања и Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање
удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, оцијенило
је да су испуњени услови за упис у Регистар УДРУЖЕЊА „ПОМОЋ ДЈЕЦИ
БАЛКАНА“, стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине
Федерације БиХ”, број:45/02), одлучено као у диспозитиву Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Број:УП-1: 05-05-30/11 М И Н И С Т А Р
Радмила Јанковић,с.р.
22.06.2011.године
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ЛОКАЛНА
АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“, на основу члана 29. Закона о удружењима и
фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско – подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ “ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА”.
Скраћени назив удружења је:
“ЛАГ Дрина”.
Сједиште удружења је у Устиколини, улица Омладинска б.б.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-11/2011. у прву књигу
Регистра, дана 30.06.2011.године.
3. УДРУЖЕЊЕ „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“ је добровољно, независно, ванстраначко удружење са сљедећим програмским
циљевима, дјелатностима и задацима, и то:
-

-

Организовање различитих активности за побољшање квалитета живота на селу;
Повезивање носитеља различитих привредних дјелатности с намјером планирања заје-
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-

-

дничких активности, провођења развојних пројеката те размјене искустава и савјетовања;
Израда локалне међуопштинске стратегије руралног развоја територија ЛАГ Дрина, с нагласком на развој руралне инфраструктуре, затим развој свих видова туризма, развој лова, развој планинарства, развој различитих врста воћарства
и повртларства, развој сточарства, унапређење производње
млијека и млијечних производа, развој пчеларства, развој
осталих облика пољопривредне и друге производње у руралним просторима, заштита
културно–историјског наслијеђа, заштита околине, очување аутохтоних врста биљака и
животиња, очување аутохтоних врста биљака и животиња,
очување традиције, спорт и
слично;
Изналажење додатних финансијских средстава за финансирање и суфинансирање развојних пројеката из сљедећих области: развој руралне инфраструктуре, затим развој свих
видова туризма, развој лова,
развој планинарства, развој
различитих врста воћарства и
повртларства, развој сточарства, развој производње млијечних производа, развој пчеларства, развој осталих облика пољопривредне и друге производње у руралним просторима,
заштита културног наслијеђа,
заштита околине и слично, а
по принципима ЕУ ЛЕАДЕР
(лидер) методологије за финансирање непрофитних развој-

-

-

-

-

-

-

-

-

них пројеката до 100% укупне
финансијске конструкције и
до 40% суфинанс ирања приватних профитабилних производних пројеката. Реализација
пројеката које подржава ЛАГ
се такође проводи по ЛЕАДЕР
принципима.
Интересна сарадња са регионалном развојном агенцијом
и другим развојним агенцијама, институцијама те невладиним организацијама као и
пољопривредним задругама у
БиХ и изван БиХ;
Учешће у изради и имплементацији пројекта из области локалног економског, друштвеног културног и руралног развоја те процјењивање утицаја
појединих пројеката на друштво и заједницу;
Промоција „новог“ концепта
руралног развоја и принципа
јавно – приватних партнерстава;
Изналажење додатних финансијских средстава за суфинансирање наведених и сродних
активности;
Организовање едукативних садржаја, стручних семинара и
радионица;
Размјена искустава са истим
или сличним удружењима у
земљи и иностранству;
Стручно усавршавање, оспособљавање својих чланова, промоција властитих циљева и
интереса путем семинара, савјетовања те сличних облика
образовања;
Издавање публикација, часописа, стручних налаза и сл.;
Промоција и примјена нових
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-

-

-

-

технологија и нових производа, брендирање истих и заштита географског подријетла;
Провођење анализа, истраживања, израда студија, те давање препорука;
Унапређење информисања друштва о значају развоја сеоског подручја;
Активно судјеловање у партиципацији према фондовима
међународне заједнице аплицирајући развојне пројекте и
у процесу прекограничне сарадње БиХ и осталих држава у
прекограничним програмима
сарадње.

4. УДРУЖЕЊЕ „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“ 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.
5. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“
су:
Радача Мунир – предсједник
удружења
Џамбеговић Асима – замјеник
предсједника удружења
Образложење
УДРУЖЕЊЕ „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“ поднијело је
Министарству за правосуђе, управу и
радне односе Босанско – подрињског

кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02) и то: Одлука о оснивању удружења (оснивачки акт), Статут Удружења (X2), списак чланова органа управљања и Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање
удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, оцијенило
је да су испуњени услови за упис у Регистар УДРУЖЕЊА „ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“, стога је сходно одговарајућим одредбама Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), одлучено као у диспозитиву Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Број:УП-1: 05-05-32/11
30.06.2011.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
МИНИСТРА
Асим Плакало,с.р.

531
На основу члана 44. став 7. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 36/03,
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37/03 - исправка, 21/04 - исправка,
69/04, 18/05 и 42/10) и члана 56. став 2.
Закона о организацији органа управе
у Федерацији Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине”,број 35/05), министар
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско – подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ИЗВРШАВАЊУ РАДА ЗА ОПШТЕ
ДОБРО НА СЛОБОДИ
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет и орган извршења)
(1) Овим се Правилником уређује извршавање судске одлуке о замјени казне затвора радом за опште добро на слободи (у даљем тексту: рад за
опште добро), изречене у складу са чланом 44. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.
(2) Замјена казне затвора радом
за опште добро може се примијенити
и у случајевима када се одлуком суда
новчана казна замјењује казном затвора, сходно члану 47. Кривичног закона
Федерације Босне и Херцеговине.
(3) Рад за опште добро извршава Министарство за правосуђе, управу
и радне односе Босанско – подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство за правосуђе).
Члан 2.
(Трајање, упућивање,
мјесто и трошкови извршавања рада
за опште добро)
(1) Рад за опште добро изврша-
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ва се у трајању одређеном правоснажном судском пресудом.
(2) Рок за упућивање осуђеног
лица на рад за опште добро не може
бити краћи од једног мјесеца нити дужи од једне године од дана достављања правоснажне пресуде суда Министарству за правосуђе.
(3) Рад за опште добро извршава се, у правилу, у мјесту пребивалишта, односно боравишта осуђеног лица.
(4) Осуђено лице не сноси трошкове извршавања рада за опште добро нити плаћа таксе на поднеске, службене радње и одлуке у вези с примјеном овога Закона.
(5) Рад за опште добро је бесплатан и не служи постизању добити послодавца.
Члан 3.
(Сврха извршавања и посебан циљ
рада за опште добро)
Сврха извршавања рада за опште добро је да се, уважавајући општу
сврху кривично-правних санкција, осуђено лице којем је, под одређеним условима и обавезама, ограничена слобода, не искључи из друштва, већ да, уз
помоћ и надзор друштвене заједнице,
добровољно, личним поступцима, радом и односом према посљедицама изазваним почињеним дјелом, развије свијест о штетности одређених понашања и одговорности за штетне посљедице.
Члан 4.
(Обавезе државних органа
и других лица)
Државни органи, установе и
друга правна лица, као и физичка лица, дужни су сарађивати с Министар-
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ством за правосуђе у извршавању рада за опште добро, кад то Министарство за правосуђе од њих затражи.
Члан 5.
(Правна и друга лица код којих се
обавља рад за опште добро и
дјелатност)
(1) Рад за опште добро може се
обављати у државним органима, установама и другим правним лицима од
јавног интереса основаним на подручју кантона, које обављају јавну дјелатност у оквиру које се може остварити
општа сврха извршавања кривичноправних санкција и посебна сврха извршавања рада за опште добро (у даљем тексту: послодавац).
(2) Јавна дјелатност послодавца
мора бити хуманитарна, еколошка, комунална, услужна, као и свака друга
дјелатност за коју Министарство за правосуђе оцијени да се са њом може постићи општа сврха извршавања кривично-правних санкција, као и посебна
сврха извршавања рада за опште добро.
Члан 6.
(Листа послодаваца)
Министарство за правосуђе утврђује листу послодаваца из члана 5. овог Правилника, који обављају послове
од јавног интереса и код којих се извршава рад за опште добро, као што су:
комунална предузећа, шумско-привредна предузећа, домови за старија и
немоћна лица, невладине организације, Мерхамет, Црвени крст, организације лица са посебним потребама, болнице и сличне организације.
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Члан 7.
(Надлежност за распоређивање
осуђених лица на рад за опште
добро и мјере које предузима
Министарство за правосуђе)
(1) Министарство за правосуђе
распоређује осуђено лице на рад за опште добро, одређује врсту посла на
којем ће се обављати рад за опште добро, водећи рачуна о способностима и
знањима осуђеног лица.
(2) Министарство за правосуђе
непосредно предузима мјере за побољшање извршавања рада за опште добро, пружа стручну помоћ, прикупља и
обрађује статистичке податке, те обавља и друге послове прописане овим
правилником и другим прописима.
(3) Министарство за правосуђе
сарађује с другим државним органима, научним и другим установама, струковним удружењима, другим правним лицима и појединцима, ради побољшавања услова извршавања рада за
опште добро и помоћи осуђеним лицима на раду за опште добро.
(4) Министарство за правосуђе,
када је то у јавном интересу или када
то оцијени потребним, обавјештава јавност о условима и стању извршавања
рада за опште добро, ради укључивања друштвене заједнице у поступке
извршавања.
ПОГЛАВЉЕ II
- НАЧЕЛА ИЗВРШАВАЊА РАДА
ЗА ОПШТЕ ДОБРО
Члан 8.
(Забрана незаконитог поступања
и дискриминације)
(1) Рад за опште добро изврша-
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ва се на начин који осуђеном лицу и
његовој породици јамчи поштивање
људског достојанства, основних права
и слобода и приватности.
(2) Забрањује се дискриминација заснована на раси, боји коже, сполу,
језику, религији или вјеровању, политичким или другим увјерењима, националном и социјалном поријеклу.
(3) Осуђено лице које је било
подвргнуто незаконитом поступању
или дискриминацији из става (2) овог
члана има право на накнаду штете.
(4) Под појмовима осуђено лице, државни службеник, повјереник,
министар и руководилац правног лица подразумијевају се лица оба спола.
Члан 9.
(Приговор осуђеног лица)
Осуђено лице има право да уложи приговор на однос према њему, за
вријеме извршавања рада за опште добро, који је супротан одредбама овог
правилника, као и да тражи да се извршавање рада за опште добро прилагоди његовим могућностима, у складу
с овим Правилником.
Члан 10.
(Индивидуални програм
извршавања рада за опште добро)
(1) Рад за опште добро извршава се према индивидуалном програму
извршавања,у складу с овим правилником.
(2) Индивидуални програм из
става (1) овог члана утврђују државни
службеник и повјереник за свако осуђено лице, а на основу особина личности, личних прилика, здравственог стања, претходног запослења, стручности
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и способности тог лица.
ПОГЛАВЉЕ III
- ОРГАНИ, ЛИЦА И НАЧИН
ИЗВРШАВАЊА РАДА
ЗА ОПШТЕ ДОБРО
Члан 11.
(Државни службеник и повјереник)
(1) Министарство за правосуђе
извршава правоснажну пресуду о замјени казне затвора радом за опште
добро, путем државног службеника
Министарства за правосуђе и повјереника.
(2) Повјереник је запосленик послодавца код којег се обавља рад за опште добро, којег, на приједлог послодавца, рјешењем именује министар за
правосуђе (у даљем тексту: повјереник) и који обавља непосредни надзор
над извршавањем рада за опште добро.
(3) Државни службеник из става
(1) овог члана и повјереник може бити
лице који има завршену високу стручну спрему, радно искуство у трајању
од најмање три године и примјерене
људске особине које могу бити узор
понашања осуђенику.
(4) Повјереник не мора имати
високу стручну спрему, уколико послодавац нема одговарајућих запосленика високе стручне спреме, али мора
испуњавати остале услове из става (3)
овог члана.
(5) За свој рад државни службеник и повјереник одговорни су министру за правосуђе.
Члан 12.
(Стручна обука)
(1) Министарство за правосуђе
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организује сталну стручну обуку државних службеника и повјереника из
члана 11. овог Правилника, ради стицања, одржавања и усавршавања њихових знања, способности и вјештина,
које ће омогућити афирмацију рада за
опште добро на стручан, друштвено
користан и ефикасан начин и у складу
с етичким стандардима професије из
области извршења кривичних санкција.
(2) У организовању обуке Министарство за правосуђе може затражити помоћ од кантоналних министарстава надлежних за здравство, рад и социјалну заштиту, образовање и спорт,
а по потреби и других државних органа, установа, удружења и појединих
стручњака (социјални радник, педагог, психолог, пенолог и сл.).
(3) Министар за правосуђе доноси Упутство о начину рада, одговорности и обучавању повјереника.
ПОГЛАВЉЕ IV
- ИЗВРШАВАЊЕ РАДА
ЗА ОПШТЕ ДОБРО
Члан 13.
(Уговор о извршавању рада
за опште добро и евиденција
послодаваца и послова)
(1) Министар за правосуђе закључује уговоре с послодавцима из члана 5. овог Правилника о постојању заједничког интереса за извршавање рада за опште добро и упућивању осуђеног лица на рад за опште добро.
(2) Заједнички интерес из става
(1) овог члана састоји се у обезбјеђењу
постизања сврхе и посебних циљева
рада за опште добро и бесплатног рада осуђеника у корист послодавца.
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(3) Уговор из става (1) овога члана садржи: опис дјелатности послодавца, врсте послова на којима осуђено
лице може извршавати рад за опште
добро, мјесто извршавања рада за опште добро, списак лица која могу бити
именована за повјеренике, вријеме трајања уговора, услови под којима се
може раскинути уговор, права и обавезе Министарства за правосуђе и послодавца и друга питања од значаја за
извршавање рада за опште добро.
(4) Министарство за правосуђе
води евиденцију послодаваца с којима
су закључени уговори из става (1) овог
члана и попис радних мјеста на којима
се може извршавати рад за опште добро у посебној књизи, у којој је на свакој страници евидентиран по један послодавац, а према Обрасцу 1, који је саставни дио овог Правилника.
Члан 14.
(Прва обука повјереника, увјерење и
евиденција увјерења)
(1) Након закључивања уговора
из члана 13. овог Правилника, Министарство за правосуђе организује обуку
лица са списка лица која могу бити
именована за повјеренике.
(2) О успјешно завршеној обуци, Министарство за правосуђе издаје
повјеренику увјерење и води евиденцију издатих увјерења.
Члан 15.
(Рјешење о именовању повјереника)
(1) Министар за правосуђе доноси рјешење о именовању повјереника у року од осам дана од пријема правоснажне пресуде.
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(2) Рјешењем о именовању повјереника одређују се права и обавезе
повјереника, период за који се повјереник именује и име и презиме осуђеног
лица које надзире у обављању рада.
Члан 16.
(Евиденција повјереника,
исказница и евиденција
исказница повјереника)

(1) Министарство за правосуђе
води евиденцију именованих повјереника у посебној књизи, у којој је на
свакој страници евидентиран по један
повјереник, према Обрасцу 2, који је
саставни дио овог Правилника.
(2) Министарство за правосуђе
издаје посебну исказницу повјеренику,
која садржи: назив Исказница повјереника, име и презиме повјереника и
ЈМБГ, фотографију повјереника, мјесто, датум издавања и број исказнице те
печат Министарства за правосуђе.
(3) Министарство за правосуђе
води евиденцију о издатим и враћеним исказницама.
Члан 17.
(Рокови за обављање разговора
с осуђеним лицем и израду
појединачног програма рада)
(1) У року од 8 дана од пријема
рјешења о именовању повјереника из
члана 15. овог Правилника, државни
службеник и повјереник обавиће разговор са осуђеним лицем, ради израде
индивидуалног програма извршавања
рада за опште добро.
(2) Осуђеном лицу саопштиће
се да је дужно обавити љекарски преглед и доставити Министарству за пра-
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восуђе увјерење о здравственој способности, ради утврђивања здравствене
способности за обављање послова на
које се распоређује и израде индивидуалног програма рада, најкасније у року од 5 дана од дана обављеног разговора.
(3) У року од 7 дана од дана обављеног разговора из става (1) овог члана, државни службеник и повјереник
дужни су израдити индивидуални програм извршавања рада за опште добро за осуђено лице и доставити га министру за правосуђе, ради доношења
рјешења о распоређивању на рад за
опште добро и утврђивања индивидуалног програма извршавања рада за
опште добро.
Члан 18.
(Рјешење о распоређивању
на рад за опште добро)
(1) Министар за правосуђе доноси рјешење о распоређивању осуђеног лица на рад за опште добро и упућује га на рад за опште добро у року
не краћем од мјесец дана од пријема
правоснажне пресуде.
(2) Прије доношења рјешења из
става (1) овог члана државни службеник упознаје осуђено лице са индивидуалним програмом рада за опште
добро, а осуђено лице потписује изјаву
да је упознато с индивидуалним програмом рада.
(3) Рјешењем из става (1) овог
члана осуђено лице се распоређује на
послове на којима се извршава рад за
опште добро, у складу с одредбама овог Правилника и одређује се почетак,
распоред и завршетак извршавања рада за опште добро, на основу претходног договора с послодавцем.
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(4) Вријеме извршавања рада за
опште добро, зависно од потребе, врсте и мјеста рада, по приједлогу осуђеног лица, може се, измјеном рјешења,
прилагодити потребама тог лица.
(5) Министарство за правосуђе
обавјештава суд који је донио пресуду
о почетку извршавања рада за опште
добро.
Члан 19.
(Услови рада за опште добро)
(1) На радно вријеме осуђеног
лица, одмор у току рада, дневни и седмични одмор и употребу средстава
заштите на раду, примјењују се општи прописи о раду и заштити на раду
и општи акти послодавца.
(2) Послодавац осигурава осуђено лице од незгода на послу и професионалних обољења за вријеме извршавања рада за опште добро.
(3) Осуђено лице је одговорно
за штету коју, намјерно или грубом непажњом, проузрокује послодавцу за
вријеме извршавања рада за опште добро.

Члан 20.
(Одгода и прекид извршавања
рада за опште добро)
(1) Извршавање рада за опште
добро може бити одгођено или прекинуто на молбу осуђеног лица, његовог
бранитеља или центра за социјални
рад.
(2) Молба се подноси Министарству за правосуђе, а у молби се морају
навести разлози и докази о чињеницама које оправдавају одгоду или прекид
под околностима утврђеним одредба-
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ма Федералног закона којима се регулише извршење кривичних санкција, а
које се односе на одлагање и прекид
извршења казне затвора.
(3) Молба за одгоду извршавања рада за опште добро може се поднијети у року од 3 дана од достављања
рјешења о распореду на рад за опште
добро, а након протека тога рока, ако
су разлози за одгоду настали касније, а
извршавање рада за опште добро још
није започето, али не касније од четрдесет осам сати по сазнању за њихово
постојање.
(4) Молба задржава извршавање
рјешења о распореду на рад за опште
добро.
(5) Молба за прекид извршавања рада за опште добро може се поднијети у року од двадесет четири сата
од наступања околности која је разлог
за прекид.
(6) Молба задржава извршавање
рјешења о распореду на рад за опште
добро.
(7) Рјешење о одгоди, односно
рјешење о прекиду извршавања рада
за опште добро доноси министар за
правосуђе у року од 3 дана од пријема
молбе.
Члан 21.
(Жалба)
(1) Против рјешења којим се одбија или одбацује молба за одгађање
или прекид извршења рада за опште
добро, осуђено лице има право жалбе
министру за правосуђе, у року од 3 дана од пријема рјешења.
(2) Жалба задржава извршавање рјешења о распореду на рад за опште добро.
(3) Министар за правосуђе ду-
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жан је донијети рјешење по жалби из
става (1) овог члана у року од 3 дана од
пријема жалбе.
(4) Против рјешења из става (3)
овог члана не може се покренути управни спор.
Члан 22.
(Разлози и трајање одгоде и прекида
извршавања рада за опште добро)
(1) Разлози за одгоду или прекид извршавања рада за опште добро
су:
a) изненадно обољење осуђеног
лица,
b) смртни случај, тешка болест или
наступање околности у којима
је, према мишљењу центра за
социјални рад, осуђено лице
постало једини обавезни осигураватељ бриге о малољетној дјеци, брачном или ванбрачном
другу, родитељу, усвојитељу или
усвојенику,
c) потреба обављања или довршења радова изазваних елементарном непогодом или другом несрећом, због чијег необављања
би настала знатна материјална
штета, а у ужој породици осуђеног лица нема другог радно способног лица.
(2) Осим у случајевима из претходног става, Министарство за правосуђе може, изузетно, и у другим оправданим случајевима, прекинути извршавање рада за опште добро, али не
на период дужи од периода утврђеног
у ставу (4) овог члана.
(3) Постојање разлога из стевова
(1) и (2) овог члана, осуђено лице доказује одговарајућом потврдом или другом исправом.
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(4) Извршавање рада за опште
добро из разлога из става (1) тачке а)
овога члана може се одгодити или прекинути док болест траје; због разлога
из тачке б) најдуже до двадесет дана;
због разлога из тачке в) до довршетка
посла, а најдуже до двадесет дана, а у
случају из става (2) овога члана најдуже до 3 дана.
(5) Поновљене одгоде извршавања рада за опште добро не могу трајати укупно дуже од 6 мјесеци.
(6) У случају поновљене одгоде
извршења рада за опште добро због
болести осуђеног лица, која траје дуже
од 6 мјесеци, Министарство за правосуђе о томе обавјештава суд који је изрекао пресуду, који доноси одлуку о
даљем извршавању пресуде.
(7) Поновљени прекиди извршавања рада за опште добро не могу трајати дуже од тридесет дана.
(8) У случају поновљеног прекида извршења рада за опште добро
због болести осуђеног лица која траје
дуже од тридесет дана, Министарство
за правосуђе о томе обавјештава суд
који је изрекао пресуду, који доноси
одлуку о даљем извршавању пресуде.
(9) На одгоду војним лицима
сходно се примјењују одредбе закона
којим се регулише одгода извршавања
казне затвора војним лицима.
(10) Одгода и прекид извршења
рада за опште добро не може се одобрити ако ће због одгоде или прекида извршења наступити застарјелост извршења рада за опште добро.
Члан 23.
(Овлаштења и обавезе државног
службеника и повјереника)
(1) Приликом упућивања осуђе-
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ног лица на рад за опште добро, државни службеник упознаје осуђено лице
са правима и дужностима у току извршавања рада за опште добро, начином
на који може остваривати своја права и
посљедицама неуредног извршавања
или неизвршавања рада за опште добро.
(2) Повјереник је дужан осуђено
лице увести у посао, пружити му потребну помоћ и заштиту, те у сарадњи
са државним службеником, надгледати испуњење обавезе рада за опште
добро.
(3) Државни службеник може
повјеренику давати ближа упутства и
одређивати услове за извршавање рада за опште добро.
(4) Државни службеник је дужан, најмање након половине времена
рада осуђеног лица, извршити лични
увид у извршење рада за опште добро
и о томе унијети забиљешку у лични
картон тог лица.
Члан 24.
(Матична књига, регистар
и лични картон)
(1) У Министарству за правосуђе води се матична књига, регистар и
лични картон осуђених лица.
(2) Повјереник води лични картон за свако осуђено лице над којим
врши надзор (контролу).
(3) Упутство о матичној књизи
осуђених лица, регистру и личном картону доноси министар за правосуђе.
Члан 25.
(Садржај матичне књиге)
Матична књига садржи личне
податке о осуђеном лицу, податке о
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правоснажној судској пресуди, о времену и мјесту извршавања рада за опште добро, као и друге податке, у складу са упутством из члана 24. став (3)
овог Правилника.
Члан 26.
(Лични картон)
(1) За свако осуђено лице у Министарству за правосуђе води се лични
картон.
(2) У лични картон се уписују
подаци о осуђеном лицу и улаже документација потребна за праћење законитости извршавања рада за опште добро, а посебно:
a) правоснажна пресуда,
b) рјешење о распоређивању на
рад за опште добро и друге одлуке које се односе на рад за опште добро и његово извршавање,
c) програм извршавања рада и
његове измјене,
d) забиљешке о запажањима и мишљењима државног службеника и повјереника,
e) обавјештења повјереника о извршавању, односно занемаривању извршавања рада за опште
добро,
f) приговор осуђеног лица и одлука министра за правосуђе по
приговору,
g) извјештај повјереника о завршеном раду за опште добро,
h) закључни извјештај о обављеном раду за опште добро.
(3)Повјереник води лични картон осуђеног лица, у који уписује податке и улаже документацију потребну
за праћење извршавања рада за опште
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добро, а посебно:
a) правоснажна пресуда,
b) рјешење о распоређивању на
рад за опште добро и друге одлуке које се односе на рад за опште добро и његово извршавање,
c) програм извршавања и његове
измјене,
d) запажања и мишљења повјереника,
e) извјештај о раду и понашању
осуђеног лица,
f) извјештај о завршетку рада за
опште добро.
(4) Осуђено лице има право увида у све податке из личног картона.
Члан 27.
(Занемаривање обавезе
рада за опште добро)
(1) Занемаривањем обавезе рада
за опште добро сматра се: кашњење на
рад, неоправдано изостајање с рада,
напуштање рада и намјерно довођење
себе у стање умањене радне способности, намјерно оштећење средстава за
рад, непоштивање организације и начина рада, понашање и односи са запосленицима послодавца или корисницима рада који не доприносе остварењу
посебног циља тога рада.
(2) У случају из става (1) овога
члана, повјереник, без одлагања, обавјештава Министарство за правосуђе.
(3) У случају поновљеног занемаривања обавезе рада за опште добро, послодавац може раскинути уговор из члана 13. овог Правилника, под
условима утврђеним уговором.
(4) Послодавац је дужан, писмено и без одлагања, обавијестити Ми-
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нистарство за правосуђе о намјери раскидања уговора, а Министарство за
правосуђе о томе одмах обавијештава
суд који је донио одлуку о замјени казне затвора радом за опште добро.
(5) Уколико суд не одлучи да
осуђено лице врати на издржавање казне затвора, Министарство за правосуђе обавезно је том лицу обезбиједити
извршење рада за опште добро код другог послодавца.
Члан 28.
(Приговор осуђеног лица)
(1) Осуђено лице има право приговора министру за правосуђе у вези
са подацима у личном картону, на програм рада и извјештај повјереника, те
на однос државног службеника и повјереника према њему за вријеме рада за
опште добро, који је супротан одредбама овог Правилника.
(2) Државни службеник и повјереник су дужни приговоре забиљежити у лични картон осуђеног лица и доставити их министру за правосуђе.
(3) У року не дужем од 8 дана
од пријема приговора, Министарство
за правосуђе дужно је саслушати осуђено лице, државног службеника и повјереника и утврдити оправданост приговора, а у даљем року од три дана
дужно је дати писмено упутство за отклањање оправданих разлога приговора или одредити другог државног службеника или повјереника надлежног
за то лице.
(4) Уколико се утврди да приговор није оправдан, министар за правосуђе о томе обавјештава осуђено лице,
које има право тражити од суда који је
донио одлуку о замјени казне затвора
радом за опште добро, да коначно од-
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учи о приговору.
Члан 29.
(Извјештаји)
(1) О раду и понашању осуђеног лица, повјереник подноси извјештај
Министарству за правосуђе.
(2) Извјештај се подноси након
сваке половине извршеног рада за опште добро, а по потреби и чешће.
(3) О занемаривању обавезе рада за опште добро, повјереник, без одлагања, обавјештава Министарство за
правосуђе ради предузимања мјера
прописаних овим Правилником.
(4) Након извршења рада за опште добро, повјереник подноси Министарству за правосуђе извјештај о завршеном раду за опште добро, најкасније у року од 8 дана од завршетка рада
за опште добро.
(5) На основу извјештаја повјереника о завршеном раду за опште добро, Министарство за правосуђе сачињава закључни извјештај о обављеном
раду за опште добро и доставља га суду који је изрекао пресуду.
(6) По протеку рока за извршење рада за опште добро, Министарство
за правосуђе подноси суду извјештај о
неизвршењу или дјелимичном извршењу рада за опште добро и разлозима
неизвршења или дјелимичног извршења рада за опште добро.
ПОГЛАВЉЕ V- НАДЗОР
Члан 30.
(Надзор над провођењем Правилника,
извршавањем рада за опште добро
и над радом повјереника)
(1) Надзор над провођењем овог Правилника, надзор над извршава-
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њем рада за опште добро и надзор над
радом повјереника врши Министарство за правосуђе, путем државног службеника.
(2) У вршењу надзора над радом повјереника, државни службеник је
дужан посебно:
a) унапређивати и надзирати рад
повјереника,
b) сазивати заједничке састанке с
повјереницима, најмање једанпут мјесечно,
c) стимулисати повјеренике на стручно усавршавање,
d) подносити министру правде годишњи извјештај о свом раду.
Члан 31.
(Разлози замјене повјереника)
Током извршавања рада за опште добро, Министарство за правосуђе може замијенити повјереника из сљедећих разлога:
a) на захтјев суда,
b) у случају дуже спријечености
повјереника за рад,
c) због неиспуњавања обавеза из
рјешења о именовању повјереника,
d) због основане сумње у непристрасност повјереника.
ПОГЛАВЉЕ VI
- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
(Рок за доношење проведбених
прописа)
У року од 60 дана од ступања
на снагу овог Правилника, министар
за правосуђе ће донијети:
a) Упутство о матичној књизи, ре-
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гистру и личном картону осуђених лица,
b) Упутство о начину рада, одговорности и обучавању повјереника.
Члан 33.
(Рок за извршавање обавеза
Министарства за правосуђе)
У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Правилника, Министарство за правосуђе је дужно:
a) утврдити листу послодаваца који испуњавају услове за обављање рада за опште добро,
b) закључити уговоре с послодавцима о обављању рада за опште
добро,
c) организовати обуку повјереника и
d) обезбиједити успостављање књига и евиденција прописаних овим Правилником.
Члан 34.
(Обавјештавање суда о могућности
извршавања рада за опште добро)
До почетка примјене овог Правилника, Министарство за правосуђе
ће да обавијести надлежне судове у
Босанско – подрињском кантону о могућности извршавања рада за опште
добро, врсти послова и броју осуђеника који могу извршавати рад за опште
добро.
Члан 35.
(Ступање на снагу)
Правилник ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у »Службеним новинама Босанско – подрињ-

ског кантона Горажде«, а примјењиваће се 01.01.2012. године.
Број:05-12-301/11
29.06.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

532
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:05/03), на основу члана 17. Закона о средњој школи
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 05/04), на
основу Правилника о поступку утврђивања услова и садржају и начину вођења Регистра средњих школа («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 06/05), те на основу Рјешења о упису средњих школа
у регистар средњих школа број: 10-383579-1/10, Министрар за образовање,
науку, културу и спорт Босанско-подрињскго кантона Горажде, д о н о с и:

ПОПИС
верифицираних средњих школа
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде уписаних у
Регистар средњих школа који води
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Јавна установа Мјешовита средња школа «Енвер Поздеровић» Горажде уписана је у Регистар средњих
школа под редним бројем 1. на страни
4.
Утврђује се да Јавна установа
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Мјешовита средња школа «Енвер Поздеровић» Горажде испуњава услове за
образовање редовних и ванредних ученика у складу са одговарајућим наставним плановима и програмима и то:
1. Гимназија
2. Економска школа
a) стручно звање: Економски техничар – смијер финансијскорачуноводствени ЕУ ВЕТ програм
3. Пољопривредна техничка школа
a) стручно звање: - Пољопривредни техничар ЕУ ВЕТ програм
b) стручно звање: - Пољопривредни техничар – прехрамбени смијер
4. Туристичка школа
a) Стручно звање: - Туристички
техничар
Јавна установа Средња техничка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде
уписана је у Регистар средњих школа
под редним бројем 2. на страни 5.
Утврђује се да Јавна установа
Средња техничка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде испуњава услове за образовање редовних и ванредних ученика у складу са одговарајућим наставним плановима и програмима и то:
1. Хемијско-технолошка техничка
школа
a) стручно звање:
- Хемијски техничар биотехнолошког смјера
-Хемијски техничар ЕУ ВЕТ програм
- Хемијски техничар – микробиолог
2. Електротехничка школа
a) стручно звање:
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- Електротехничар енергетике
b) стручно звање:
- Електротехничар енергетике
смијер енергетика, електроника
и аутоматика
3. Саобраћајна техничка школа
a) стручно звање:
- Техничар друмског саобраћаја
- Техничар ПТТ-саобраћаја, смијер поштанске технологије и
комуникацијске технологије
4. Медицинска школа
a) стручно звање:
- Медицинска сестра-техничар
5. Грађевинска техничка школа
а) стручно звање:
- Архитектонски техничар
- Грађевински техничар
6. Машинска техничка школа
а) стручно звање :
- Машински техничар
- Машински техничар за компјутерско управљање машинама
ЦНЦ-техничар
- Машински техничар конструктор на рачунару
Јавна установа Средња стручна школа «Џемал Биједић» Горажде
уписана је у Регистар средњих школа
под редним бројем 3. на страни 6.
Утврђује се да Средња стручна
школа «Џемал Биједић» Горажде испуњава услове за образовање редовних и
ванредних ученика у складу са одговарајућим Наставним плановима и програмима и то:
1. Машинска стручна школа
а) занимања:
- машинбравар
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- заваривач,
- аутомеханичар
- плински и водоинсталатер
- металостругар
- инсталатер централног гријања
2. Текстилна стручна школа
a) занимања:
- кројач ЕУ ВЕТ програм

школа наведене средње школе стекле
су право да издају свједочанство и друге јавне исправе о завршетку образовања, односно о завршеним појединим
разредима и облицима образовања у
школској 2010/11. години.
Овај Попис ће бити објављен у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

3. Електротехничка струка
a) Електроинсталатер
b) Електроничар
телекомуникација

Број:10-38-2282-2/11
15.06.2011.године
Горажде

4. Трговинска стручна школа
a) занимања:
- трговац ЕУ ВЕТ програм

На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 05/03), на основу члана 17. Закона о средњој школи
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 05/04), те
на основу Правилника о поступку утврђивања услова и садржају и начину
вођења Регистра средњих школа («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број: 06/05), Министар за образовање, науку, културу и
спорт Босанско-подрињскго кантона
Горажде, д о н о с и:

5. Стручна школа услужних дјелатности
a) занимање:
- фризер-власуљар
6. Саобраћајна стручна школа
a) занимања:
- руковалац грађевинских
и претоварних машина,
- возач моторних возила
7. Грађевинска стручна школа
a) занимање: - зидар
- керамичар
8. Угоститељско – туристичка
стручна школа
a) занимање: - конобар
- кухар
- пекар
- посластичар
9. Административна стручна школа
a) занимање: пословни секретар
- тајник
Уписом у Регистар средњих
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РЈЕШЕЊЕ
о упису средњих школа
у регистар средњих школа
У регистар средњих школа уписују се:
Јавна установа Мјешовита средња школа «Енвер Поздеровић» Горажде уписује се у Регистар средњих
школа под редним бројем 1. на страни
4.
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1. Гимназија
2. Економски техничар – смијер финансијско рачуноводствени ЕУ ВЕТ
програм
3. Пољопривредни техничар ЕУ ВЕТ
програм
4. Пољопривредни техничар- смијер
прехрамбени
5. Туристички техничар
Јавна установа Средња техничка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде
уписује се у Регистар средњих школа
под редним бројем 2. на страни 5.
1. Хемијски техничар биотехнолошког смјера
2. Хемијски техничар ЕУ ВЕТ програм
3. Хемијски техничар - микробиолог
4. Електротехничар
5. Електротехничар - смијер енергетика, електроника и аутоматика
6. Саобраћајни техничар
- Техничар друмског саобраћаја
- Техничар ПТТ-саобраћаја
7. Медицинска сестра – техничар
8. Архитектонски техничар
9. Грађевински техничар
10. Машински техничар
11. Машински техничар за компјутерско управљање машинама ЦНЦ –
техничар
12. Машински техничар - конструктор
на рачунару
Јавна установа Средња стручна школа «Џемал Биједић» Горажде
у Регистар средњих школа под редним
бројем 3. на страни 6.
1. Машинска струка - занимање
- машинбравар
- заваривач

-

аутомеханичар
плински и водоинсталатер
металостругар
инсталатер централног гријања

2. Текстилна струка – занимање
- кројач ЕУ ВЕТ програм
3. Трговинска струка – занимање
- трговац ЕУ ВЕТ програм
4. Услужна дјелатност – занимање
- фризер - власуљар
5. Саобраћајна струка – занимање
- руковалац грађевинских и
претоварних машина
- возач моторних возила
6. Грађевинска струка – занимање
- зидар
- керамичар
7. Електротехничка струка
- електроинсталатер
- електричар телекомуникација
8. Угоститељско-туристичка струка
- конобар
- кухар
- пекар
- посластичар
9. Административна струка
- пословни секретар- тајник
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2282-1/11
15.06.2011. године
Горажде
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На основу члана 58. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 05/04 и 06/09),
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт, д о н о с и:
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ПРАВИЛНИК
о начину праћења и оцјењивања
ученика у деветогодишњој основној
школи и основној музичкој школи
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим се Правилником прописује начин праћења и евидентирања
важних података у току рада са ученицима у деветогодишњој основној школи, провјеравање, испитивање и оцјењивање њиховог знања, вјештина, способности и примјене стечених знања
те права и дужности наставника, ученика и њихових родитеља, односно старатеља (у даљем тексту: родитеља) у
поступцима праћења, провјеравања и
оцјењивања ученика током школске
године.
Члан 2.
(1) У складу с одредбама овог Правилника, под праћењем ученика се подразумијева систематско биљежење запажања о развоју интереса ученика, мотивације и способности,
њихових постигнућа у усвајању васпитно-образовних садржаја наставног предмета, њихов однос према
раду и постављеним задацима те
васпитним вриједностима.
(2) Под провјеравањем се подразумијева континуирано праћење, испитивање и вредновање ученичких
постигнућа и успјеха у остваривању задатака наставног предмета
током школске године.
(3) Оцјењивање је поступак вредновања свих важних чињеница о учениковим постигнућима током праће-

04.јул/српањ 2011

ња, провјеравања и испитивања, а
изражава се оцјеном у складу са законом.
Члан 3.
(1) Постигнућа ученика у контексту
реализације васпитно-образовних
циљева и задатака се исказују описном оцјеном у прва три разреда
основне школе, а бројчаном оцјеном на скали од 1 до 5 на крају трећег разреда и од четвртог до деветог
разреда.
(2) Бројчане оцјене на крају трећег разреда морају бити писмено образложене.
(3) Постигнућа ученика с посебним
образовним потребама у редовним
основним школама исказују се на
основу постигнутих резултата по
прилагођеним наставним плановима и програмима описном, односно бројчаном оцјеном уз писмено
образложење оцјене.
Члан 4.
(1) Током праћења развоја ученика упћисују се само она запажања која су
наставнику у праћењу ученика уочљива, а ученику и родитељу разумљива, те која наставнику могу
помоћи у коначном оцјењивању
успјеха из наставног предмета.
(2) Континуирано праћење ученика
евидентира се у портофолију сваког ученика.
Члан 5.
Постигнуће ученика се утврђује
и оцјењује у одјељењу, групи, индивидуалним и групним облицима (разго-
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ворима и испитивањем, израдом писаних, графичких, практичних, техничких и других задатака, рјешавањем задатака објективног типа, вишеминутним контролним провјерама знања, наступима и другим одговарајућим облицима и поступцима).
Члан 6.

јесу:
-

Провјеравање и оцјењивање
ученика треба проводити тако да се:
-

-

-

-

поштује ученикова личност,
постиче учениково самопоуздање и његов осјећај напредовања,
подстиче активно учешће ученика у настави и ваннаставним
активностима,
ученику омогућава да се сам јави за провјеру знања,
обезбиједе једнаке шансе свим
ученицима,
развијају радне навике и обезбиједи континуиран и уједначен рад ученика,
ученик оспособљава за самоучење, самопроцјену свог знања
и процјену знања других ученика.
Члан 7.

(1) Успјех ученика у сваком предмету
се оцјењује по елементима минимално три пута у једном полугодишту.
(2) Оцјењивање треба бити временски
равномјерно распоређено у току
полугодишта.
Члан 8.
(1) Основни елементи оцјењивања ученика у поступцима провјеравања

познавање и разумијевање наставних садржаја,
усмено и писмено изражавање,
практичне и креативне примјене наученог градива,
развијеност вјештина,
начини учешћа у усвајању наставних садржаја те напредак и
развој њихових психофизиолошких способности и могућности.

(2) Успјех ученика у оцјењивању његовог практичног рада, експеримента
или извођењу лабораторијске и друге вјежбе се оцјењује на основу:
-

примјене ученикова знања у извођењу задатка,
самосталности и показаних вјештина,
кориштењу материјала, алата,
инструмената и других помагала, те примјени сигурних мјера
према себи, другима и околини.
Члан 9.

(3) Владање ученика се оцјењује на основу његовог односа према:
-

раду,
другим ученицима,
себи,
наставницима
и
осталим
запосленицима у школи,
школској имовини и ширем
друштвеном
и
природном
окружењу.

(4) Оцјене из владања се исказују описно и то:
-

примјерно,
врло добро,
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-

добро,
задовољава,
лоше.
Члан 10.

Облике, елементе и мјерила провјеравања и оцјењивања ученика одређује наставник у складу са исходима
учења који проистичу из циљева годишњих наставних планова и програма, на основу савремених педагошких
и докимолошких спознаја, те одредби
овог Правилника.
Члан 11.
(1) Родитељ има обавезу пратити учениково похађање наставе, његов
рад и напредовање те помагати наставнику у рјешавању ученикових
потешкоћа у васпитно-образовном
процесу.
(2) Родитељ има право бити обавијештаван, усмено и писмено о редовности похађања наставе, раду, залагању, успјеху и владању свог дјетета.
Члан 12.
(1) Наставник је обавезан обавјештавати родитеља на индивидуалним
разговорима и родитељским састанцима о учениковој мотивацији,
интересу и развоју његових способности, те о његовом раду, залагању, успјеху, изостанцима и владању, најмање четири пута у току наставне године.
(2) На захтјев родитеља, сваки наставник је дужан током наставне године дати обавијести о постигнућима
и успјеху ученика у наставним предметима.
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Члан 13.
(1) Ако већина родитеља на родитељском састанку сматра да одређени
наставник необјективно оцјењује,
односно да су његови поступци и
понашање у провјеравању и оцјењивању ученика непримјерени, такви приговори уврсти ће се у дневни ред одјељенског, односно наставничког вијећа.
(2) Ако одјељенско, односно наставничко вијеће, након расправе, већином гласова закључи да су родитељски приговори на рад и понашање
одређеног наставника оправдани,
директор је дужан обавјестити Педагошки завод, који ће у оквиру својих надлежности предузети адекватне мјере.
II - РАЗРЕДНА НАСТАВА
Члан 14.
(1) У складу с одредбама овог Правилника, под праћењем напредовања
ученика у разредној настави треба
подразумијевати систематско и континуирано праћење нивоа ученичких постигнућа, не само на плану
знања и способности, него на свим
подручјима која су наведена као
садржај васпитно-образовних циљева и задатака.
(2) Праћење подразумијева биљежење
појединости током опсервације које могу користити родитељима или
специјализованим стручњацима у
пружању подршке или директне
помоћи ученику.
(3) Описно оцјењивање је исказивање
исхода васпитно-образовног рада
помоћу ријечи-дескриптора и ска-
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ле општег постигнућа ученика на
полугодиштима и на крају школске године, а ради идентификације
евентуалних тешкоћа и планирања
мјера за превазилажење тих тешкоћа.
Постигнућа ученика на скали су:

потицајно у смислу препознавања
смисла и дара за ликовни и музички израз, односно спретност и љепоту покрета.
(3) Наставник мора поштовати ученикове могућности и способности.

изузетна постигнућа,
одлична постигнућа,
веома добра постигнућа,
добра постигнућа,
задовољавајућа постигнућа,
минимална постигнућа

Члан 16.

-

(4) Описно оцјењивање се примјењује
у I, II и III разреду, с тим да се на
крају III разреда изводи бројчана
оцјена за сваки предмет посебно,
као и за општи успјех, која мора
бити писмено образложена.
(5) За ученике са посебним образовним потребама, послије завршеног
III разреда, поред бројчане оцјене
се примјењује и описно оцјењивање за сваки предмет којим се писмено образлажу постигнути резултати у односу на циљеве из плана, а
које се евидентира у ученичком портофолију.
Члан 15.
(1) У описном оцјењивању наставник
разредне наставе има обавезу да
прати напредовање ученика, у свим наставним предметима, процјењује знање, вјештине, способности,
интересе, моторичку спремност и
спретност, кооперативност, а на основу дефинисаних исхода укупних
васпитно-образовних активности.
(2) Оцјена из ликовне културе, музичке културе, тјелесног и здравственог одгоја посебно мора дјеловати

(1) Наставник разредне наставе има
обавезу да води евиденцију о напредовању ученика, евентуалним застојима, изузетном напредовању и
активностима које предузима на
плану стварања претпоставке за испољавање индивидуалитета сваког
ученика.
(2) Наставник разредне наставе у ученички портофолиј евидентира сва
значајна запажања те у исти одлаже одабране ученичке радове који
су уједно показатељи ученикових
постигнућа.
(3) Наставник разредне наставе је у
обавези да у вођењу педагошке документације поштује начела струке
и науке, обезбиједи разумљивост
описне оцјене која је истовремено
усмјерење за даље кораке у учењу
и укупном напредовању.
(4) Праћење ученичких постигнућа подразумијева:
-

-

-

поштивање интегритета дјечије
личности,
уважавање дјечије добробити
као главног орјентира у укупном раду,
потицање самопоуздања, способности самопроцјене и утврђивања властитих обавеза,
стварање амбијента који потиче
самосталност, креативно изражавање, критичко мишљење, могућност да ученик процијени
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и родитељу даје детаљнија објашњења
о напредовању ученика и постигнућу
у том наставном предмету.
Члан 21.

Члан 17.
(1) Наставник има обавезу да примјењује савремене облике и методе
наставног рада и да их прилагођава индивидуалним могућностима
ученика.
(2) Праћење напредовања ученика је
стална активност и подразумијева
све ситуације у васпитно-образовној дјелатности.
(3) Закључну оцјену у разредној настави, односно успјех постигнућа ученика, утврђује наставник разредне
наставе.
III - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Члан 18.
Под праћењем напредовања
ученика и оцјењивања ученика у предметној настави треба подразумијевати стално и континуирано праћење
напредовања ученика у поједином наставном предмету и оцјењивање постигнућа са становишта дефинисаних
васпитно-образовних циљева и задатака.
Члан 19.
Напредовање ученика у свим
наставним предметима прати разредни наставник и о резултатима правовремено обавјештава родитеље ученика.
Члан 20.
Наставник одређеног предмета
има обавезу да разредном наставнику

(1) Оцјењивање постигнућа може бити усмено, писмено и практично у
зависности о специфичности садржаја наставног предмета, а исказује се бројчаним оцјенама на скали од 1 до 5.
Оцјене су:
- одличан (5)
- врло добар (4)
- добар (3)
- довољан (2)
- недовољан (1)
оцјена недовољан (1) није пролазна.
(2) Оцјена је јавна и даје је предметни
наставник са усменим образложењем уз обавезно уношење датума
када је ученик оцијењен.
Члан 22.
У току једног полугодишта ученик треба да има најмање три оцјене
које су резултат систематског праћења
и провјеравања нивоа постигнућа.
Члан 23.
(1) Усмено провјеравање је саставни
дио укупне комуникације на наставном часу, без обзира на тип часа и
позицију часа у структури наставног плана.
(2) Усмена провјера знања може се реализовати из два наставна предмета у току једног дана.
Члан 24.
Ученик се писмено провјера и
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оцјењује само из предмета за које су
наставним планом и програмом предвиђени облици провјеравања.
Члан 25.
(1) Оцијењени рад наставник је дужан
анализирати с учеником и указати
ученику на добре и слабије стране
рада. Писмени рад наставник чува
до краја текуће школске године.
(2) Родитељ има право увида у оцијењени учеников рад и право на наставникова објашњења.
Члан 26.
(1) Писмене провјере проводе се током
наставне године само послије обрађених и увјежбаних наставних цјелина.
(2) Наставник је дужан најкасније седам дана прије провјере обавијестити ученике о садржајима и обиму
градива који ће се писмено провјерити те о критеријима оцјењивања.
(3) Наставник је дужан да писмене провјере прилагоди ученицима са тешкоћама у развоју према њиховим
индивидуалним способностима.
(4) Ниво знања из појединих предмета
за ученике с тешкоћама у развоју
изражава се бројчано уз писмено
образложење.
Члан 27.
Ако на писменој провјери више
од 50% ученика добије негативну оцјену, писмена провјера ће се поновити.
Поновна писмена провјера се проводи
након анализе узрока неуспјеха, понављања и увјежбавања садржаја наставног програма.

Члан 28.
Писмене провјере знања у једном дану могу се реализовати само из
једног предмета, а у току једне седмице могу се реализовати највише три
пута.
Члан 29.
(1) Ученику основне школе се из наставног предмета не може дати оцјена недовољан (1) због недисциплине или због неоправданог изостанка, као и изношења властитог мишљења и става.
(2) Ученику се не може извести закључна оцјена недовољан (1) на основу
једне недовољне оцјене.
(3) Закључна оцјена не мора бити аритметричка средина свих оцјена у
току полугодишта или школске године, него општи утисак наставника о раду, резултатима рада и залагању ученика.
(4) Закључне оцјене из наставних предмета утврђује одјељенско вијеће
на приједлог предметног наставника.
(5) Приједлог оцјене предметног наставника из ставка 4. овог чланка, у
правилу треба потврдити.
Члан 30.
(1) Општи успјех ученика утврђује се
аритметичком средином из свих
наставних предмета заокружен на
двије децимале.
(2) Ученик је постигао општи успјех:
-

одличан (5) ако је постигао просјечну оцјену најмање 4,50;
врло добар (4) ако је постигао
просјечну оцјену најмање 3,50;
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-

добар (3) ако је постигао просјечну оцјену најмање 2,50;
довољан (2) ако има средњу оцјену из свих предмета најмање 2.

(3) Ученику који има једну или више
недовољних оцјена, утврђује се општи успјех недовољан (1).
IV - МУЗИЧКА ШКОЛА
Члан 31.
Под праћењем напредовања ученика и оцјењивања ученика подразумијева се стално и континуирано праћење напредовања ученика и оцјењивање постигнућа са становишта дефинисаних васпитно-образовних циљева
и задатака.
Члан 32.
Напредовање ученика у свим
наставним предметима прати разредни наставник и о резутатима правовремено обавјештава родитеље ученика.
Члан 33.
Наставник одређеног предмета
има обавезу да разредном наставнику
и родитељу даје детаљнија објашњења
о напредовању ученика и постигнућу
у том наставном предмету.
Члан 34.
(1) Оцјењивање постигнућа може бити усмено, писмено и практично у
зависности о специфичности садржаја наставног предмета, а исказује
се бројчаним оцјенама на скали од
1 до 5.

Оцјене су:
- одличан (5)
- врло добар (4)
- добар (3)
- довољан (2)
- недовољан (1)
оцјена недовољан (1) није пролазна.
(2) Оцјена је јавна и даје је предметни
наставник са усменим образложењем уз обавезно уношење датума.
Члан 35.
У току једног полугодишта ученик треба да има најмање три оцјене
које су резултат систематског праћења
и провјеравања нивоа постигнућа.
Члан 36.
Усмено провјеравање је саставни дио укупне комуникације на наставном часу, без обзира на тип часа и
позицију часа у структури наставног
плана.
Члан 37.
Ученик се писмено провјера и
оцјењује само из предмета за које су
наставним планом и програмом предвиђени облици провјеравања.
Члан 38.
(1) Оцијењени рад наставник је дужан
анализирати с учеником и указати
ученику на добре и слабије стране
рада. Писмени рад наставник чува
до краја текуће школске године.
(2) Родитељ има право увида у оцијењени учеников рад и право на наставникова објашњења.
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Члан 39.
(1) Писмене провјере проводе се током
наставне године само послије обрађених и увјежбаних наставних цјелина.
(2) Наставник је дужан најкасније седам дана прије провјере обавијестити ученике о садржајима и обиму
градива који ће се писмено провјерити, те о критеријима оцјењивања.
Члан 40.
Ако на писменој провјери више
од 50% ученика добије негативну оцјену, писмена провјера ће се поновити.
Поновна писмена провјера се проводи
након анализе узрока неуспјеха, понављања и увјежбавања садржаја наставног програма.
Члан 41.
(1) Ученику основне музичке школе се
из наставног предмета не може дати оцјена недовољан (1) због недисциплине или због неоправданог
изостанка, као и изношења властитог мишљења и става.
(2) Ученику се не може извести закључна оцјена недовољан (1) на основу
једне недовољне оцјене.
(3) Закључна оцјена не мора бити аритметричка средина свих оцјена у
току олугодишта или школске године, него општи утисак наставника о раду, резултатима рада и залагању ученика.
(4) Закључне оцјене из наставних предмета утврђује одјељенско вијеће на
приједлог предметног наставника.
(5) Приједлог оцјене предметног наст-

авника из ставка 4. овог чланка, у
правилу треба потврдити.
Члан 42.
Закључну оцјену из главног предмета - инструмента на крају I и II полугодишта утврђује комисија коју формира наставничко вијеће.
Члан 43.
(1) Општи успјех ученика утврђује се
аритметичком средином из свих
наставних предмета, заокружен на
двије децимале.
(2) Ученик је постигао општи успјех:
-

одличан (5) ако је постигао просјечну оцјену најмање 4,50;
врло добар (4) ако је постигао
просјечну оцјену најмање 3,50;
добар (3) ако је постигао просјечну оцјену најмање 2,50;
довољан (2) ако има средњу оцјену из свих предмета најмање 2.

V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број: 10-38-2376/11
20.06.2011.године
Г о р аж д е

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

535
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број: 05/03), те на
основу члана 27. Закона о основном
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одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:05/04,6/09), Министар за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Гораж
де, д о н о с и :

Наставни план о измјенама
и допунама Наставног плана
за шести разред деветогодишње
основне школе
I
У Наставном плану и програму
за шести разред деветогодишње основне школе (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
9/9) у табели под редним бројем 3.
ријечи “ Њемачки језик” замјењују се
ријечима “Други страни језик”.
У другом дијелу табеле ријеч
“вјеронаука” замјењује се ријечима
“Изборно-обавезујући предмети: -Вјеронаука -Други предмет“.
II
Наставни план о измјенама и
допунама Наставног плана за шести
разред деветогодишње основне школе
биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2510/11
30.06.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

536
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског

кантона Горажде“ број: 05/03), те на
основу члана 27. Закона о основном
одгоју и образовању ( „Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:05/04,6/09), Министар за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :

Наставни план о измјенама
и допунама Наставног плана
за седми разред деветогодишње
основне школе
I
У Наставном плану и програму
за седми разред деветогодишње основне школе (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:10/10) у табели под редним бројем
3. ријечи “ Њемачки језик” замјењују
се ријечима “Други страни језик”.
У другом дијелу табеле ријеч
“Вјеронаука” замјењује се ријечима
“Изборно-обавезујући предмети: -Вјеронаука -Други предмет“.
II
Наставни план о измјенама и
допунама Наставног плана за седми
разред деветогодишње основне школе
биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2510-1/11
30.06.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

537
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и друг-
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им тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 05/03, 6/09) те на основу члана 27. Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:
05/04, 6/09), Министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Наставни план за осми разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2011/12. године у свим основним школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у осмим разредима деветогодишње основне
школе примјењиваће се Наставни план за осми разред деветогодишње основне
школе како слиједи:
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
РЕДНИ
БРОЈ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1.

Босански, Хрватски и Српски језик
и књижевност
Енглески језик
Други страни језик
Математика
Физика
Хемија / кемија
Биологија
Географија / земљопис
Хисторија / историја / повијест
Техничка култура
Информатика
Ликовна култура
Музичка / глазбена култура
Тјелесни и здравствени одгој

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
Изборно-обавезујући предмети:
-Вјеронаука
-Други предмет
Одјељенска заједница
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА

СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ САТИ

ГОДИШЊИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
САТИ

4

140

2
2
4
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2

70
70
140
70
70
35
35
35
70
35
35
35
70

26

910

2

70

1
29

35
1015
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Саставни дио овог Наставног
плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којима су
интегрисана заједничка језгра.
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биће изабрана за депозитну банку.
Депозитна банка ће истовремено бити
и трансакциона банка.
III

II
Наставни план за осми разред
деветогодишње основне школе биће
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38- 2511 /11
30.06.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Алма Делизаимовић,с.р.

Дисперзија новца ће се вршити
на трансакционе рачуне пословних
банака у сљедећим омјерима:
- прворангирана.................................70 %
- другорангирана ............................30%
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

538
На основу члана 62. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“, број 35/05),
члана 38. и члана 118. Статута Општине Пале-Прача (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број:19/07 и 11/08), начелник Општине, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању броја банака путем
којих ће се вршити платни промет
I
Пружање услуга пословних банака за Буџет Општине Пале - Прача,
што обухвата: пружање услуга прикупљања јавних прихода и исплате средстава, извјештавање о уплатама и исплатама јавних прихода са рачуна Трезора и свих подрачуна, вршит ће се
путем 2 (двије) пословне банке.
II
Највише позиционирана банка

Образложење
Ради припрема на прелазак на
трезорско пословање у општини Пале
- Прача потребно је у наредном периоду склопити уговоре о пружању услуга обављања платног промета са пословним банкама. Будући да је, сходно
одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09),
потребно одредити количину набавке,
односно број пословних банака које ће
пружати услуге платног промета, због
дисперзије ризика и сигурности јавних средстава одлучено је да број пословних банака буде као у диспозитиву
ове Одлуке.
Број:01-14-4-203/11
07.06.2011.године
Пале-Прача

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
Асим Зец,с.р.

539
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
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вника Општинског вијећа Општине
Пале (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача на XXV сједници, одржаној дана
21.06.2011. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о давању условне сагласности
Удружењу „ИСКРА“, Сарајево
за обављање послова превенције
и рехабилитације жена жртава
насиља и дјеце и омладине
са поремећајима у понашању
Члан 1.
Овим Закључком, даје се условна сагласност Удружењу за превенцију
и рехабилитацију жена жртава насиља
и дјеце и омладине са поремећајима у
понашању „ИСКРА“ Сарајево, да након прибављања потребне документације (одобрење за промјену намјене
објекта из стамбеног у пословни, одобрење за употребу, одобрење за рад и
осталих сагласности потребних за овакву врсту дјелатности), у објекту који
је у власништву Девлић (Бајезид) Зијада, зграђеном на к.ч.бр. 296, уписаном
у зк. извадак бр.123 к.о. Прача Доња,
који је власник објекта дао на неограничено кориштење Удружењу за превенцију и рехабилитацију жена жртава
насиља и дјеце и омладине са поремећајима у понашању „ИСКРА“ Сарајево, може обављати послове превенције
и рехабилитације жена жртава насиља
и дјеце и омладине са поремећајима у
понашању.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
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даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-5-43-2/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

540
На основу члана 24. тачка 11.
Статута Општине Пале ("Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде", број: 19/07 и 11/08) и члана
81. Пословника Општинског вијећа
Општине Пале-Прача ("Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде", број: 04/08), Општинско вијеће Пале-Прача, на својој XXV сједници, одржаној дана 21.06.2011. године,
доноси:
ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке
о утврђивању значајних датума
за Општину Пале-Прача
Члан 1.
Овом Одлуком, врши се измјена
и допуна Одлуке о утврђивању значајних датума за Општину Пале-Прача
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 9/09), тако што у члану 1. Иза ријечи „ 27. Sептембар“ умјесто ријечи „Дани отпора“ треба да стоје ријечи „Дан ослобођења“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-62/11
21.06.2011. године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

541
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-Прача („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
04/08), Општинско вијеће Пале-Прача,
на својој XXV сједници, одржаној дана
21.06.2011. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
o давању сагласности на Споразуме
о преносу права власништва
на некретнинама и накнада
за те некретнине
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сугласност на Споразуме о преносу права власништва на некретнинама и накнада за
те некретнине, закљученим између Општине Пале – Прача и власника некретнина, Калача Асима и Калача Нусрета.

04.јул/српањ 2011

542
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника Oпштинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08),
Општинско вијеће Пале-Прача, на својој XXVсједници, одржаној дана 21.06.
2011. Године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организациог одбора
Члан 1.
Поводом културно-спортске манифестације “Прачанско љето 2011”,
именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
-

Рамиз Агановић
– предсједник
Мунир Радача
- допредсједник,
Шефко Мутапчић
– члан,
Фуад Црнчало
– члан,
Азра Омеровић
- члан,
Мухамед Ћутук
- члан,
Сабина Имшировић
- члан,
Сулејман Омеровић
- члан,
Мирсада Јашаревић
- члан,
Адис Имшировић
- члан.
Члан 2.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-63/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестација и
предрачун потребних новчаних средстава.
Члан 3.
По завршеку манифестације сачинити финансијски извјештај о утро-
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шку новчаних средстава и доставити
га општинском начелнику.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:02-02-1-64/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

543
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:4/08),
а поводом обиљежавања Дана отпора
мјесне заједнице Прача, Општинско
вијеће Пале-Прача, на XXV сједници,
одржаној дана 21.06.2011. г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора
Члан 1.
Поводом Дана отпора мјесне
заједнице Прача 2011. Године, одржаће се свечана манифестација поводом
чега се именује Организациони одбор
у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Прљача Јусуф,
Брдарић Алија,
Сабља Кемал,
Ћутук Мемсуд,
Друговац Џевад,

- предсједник,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,

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

Жиго Елвир,
Зец Асим,
Ћуприја Хајрудин ,
Брдарић Кемал,
Сабља Адил,
Друговац Хуснија,
Рухотина Суад,

- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан.

Члан 2.
Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, те по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-65/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчал,с.р.

544
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:4/08),
Општинско вијеће Пале-Прача, на својој XXV сједници, одржаној дана 21.06.
2011. Године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора
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Члан 1.
Поводом 27. септембра, Дана
Општине Пале-Прача и Дана ослобођења МЗ Хреновица, именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фуад Црнчало,
– предсједник,
Сиповић Едиб,
– члан,
Чоло Јусуф,
– члан,
Ћутук Мемсуд,
– члан,
Агановић Рамиз,
– члан,
Омеровић Сулејман,
– члан,
Ћутук Мухамед,
- члан,
Сиповић Рамиз,
- члан,
Радача Мунир,
- члан,
Ћуприја Хјарудин,
- члан,
Друговац Хуснија,
- члан.

ле (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на својој XXV сједници, одржаној
дана 21.06.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на цјеновник
услуга ЈКП “Прача”
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на цјеновник услуга ЈКП “Прача”,
који је усвојио Управни одбор ЈКП
“Прача” из Праче, на сједници одржаној дана 20.04.2011. године.

Члан 2.

Члан 2.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, а по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.

Цјеновник услуга ЈКП “Прача”
примјењиваће се од 01.07.2011. године.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даом
усвајања, а накнадно ће бити објављена у ”Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:02-02-1-66/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

545
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 Па-

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Рјешење о давању сагласности на цјеновник услуга ЈКП „Прача“, број:02-02-1-42/07 од 26.04.2007.
године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-67/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.

546
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Бо-
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санско-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 Општине Пале-Прача, на XXV сједници, одржаној дана
21.06.2011. године, д о н о с и:

ле (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08),
Општинско вијеће Општине Пале-Прача, на XXV сједници, одржаној дана
21.06.2011. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о куповини лима за кров "Палић"
д.о.о. Сарајево, филијала Прача

Члан 1.

Члан 1.
Овим Закључком, одобрава се
"Палић" д.о.о. Сарајево, филијала Прача, исплата из Буџета Општине за 2011.
годину, на име куповине лима за покривање крова у површини од 150 м2.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању приједлога УДБ

Овим Закључком се прихвата
приједлог Удружења демобилисаних
бораца Општине Пале-Прача да делегирају два члана из редова незапослених демобилисаних бораца и то једног
члана са подручја МЗ Прача, а једног
са подручја МЗ Хреновица, који ће учествовати у раду Савјета мјесних заједница, приликом сачињавања спискова
за додјелу донација.

Члан 2.
За реализацију овог Закључка
задужује се општински начелник.
Члан 3.

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:02-2-1-69/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

Број:02-2-1-68/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

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 Општине Пале-Прача, на XXV сједници, одржаној дана
21.06.2011. године, д о н о с и:

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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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 Па-

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Фуад Црнчало,с.р.
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ЗАКЉУЧАК
о приступању поступку израде
пројектне документације
за изградњу мостова на ријеци
Прачи
Члан 1.
Овим се Закључком одобрава
приступање поступку израде пројектне документације за изградњу мостова
на ријеци Прачи у насељу Луње и насељу Возница, код ЈКП “Прача”.
Члан 2.
Пројектну документацију израдити тако да укупна ширина мостова
буде 5,00 м, од тога да 4,00 м буде коловозна трака, а 1,00 м тротоар за пјешаке носивости 60 тона.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-70/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Црнчало Фуад,с.р.

549
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Босне
и Херцеговине", број: 12/03 и 34/03),
члана 24. Статута Општине Пале ("Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде", број: 19/07 и 11/08)
и члана 33. Статута Јавног стамбенокомуналног, грађевинског и услужног
предузећа "Прача", Општинско вијеће
Пале-Прача, на својој XXV сједници, од-

ржаној дана 21.06.2011. год, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Управног одбора
ЈКП "Прача"
1. За предсједника и чланове Управног одбора Јавног стамбено-комуналног, грађевинског и услужног
предузећа "Прача", на период од
шездесет дана, именују се:
-

Салиспахић Авдо- предсједник,
Брдарић Фахра - члан,
Омеровић Сулејман - члан,
Спаховић Мемсур - члан,
Жиго Елвир - члан.

2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанскопо-дрињског кантона Горажде“.
Број:02-31-1-71/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Црнчало Фуад,с.р.

550
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 Општине Пале-Прача, на XXV сједници, одржаној дана
21.06.2011. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о побољшању сигнала „Моја ТВ“
Члан 1.
Овим се Закључком апелира на
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БХ Телеком да на подручју Општине
Пале-Прача побољша пружање услуга
„Моја ТВ“.
Члан 2.
Због лошег пријема сигнала предлаже се да кориснике ових услуга ослободе од плаћања претплате за мјесеце април, мај и јуни 2011. године.

Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-2-1-72/11
21.06.2011.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Црнчало Фуад,с.р.

----------------------
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