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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), Одлуке Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде број:1-14
-425/12 од 29.05.2012.године о давању
сагласности на Програм “Подстицај
пољопривредној производњи за 2012.
годину (“Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
8/12) утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2012.годину и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-925-4/
12 од 25.06.2012.године, Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на својој 7. редовној сједници, одржаној дана
31.07.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи – пренос производње
конзумне јабуке, род 2011.године

Аконтација за III квартал 2012. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства за подстицај пољопривредној производњи - пренос производње конзумне јабуке, род 2011.године у износу од 4.391,01 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ произвођача који је остварио право на подстицај са висином
појединачног износа како слиједи:
1. ЗЗ “Агроподриње''

4.391,01 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (пренос
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производње конзумне јабуке, род
2011. из 2011.године).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско – подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1056/12
31.07.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

591
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Критеријима за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде број:
03-14-1968/11 од 02.12.2011. године и

број: 03-14-337/12 од 21.03.2012 године
те Програмом утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2012.годину број:10-14
-1386-2/12 од 27.04.2012 године, Влада
Босанско - подрињског кантона Горажде на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко - подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.000,00 КМ на
име интервентне помоћи носиоцима
спортских дјелатности на нивоу Босанко - подрињског кантона Горажде и
то:

Измирење обавеза према
2.500,00 КМ
Рукометном савезу БИХ на име
уплате котизације
Жирорачун број: 1990540006334969, отворен код Шпаркасе банке д.д. Сарајево
филијала Горажде, ИД број: 4245039680006.
Мушки рукометни клуб
„Горажде“ Горажде

Измирење обавеза према
Рукометном савезу БИХ на име
1.500,00 КМ
уплате котизације
Жирорачун број: 1011400000305130, отворен код ПБС банке филијала Горажде, ИД
број: 42450160040000.
Женски рукометни клуб
„Горажде“ Горажде

24. септембар/рујан 2012.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001)– Текући трансфер за спорт.
Члан 3.
Корисници средстава дужани
су Министарству за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава
предати извијештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско - подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде,
број:03-14-1968/11 од 02.12.2011. године
и број:03-14-337/12 од 21.03.2012 године.
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу члана 35. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2012. годину
(“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”, број:4/12),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре и поступка набавке
уџбеника за ученике основних
школа са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде
I
Даје се сагласност Министарству за образовање, науку, културу и спорт за покретање процедуре и поступка набавке уџбеника за ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.

II

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

Процедуру и поступак одабира
најповољнијег понуђача за набавку уџбеника из члана I ове Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.

Број:03-14–1037/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

592
На основу члана 24. Закона о

III
Средства за набавку уџбеника
за ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде планирана су у Буџету Минис-

24. септембар/рујан 2012.
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тарства за образовање, науку, културу
и спорт на економском коду 614 200
(КАМ 002) – Текући трансфери појединцима – остало.
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:03–14-1059/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

593
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“ број:
5/03), те на основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“ број: 5/03), Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре о реализацији наставних
активности у школској 2012/2013.
години дислоциране наставе
Машинског факултета,
Универзитета «Џемал Биједић»
у Мостару на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде

I
Даје се сагласност за покретање
процедуре о реализацији наставних
активности у школској 2012/2013. години дислоциране наставе Машинског
факултета Универзитета «Џемал Биједић» у Мостару на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
II
За реализацију наведених активности задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства за реализацију истог планирана су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–38-1038/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

594
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“ број:
5/03), те на основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“ број: 5/03), Влада
Босанско – подрињског кантона Гора-

24. септембар/рујан 2012.
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жде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012.год., д о н о с и:

595

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре реализације наставних
активности у школској 2012/2013.
години дислоциране наставе
Економског факултета Универзитета
у Сарајеву на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03) те на основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012. године, д о н о с и:

I
Даје се сагласност за покретање
процедуре о реализацији наставних
активности у школској 2012/2013. години дислоциране наставе Економског
факултета Универзитета у Сарајеву на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
II
За реализацију наведених активности задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства за реализацију истог планирана су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–38-1039/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре о реализацији наставних
активности у школској 2012/2013.
години дислоциране наставе
Правног факултета Универзитета
у Сарајеву на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
I
Даје се сагласност за покретање
процедуре о реализацији наставних
активности у школској 2012/2013. години дислоциране наставе Правног факултета Универзитета у Сарајеву на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
II
За реализацију наведених активности задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства за реализацију истог планирана су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде.
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III

у укупном износу од 5.500,00 КМ Спортском савезу Босанско – подрињског
кантона Горажде за мјесец мај 2012. године и то:

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–38-1040/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

596
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Критеријима за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде број:
03-14-1968/11 од 02.12.2011.године и
број: 03-14-337/12 од 21.03.2012. године,
те Програмом утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2012.годину број: 1014-1386-2/12 од 27.04.2012.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско –
подрињског кантона Горажде на
име редовне транше за мјесец
мај 2012. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства

1. 500,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско – подрињског кантона за мјесец мај 2012. године.
2. 5.000,00 КМ на име кориштења спортских објеката за клубове и савезе
- припреме и такмичење за мјесец
мај 2012. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001)– Текући трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско
– подрињског кантона Горажде број:
1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број:
4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско - подрињског кантона Горажде, за II (други) квартал 2012. године.
Извјештај се предаје на обрасцу РП-2,
који је саставни дио Критерија за финансирање спорта из јавних средстава
којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско–по-
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дрињског кантона Горажде, број:03-141968/11 од 02.12.2011. године и број: 0314-337/12 од 21.03.2012 године.

организацији промоције књиге аутора
Јована Дивјака „Очекујући истину и
правду“ - Бечки дневник.

Члан 4.

II

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

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) – Текући трансфер за културу за 2012.годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун број:1325002010194149, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245029610000.

Број:03-14-1041/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

597
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2012.
годину број:10-14-1385-2/12 од 27.04.
2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9. Редовној сједници, одржаној дана 10.08.
2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ Центар за културу Горажде
на име подршке у организацији
промоције књиге аутора Јована
Дивјака „Очекујући истину
и правду“ - Бечки дневник
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ ЈУ Центар за
културу Горажде на име подршке у

III
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
поднијети завршни наративни и финансијски извјештај према обрасцу утврђеном од стране Министарства за
образовање, науку, културу и спорт.
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:03-14-1042/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

598
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
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5/03), члана 43. Закона о Радио – телевизији Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
7/02, 8/09), те на основу Закључка Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде, број:01-05-642/12 од 26.
јула 2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9.
редовној сједници, одржаној дана 10.
08.2012. године, д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Скупштине ЈП Радиотелевизије Босанско – подрињског
кантона Горажде, друштво са
ограниченом одговорности
I
Разрјешавају се дужности предсједника и чланова Скупштине ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињког кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорности, како слиједи:
1. Мунир Радача, предсједник,
2. Селимовић Ален, члан,
3. Херенда Муфид, члан,
4. Мујакић Зијад, члан,
5. Мујагић Адил, члан,
6. Мушановић Емир, члан,
7. Зорлак Нијаз, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-05-1044/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

599
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине», број: 12/03), члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 5/03), члана 43. Закона
о Радио - телевизији Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 7/02, 8/09), те на основу Закључка Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде, број:01-05642/12 од 26.јула 2012.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012.год., д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Скупштине
ЈП Радио-телевизија
Босанско – подрињског кантона
Горажде, друштво са ограниченом
одговорности
I
У привремену Скупштину ЈП
Радио-телевизија Босанско – подрињског кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорности, именују се:
1. Рифет Бечић, предсједник
2. Амина Салић, члан,
3. Намира Зуко, члан,
4. Лејла Алихоџић, члан,
5. Минеса Силајџић, члан
6. Мунир Радача, члан,
7. Ален Селимовић, члан.
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II
Именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП Радио-телевизија
Босанско – подрињског кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорности, врши се на период од 2 (два)
мјесеца почев од дана именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1045/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

600
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информисање за 2012. годину број: 10-14-13842/12 од 25.04.2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 9. редовној сједници, одржаној
дана 10.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец ЈУЛИ 2012. године
I
Одобравају се новчана средства

у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец јули 2012.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
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:03–14-1047/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

601
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстиц-
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ај пољопривредној производњи за
2012. годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде»,
број:8/12), утврђен Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2012.
годину, и Упутстава за остваривање
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14925-4/12 од 25.06.2012.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи суфинансирање
пољопривредних произвођача
(регистрованих пољопривредних
обртника)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
18.863,49 КМ за подстицај у пољопривреди - суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача – обртника
који су остварили право на подстицај
са висином појединачних износа како
слиједи:
1.СПП “МЕКО”
Вл. Ковач Медин
2.СПП “БЕРИ”
Вл. Пештек Медина

541,59 КМ
539,72 КМ

3.СПП “БС-ЂУСИ”
Вл. Баљић Семиз
4.СПП “МУХКО”
Вл. Муховић Емир
5.СПП “БЕНОС”
Вл. Поздер Ахмед
6.СПП “ГАЛИНА”
Вл. Хубјер Нермина
7.СПП “СТОЧАР”
Вл. Радоовић Дурмо
8.СПП “РУЖДО”
Вл. Мујагић Руждија
9.СПП “КАМА”
Вл. Каменица Арас
10.СПП “ДРЕЦА-ФАРМ”
Вл. Дреца Адвија
11.СПП “АЛЕ”
Вл. Ћутук Алмин
12.СПП “ВОЧКО”
Вл. Кавазовић Зехра
13.СПП “МЕБС”
Вл. Кракоња Сабахета
14.СПП “ТРУТ”
Вл. Мулахматовић Хајрија
15.СПП “СУНЦЕ”
Вл. Халиловић Амела
16.СПП “ХФ”
Вл. Спаховић Ферида
17.СПП “САЛЕ”
Вл. Турковић Салко
18.СПП “УЗОР”
Вл. Форто Самир
19.СПП “ОКУС” ПРИРОДЕ''
Вл. Хасанспахић Ризалија
20.СПП “ЕМИР”
Вл. Дреца Јасмин
21.СПП “ВИЛА”
Вл.Оџак Сабахета
22.СПП “СФ”
Вл. Форто Мерсудин
23.СПП “МИА”
Вл. Полутак Шемса
24.СПП “ФАМ”
Вл. Фејзић Музафера
25.СПП “В&П 1705”
Вл. Хубјер Едим
26.СПП “ЏЕНИ”
Вл. Казагић Аземина
27.СПП “ЕКОС”
Вл. Ченгић Нусрет

541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
451,32КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
722,12 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
451,32КМ
541,59 КМ
631,85 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
180,53 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
631,85 КМ
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28.СПП .”ДЕЉО”
Вл. Дељо Елвир
29.СПП “ДЕА”
Вл. Дедовић Ениса
30.СПП “ФАРМА МАСЛАР”
Вл. Маслар Нусрета
31.СПП “ФАРМА СЕБ”
Вл. Буква Сенада
32.СПП “ЕМ&ЕМ”
Вл. Полутак Мехмед
33.СПП “СИРКО”
Вл. Градишић Дудија
34.СПП “ЋУРОВИЋ”
Вл.Ћуровић Маида
35.СПП “ХАМЗИЋ”
Вл. Хамзић Смајо

541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ
631,85 КМ
541,59 КМ
541,59 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средстав ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (суфинансирање пољопривредних произвођача-(регистрованих пољопривредних обртника).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско – подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1048/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

602
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012.годину” («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број:8/12), утврђен у Буџету Министарства за привреду за 2012.годину, и
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-925-4/12 од
25.06.2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 9.
редовној сједници, одржаној дана 10.
08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за
мјесец април 2012. године у износу од
1.025,70КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:

24. септембар/рујан 2012.
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1.Ходо Рагиб
2.Ратковић Енес
3.Џемиџић Хусо
4.Дељо Сувад
5.Салман Рамо
6.Хаџовић Мушан
7.Шаховић Мурис
8.Имамовић Амир
9.Мулахметовић Хусеин
10.Аганспахић Шевко
11.Аганспахић Сејно
12.Аџем Сафет
13.Дедовић Рамиза
14.Ходо Захид
15.Беговић Хајра
16.Жуга Ешеф
17.Шалака Вахид
18.Брајловић Авдо
19.СПП “ДЕА“
Вл. Дедовић Ениса
20.СПП “ДЕЉО“
Вл. Дељо Елвир
21.С.П.П“ФАРМА МАСЛАР“
Вл.Маслар Нусрета
22.СПП “МИЛКА“
Вл.Жуга Бахра

48,90 КМ
21,75 КМ
75,00 КМ
30,90 КМ
16,50 КМ
63,45 КМ
35,40 КМ
45,90 КМ
75,00 КМ
15,45 КМ
42,30 КМ
31,05 КМ
18,15 КМ
40,50 КМ
31,65 КМ
75,00 КМ
58,35 КМ
46,80 КМ
75,00 КМ
28,65 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 - Субвенције
за пољопривредну производњу за
2012.годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у

«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1049/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

603
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012. годину” («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број: 8/12), утврђен у Буџету Министарства за привреду за 2012.годину, и
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-925-4/12
од 25.06.2012.године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана
10.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за
мјесец мај 2012. године у износу од
987,45 КМ.

24. септембар/рујан 2012.
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Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.Ходо Рагиб
2.Ратковић Енес
3.Џемиџић Хусо
4.Дељо Сувад
5.Ченгић Исмета
6.Имамовић Амир
7.Мулахметовић Хусеин
8.Аганспахић Сејно
9.Аџем Сафет
10.Дедовић Рамиза
11.Ходо Захид
12.Жуга Ешеф
13.Шалака Вахид
14.Брајловић Авдо
15.СПП “ДЕА“
Вл. Дедовић Ениса
16.СПП “ФАРМА МАСЛАР“
Вл. Маслар Нусрета
17.СПП “МИЛКА“
Вл. Жуга Бахра
18.СПП “ЋУРОВИЋ“
Вл. Ћуровић Маида

41,40 КМ
64,80 КМ
75,00 КМ
31,95 КМ
30,90 КМ
33,00 КМ
75,00 КМ
46,95 КМ
46,05 КМ
27,30 КМ
47,55 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
56,25 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
36,30 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције за пољопривредну производњу
за 2012.годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1050/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

604
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012.годину” («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број:8/12), утврђен у Буџету Министарства за привреду за 2012. годину, и
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-925-4/12
од 25.06.2012.године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана
10.08.2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
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24. септембар/рујан 2012.

1.049,70 КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец јуни
2012. године.

нистарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 - Субвенције
за пољопривредну производњу за
2012. годину.
Члан 4.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.Ходо Рагиб
2.Ратковић Енес
3.Џемиџић Хусо
4.Дељо Сувад
5.Ченгић Исмета
6.Имамовић Амир
7.Фејзић Хусеин
8.Аганспахић Сејно
9.Аџем Сафет
10.Дедовић Рамиза
11.Ходо Захид
12.Жуга Ешеф
13.Шалака Вахид
14.Брајловић Авдо
15.Салман Рамо
16.Хајрић Салко
17.СПП “ДЕА“
Вл. Дедовић Ениса
18.СПП “ФАРМА МАСЛАР“
Вл. Маслар Нусрета
19.СПП “МИЛКА“
Вл. Жуга Бахра
20.СПП “ЋУРОВИЋ“
Вл. Ћуровић Маида

39,30 КМ
73,05 КМ
75,00 КМ
17,10 КМ
31,65 КМ
31,35 КМ
32,40 КМ
21,15 КМ
75,00 КМ
18,30 КМ
40,35 КМ
75,00 КМ
61,80 КМ
52,35 КМ
49,35 КМ
56,55 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
75,00КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Ми-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1051/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

605
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Плана и Програма Дирекције
за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину, број: 04-14971-3/12 од 18.05.2012.године, на који је
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 01-27-438/12 од 29.05.2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Општини Горажде
за суфинансирање рјешавања
имовинскоправних односа при
реконструкцији раскрснице
кружног тока
у ул. Заима Имамовића
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24. септембар/рујан 2012.

Члан 1.

за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.

Овом се Одлуком додјељују новчана средства Општини Горажде за
суфинансирање рјешавања имовинскоправних односа при реконструкцији раскрснице код Црвеног крста у Горажду у укупном износу од 92.480,00
КМ.

Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-2244
/11 од 30.12.2011. године.

Члан 2.

Члан 5.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за привреду Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину,
економски код 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова), са намјенског подрачуна Министарства за привреду - Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, број:132-010-2011243546 отвореног у НЛБ Тузланска банка
д.д. Тузла-филијала Горажде.
Одобрена средства дозначити
на депозитни рачун: Општина Горажде, број: 1610000092630161, отворен код
РАИФАИЗЕН банке филијала Горажде.

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

Члан 3.
Корисник новчаних средства,
Општина Горажде, је у обавези да након рјешавања имовинскоправних односа при реконструкцији раскрснице
код Црвеног крста у Горажду, достави
детаљан извјештај о утрошеним средствима Влади Босанско - подрињског
кантона Горажде путем Министарства

Члан 4.

Број:03–14-1066/12
10.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

606
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 10.08.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора са «ЕНЕРГОПЕТРОЛ» д.д.
I
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско – подрињског кантона
Горажде да за потребе снабдијевања

24. септембар/рујан 2012.
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Полицијске странице Прача, са сједиштем у општини Пале-Прача, потпише уговор о испоруци нафтних деривата путем бензинских станица са привредним друштвом «ЕНЕРГОПЕТРОЛ» д.д. Сарајево.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашњепослове Босанско –
подрињског кантона Горажде.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03-14–1065/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

607
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана 10.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта
„Побољшање услова за болнички
смјештај и амбулантно пружање
секундарних здравствених услуга
у ЈЗУ Кантонална болница
Горажде“

Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање Пројекта „Побољшање услова за
болнички смјештај и амбулантно пружање секундарних здравствених услуга у ЈЗУ Кантонална болница Горажде“, у укупном износу од 70.000,00 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 2012. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство, за 2012.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:03-14-1064/12
10.08. 2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

608
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

24. септембар/рујан 2012.

Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2012.
годину, број:08-14-843-1/12 од 16.05.
2012.године (сагласност: Закључак Владе БПК Горажде број: 03-14-648/12 од
17.05.2012. године и Одлука Скупштине БПК Горажде, број: 01-14-418/12 од
29.05.2012.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 9.
редовној сједници, одржаној дана 10.
08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање Пројекта
„Побољшање услова за болнички
смјештај и амбулантно пружање
секундарних здравствених услуга
у ЈЗУ Кантонална болница
Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 70.000,00 КМ (словима: седамдесет хиљада конвертибилних марака) на име финансирања Пројекта „Побољшање услова за болнички смјештај и амбулантно пружање секундарних здравствених услуга у ЈЗУ
Кантонална болница Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 70.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанско-
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подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући
трансфери за здравство за 2012. годину, а у корист ЈЗУ Кантонална болница Горажде на рачун број:199054009861
2621 код Шпаркасе банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
Исплата средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се након што
ЈЗУ Кантонална болница Горажде, из
средстава позајмице од Кантоналног
завода здравственог осигурања Горажде, измири обавезе према Порезној
управи Федерације БиХ Кантонални
порезни уред Горажде, а све у циљу
стварања услова за рад болнице, након
отклањања узрока који могу довести
до блокаде рачуна и рада Установе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Обавезује се ЈЗУ Кантонална болница Горажде да, по реализацији одобрених средстава, Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

24. септембар/рујан 2012.
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1063/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

609
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 10.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта ЈУ Дом
здравља „Др. Исак Самоковлија“
Горажде „Превенција и рано
откривање карцинома цервикса
преко ПАПА брисева“
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава суфинансирање Пројекта ЈУ Дом здравља „Др.
Исак Самоковлија“ Горажде „Превенција и рано откривање карцинома цервикса преко ПАПА брисева“ у износу
22.500,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за
2012. годину, на економском коду 614

100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за
здравство.
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:03-14-1062/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

610
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за
2012. годину, број: 08-14-843-1/12 од 16.
05.2012. године (сагласност: Закључак
Владе БПК Горажде број: 03-14-648/12
од 17.05.2012.године и Одлука Скупштине БПК Горажде, број: 01-14-418/12
од 29.05.2012.године), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана
10.08.2012. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
ЈУ Дом здравља „Др Исак
Самоковлија“ Горажде
„Превенција и рано откривање
карцинома цервиxа преко
ПАПА брисева“

„Др. Исак Самоковлија“ Горажде да,
по реализацији одобрених средстава,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.

Члан 1.

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

Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 22.500,00 КМ (словима: двадесет двије хиљаде пет стотина конвертибилних марака) на име суфинансирања Пројекта ЈУ Дом здравља „Др. Исак Самоковлија“ Горажде
„Превенција и рано откривање карцинома цервикса преко ПАПА брисева“.
Члан 2.
Средства у износу 22.500,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2012. годину, а у корист ЈУ Дом здравља „Др.
Исак Самоковлија“ Горажде на рачун
број: 1610300004300006 код Раифаизен
банке Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Дом здравља

Члан 5.

Број:03-14-1095/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

611
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско - подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 – Текући трансфери (Дом за стара и изнемогла лица) за 2012. годину («Службене
новине Босанско - подрињског кантона Горажде», број: 8/12), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на
својој 9. редовној сједници, одржаној
дана 10.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ «Дом за стара
и изнемогла лица» Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава ис-
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плата новчаних средства у укупном
износу од 33.750,00 КМ ЈУ ''Дом за стара и изнемогла лица'' Горажде, на
име подршке у осигурању неопходних
средстава за покриће трошкова пружања услуга у оквиру редовног пословања и реализације активности из Санационог програма јавне установе, како
слиједи:
-

28.200,00 КМ на име 1/5 обавеза
према Порезној управи,
5.550,00 КМ на име дијела обавеза
према добављачима.
Члан 2.

Средства у износу од 33.750,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељења лица и избјеглице Босанско подрињског кантона Горажде за 2012.
годину, економски код 614100 – Текући трансфери (Дом за стара и изнемогла лица).
Корисник одобрених средстав
дужан је да у року од 10 дана од дана
реализације ове Одлуке извијести Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице о
намјенском утрошку средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1061/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

612
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Критеријима за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанко - подрињског кантона Горажде број:
03-14-1968/11 од 02.12.2011. године и
број: 03-14-337/12 од 21.03.2012 године
те Програмом утрошка средстава из
Буџета Владе Босанско - подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 9. редовној сједници, одржаној дана
10.08.2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанско - подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 6.500,00 КМ на
име интервентне помоћи носиоцима
спортских дјелатности на нивоу Босанко - подрињског кантона Горажде и
то:

24. септембар/рујан 2012.

Број 12 – страна 1385

Измирење обавеза према
Фудбалском савезу Ф БИХ
5.000,00 КМ
на име уплате котизације
Жиро-рачун број: 1020070000004918 отворен код Унион банке филијала Горажде,
ИД број: 4245034530006.
Фудбалски клуб „Горажде“
Горажде

Измирење обавеза према
Кошаркашком савезу Зеница
1.500,00 КМ
на име уплате котизације
Жиро-рачун број:1990540051673254 отворен код Шпаркасе банке Филијала Горажде, ИД број: 4245064790002.
Кошаркашки клуб
„Раднички“ Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде у року од 10 (десет) дана од
дана реализације средстава предати
Извијештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде,
број:03-14-1968/11 од 02.12.2011. године
и број:03-14-337/12 од 21.03.2012 године.
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:03-14-1028/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

613
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 9. редовној
сједници, одржаној дана 10.08.2012.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Удружењу
«Свјетлост Дрине» Горажде
I
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
500,00 КМ Удружењу «Свјетлост Дрине» Горажде, на име организације ифтара на локацији касарне Косова.
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II

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства су планирана у Буџету Владе
БПК Горажде за 2012. годину на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жиро-рачун Удружења «Свјетлост Дрине», број:1990540006546332, отворен код Шпаркасе, са назнаком: За рамазанске активности.

Овом се Одлуком одобрава исплата регреса за годишњи одмор за све
запосленике кантоналних органа управе, кантоналних установа, као и за запосленике свих других правних лица
која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2012. годину у висини од 415,00 КМ.
Исплата регреса извршиће се у
два дијела и то:
-

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:03-14-1058/12
10.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

614
На основу члана 5. Уредбе о накнадама и другим материјалним правима која немају карактер плате («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 15/10) 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 10. редовној сједници, одржаној
дана 16.08.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати регреса за годишњи одмор
за 2012. годину

-

Први дио регреса у износу од
200,00 КМ одмах по доношењу ове
Одлуке;
Други дио регреса у износу од
215,00 КМ до краја буџетске године, а по стварању услова и обезбјеђењу финансијских средстава за
исплату другог дијела.
Члан 2.

Руководиоци кантоналних органа управе, кантоналних установа, као
и руководиоци других правних лица
која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде су обавезни донијети појединачна рјешења
за све запосленике који имају право на
регрес за годишњи одмор за 2012. годину, којима ће се, у складу са овом Одлуком, утврдити тачна висина регреса,
а на основу којих ће се исплатити регрес.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
биће исплаћена из буџета оних буџетских корисника којима припадају запослена лица, економски код 611224 –
Регрес за годишњи одмор, а за реали-
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зацију ове Одлуке задужује се 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:03–14-1074/12
16.08.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

615
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 16.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Савезу РВИ БПК «Синови Дрине»
Горажде
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средства су планирана у Буџету Владе
БПК Горажде за 2012. годину на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Средства уплатити на жиро-рачун број:1990540005249733, отворен код
Шпаркасе банке Горажде.
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:03-14-1076/12
16.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

616
На основу члана 34. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације БиХ», број:19/06)
и члана 26. став 3. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2012.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 4/12), премијер Босанско – подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.500,00
КМ Савезу РВИ БПК Горажде «Синови Дрине» Горажде, на име реализације Пројекта о сарадњи са протетичком
кућом «Соча» Љубљана.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Ушановић Алмиру
за потребе лијечења
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 2.000,00
КМ Ушановић Алмиру, на име трошкова лијечења неопходних за кадаверичну трансплантацију бубрега.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, економски код 600 000 – Текућа буџетска резерва, а теретиће се
економски код Владе БПК Горажде
614200 - Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити на жирорачун на име Ушановић Алмир број:
137-00000000000-80, позив број 041-325
отворен код «Моја банка» – пословница Горажде.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Рјешење о
разрјешењу предсједника и чланова
Надзорног одбора ЈП РТВ БПК
Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје
сагласност на Рјешење о разрјешењу
предсједника и чланова Надзорног одбора ЈП РТВ БПК Горажде д.о.о. број:
7/12 од 22.08.2012. године, које је донијела Скупштина ЈП РТВ БПК Горажде
д.о.о.
Члан 2.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у «Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде.»

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

Број:02–14–543/12
17.08.2012.године
Горажде

Број:03-05-1113/12
23.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

617

618

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са члановима 44. и 47.
Закона о Радио - телевизији Босанско –
подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/07, 8/09 и
11/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 11. редовној
сједници, одржаној дана 23.08.2012. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 44. и 47.
Закона о Радио - телевизији Босанско –
подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/07, 8/09 и
11/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 11. редовној
сједници, одржаној дана 23.08.2012. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Рјешење
о привременом именовању
предсједника и чланова Надзорног
одбора ЈП РТВ БПК Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност на Рјешење о привременом
именовању предсједника и чланова
Надзорног одбора ЈП РТВ БПК Горажде д.о.о. број: 8/12 од 22.08.2012. године, које је донијела Скупштина ЈП РТВ
БПК Горажде д.о.о.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1114/12
23.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

619
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 10. редовној
сједници, одржаној дана 16.08.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Параолимпијском комитету
Босне и Херцеговине

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 2.000,00
КМ Параолимпијском комитету Босне
и Херцеговине, на име учешћа на Љетним параолимпијским играма у Лондону.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства су планирана у Буџету Владе
БПК Горажде за 2012. годину на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Средства уплатити на трансакцијски број код банке ХИПО АДРИА:
3060510000000187.
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:03-14-1134/12
16.08.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

620
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 4/12), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на свој-
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ој 12. редовној сједници, одржаној 07.
09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за АПРИЛ 2012. године, како слиједи:
1. Општина Горажде 100.000,00 КМ из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број: 161-000-00
92630161, отворен код Раифаизен
банке Сарајево, филијала Горажде
Врста прихода: 732114, шифра: 033,
Буџетска организација: 0000000.
2. Општина Фоча - Устиколина
100.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ003) - Текући
трансфери Општини Фоча-Устиколина, на рачун број:101-140-0000
220255, отворен код Привредне банке Сарајево филијала Горажде.
3. Општина Пале - Прача 100.000,00
КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ004) - Текући трансфери
Општини Пале - Прача на рачун

број: 102-007-0000001426, отворен
код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним
новинама
Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–1158/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

621
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 23. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
4/12), а на приједлог Министарства за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подри-
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њског кантона Горажде, на својој 12.
редовној сједници, одржаној дана 07.
09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава између
буџетских корисника Министарства
за образовање, науку, културу
и спорт и ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава прерасподјела - преусмјеравање средстава
између буџетских корисника Министарства за образовање, науку, културу
и спорт и ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо”
како слиједи:
из
Буџета
Министарства
за
образовање, науку, културу и спорт
преусмјерити средства у укупном
износу од 25.000,00 КМ са економских
кодова:
615100 - Капитални трансфери за културу и РТВ БПК износ од
15.000,00 КМ,
821200 - Набавка грађевина износ од
5.000,00 КМ,
821300 - Набавка опреме износ од
5.000,00 КМ
у Буџет ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” на
економски код 821300 - Набавка опреме укупан износ од 25.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије,
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт и ЈУ ОШ “Хусеин еф.
Ђозо”, свако у оквиру своје надлежности.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а биће накнадно објављена у
“Службеним новинама Босанско –подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1159/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

622
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (˝Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде˝, брoj:
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 12. редовној сједници, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец АВГУСТ 2012. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним орга-
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нима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец АВГУСТ 2012. године, у износу од 360,00
КМ.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
привредном друштву “Месопромет”
д.д. Горажде за 2012.годину по
Програму подршке “Месопромет”
д.д. Горажде за 2012.годину

Члан 2.

Члан 1.

Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец АВГУСТ 2012. године у износу
од 8,00 КМ по једном радном дану.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средстава привредном друштву “Месопромет” д.д. Горажде по захтјеву за Програм подршке “Месопромет” д.д. Горажде за 2012.годину у висини од 10.000,00 КМ.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско -подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у ˝Службеним новинама Босанско -подрињског
кантона Горажде˝.
Број:03–14-1130/12
05.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

623
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број : 0114-424/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм утрошка
средстава Програм подршке “Месопромет” д.д. Горажде за 2012. годину,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012.године,
д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614 400 – ХАП 005- Подстицај
пољопривредној производњи “Месопромет”.
Члан 3.
Средства у износу од 10.000,00
КМ уплатити на жиро-рачун привредног друштва “Месопромет” д.д. Горажде, отворен у Привредној банци Сарајево филијала Горажде, број:10114
00000709426.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско – подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
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„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1160/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

624
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и акта Федералног Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства број:03-3-24-880-1/12 од 10.05.
2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 12.
редовној сједници, одржаној дана 07.
09.2012.године, д о н о с и:

Горажде да именује Стручну комисију
која ће у сваком конкретном случају
утврдити оправданост претварања пољопривредног земљишта из члана 1.
ове Одлуке у непољопривредне сврхе
и о истом подносити извјештај ресорном министарству.
Члан 3.
По један примјерак Рјешења
о издавању пољопривредних сагласности доставити Министарству за урбанизам и просторно уређење Босанско–
подрињског кантона Горажде у сврху
евидентирања промјена намјене пољопривредног земљишта код носиоца израде просторнопланске документације.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Министарству за привреду
Босанско–подрињског кантона
Горажде за издавање
пољопривредних сагласности

Ова Одлука важи све до коначног доношења просторнопланске документације за простор Босанско – подрињског кантона Горажде.

Члан 1.

Члан 5.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
због непостојања просторнопланске
документације рјешава у поступцима
за издавање пољопривредних сагласности којим се врши претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и то за V, VI, VII и VIII бонитетне категорије.

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.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона

Број:03–24-1184/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

625
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
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подрињског кантона Горажде број:1-14
-425/12 од 29.05.2012.године о давању
сагласности на Програм “Подстицај
пољопривредној производњи” за 2012.
годину (“Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде”, број:
8/12) утврђен Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2012.годину и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-9254/12 од 25.06.2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
(производња у затвореном простору
“пластеничка производња”
- правна лица)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди (производња у затвореном простору “пластеничка производња” - правна лица) у износу од
41.293,75 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача – обртника
који су остварили право на подстицај
са висином појединачних износа како
слиједи:

1.

СПП “ГАЛИНА”
вл.Хубјер Нермина
2. СПП “МИА”
вл.Полутак Шемса
3. СПП “СФ”
вл.Форто Мерсудин
4. СПП “ЕМ&ЕМ”
вл.Полутак Мехмед
5. СПП “ЏЕНИ”
вл.Казагић Аземина
6. СПП “В&П”
вл.Хубјер Едим
7. СПП “ДРЕЦА-ФАРМ”
вл.Дреца Адвија
8. С.П.”УЗОР”
вл.Форто Самир
9. СПП “МУХКО”
вл.Муховић Емир
10. СПП “БЕРИ”
вл. Пештек Медина
11. СПП “ДИНО”
вл.Омербашић Индира

12. СПП “МЕБС”
вл.Кракоња Сабахета
13. СПП „ЕМИР”
вл. Дреца Јасмин
14. СПП “ОКУС ПРИРОДЕ”
вл.Хасанспахић Ризалија

1.465,00 КМ
3.549,50 КМ
2.330,00 КМ
4.966,75 КМ
3.832,50 КМ
1.875,00 КМ
570,00 КМ
8.510,00 КМ
5.137,50 КМ
500,00 КМ
5.595,00 КМ
512,50 КМ
1.950,00 КМ
500,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (производња у затвореном простору “пластеничка производња” - правна лица)
у износу од 41.293,75 КМ.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-
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бли Босанско – подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1165/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

626
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012. годину подрињског кантона Горажде”, број: 8/12), утврђен Буџетом
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2012.годину и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи,
број:04-14-925-4/12 од 25.06.2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
(производња у затвореном простору
“пластеничка производња” физичка лица)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
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исплати новчана средства у износу од
15.496,00 КМ за подстицај у пољопривреди (производња у затвореном простору “пластеничка производња” физичка лица).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:
1. Џемиџић Авдо
2. Џомба Омер
3. Хањалић Мирзет
4. Габела Нура
5. Мујезиновић Менсур
6. Бечирбашић Фуад
7. Шаховић Јасмина
8. Полутак Мехо
9. Казагић Мирзета
10. Јусуфовић Мујо
11. Ћуровић Сафета
12. Човчић Шериф
13. Казагић Мунир
14. Угљеша Нурудин
15. Форто Семиза
16. Казагић Сулејмен
17. Габела Зиза
18. Чоло Омер
19. Дреца Сулејман
20. Рухотина Шевкија
21. Благоје Ковачевић
22. ХоџИћ Наила
23. Хоџић Мехмед
24. Бекто Зинета
25. Мандић Јованка
26.Ходо Елведин
27.Џебо Исад
28.Казагић Муниб
29.Османспахић Ермин
30.Форто Енвер

380,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
377,00 КМ
433,00 КМ
480,00 КМ
222,00 КМ
430,00 КМ
300,00 КМ
227,00 КМ
302,00 КМ
430,00 КМ
307,00 КМ
405,50 КМ
324,00 КМ
500,00 КМ
388,00 КМ
280,00 КМ
500,00 КМ
270,00 КМ
200,00 КМ
272,00 КМ
200,00 КМ
500,00 КМ
450,00 КМ
320,00 КМ
300,00 КМ
258,00 КМ
500,00 КМ
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31. Хубјер Миралем
32.Омербашић Нијаз
33.Габела Рагиб
34.Каровић Лејлудин
35.Џемиџић Енес
36.Давидовић Будимир
37.Шехо Самир
38. Муратспахић Ахмет
39.Карахоџа Зијад
40. Имширевић Хус
41. Сарајлић Фехим
42.Сарајлић Шефика
43.Хубјер Ахмед
44. Хубјер Рифет
45. Форто Абдулах
46.Чаврк Ејуб
47.Шунтић Омер
48.Чаврк Вахид

208,00 КМ
210,00 КМ
200,00 КМ
206,50 КМ
400,00 КМ
325,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
303,00 КМ
226,00 КМ
481,00 КМ
428,00 КМ
460,00 КМ
425,00 КМ
336,00 КМ
250,00 КМ
272,00 КМ
210,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (производња у затвореном простору “пластеничка производња” - физичка лица)
у износу од 15.496,00 КМ.
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:03–14-1166/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

627
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
12/03) и тачке 79. Програма рада Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број:06/12), Влада-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној 07.09.2012.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању радне групе за израду
преднацрта Закона о шумама
Босанско-подрињског кантона
Горажде
I
Овим се Рјешењем именује радна група за израду преднацрта Закона
о шумама Босанско-подрињског Горажде, у саставу:
1. Бардак Есад - предсједник комисије
2. Сијерчић Расим
- члан
3. Оковић Емир
- члан
4. Зец Бехудин
- члан
5. Татарин Рефија - секретар комисије
II
Задатак комисије из тачке I овог
Рјешења је да припреми преднацрт Закона о шумама Босанско-подрињског
кантона Горажде и упути га Влади Босанско-подрињског кантона Горажде.
III
Рок за израду преднацрта Зако-
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на о шумама Босанско-подрињског кантона Горажде је 30 дана од дана доношења Рјешења.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1168/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

628
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Плана и Програма утрошка средстава у Сектору водопривреде за
2012. годину број: 04-14-1565-2/12 од
19.07.2012.године и Одлуке Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде о давању сагласности на План
и Програм утрошка средстава у Сектору водопривреде за 2012.годину, број:
01–14-625/12 од 26. јула 2012.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за суфинансирање Пројекта
водоснабдијевање II фазе изградње
секундарне мреже за насеље
Филиповићи - Чаврци
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
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–подрињског кантона Горажде даје сагласност за суфинансирање Пројекта
водоснабдијевање II фазе изградње секундарне мреже за насеље Филиповићи - Чаврци у Општини Фоча - Устиколина, предложеног од стране Општине Фоча - Устиколина и за ове намјене одобравају се средства у износу од
40.000,00 КМ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Фоча–Устиколина, 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.
Овлашћује се министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да, уз претходно прибављено
Мишљење Кантоналног правобранилаштва закључи уговор о суфинансирању пројекта и намјенском утрошку одобрених средстава са Општином Фоча
– Устиколина, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства у износу од 40.000,00 КМ обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде, утврђена на економском коду 615100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне накнаде).
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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:03-14-1153/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

629
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Плана и Програма утрошка средстава у Сектору водопривреде за
2012. годину број: 04-14-1565-2/12 од
19.07.2012.године и Одлуке Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде о давању сагласности на План
и Програм утрошка средстава у Сектору водопривреде за 2012.годину, број:
01 – 14-625/12 од 26.јула 2012.године,
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012. године,
д о н о с и:

та чишћење и уређење ријеке Праче
у смислу заштите флоре и фауне и
превентивне заштите од поплава у
Општини Пале – Прача, предложеног
од стране Општине Пале – Прача, и за
ове намјене одобравају се средства у
износу од 40.000,00 КМ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Пале–Прача, 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.
Овлашћује се министар за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде да, уз претходно прибављено
мишљење Кантоналног правобранилаштва, закључи уговор о суфинансирању пројекта и намјенском утрошку
одобрених средстава са Општином
Пале – Прача, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за суфинансирање Пројекта
чишћење и уређење ријеке Праче
у смислу заштите флоре и фауне
и превентивне заштите од поплава
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје
сагласност за суфинансирање Пројек-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства у износу од 40.000,00 КМ обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде, утврђена на економском коду 615100 - Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде).
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Члан 5.

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”.

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

Број:03-14-1220/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

630
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2012. годину број: 10-14-13842/12 од 25.04.2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 07.09. 2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
пројекта под називом
„Оживимо старе занате”
достављеног од стране Јавног
предузећа РТВ БПК Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом се Одлуком прихвата суфинансирање пројекта под називом
„Оживимо старе занате” достављеног
од стране Јавног предузећа РТВ БПК
Горажде д.о.о. у износу од 10.000,00 КМ.

Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт на економском коду
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1146/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

631
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2012.годину број:10-14-13842/12 од 25.04.2012. године, те Одлуке
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 03-14-1146/12 од 07.09.
2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. Редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2012. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ БПК
Горажде д.о.о.
на име суфинансирања пројекта
под називом “Оживимо старе
занате”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Јавном предузећу РТВ БПК Горажде
д.о.о. на име суфинансирања пројекта
под називом „Оживимо старе занате”
у износу од 10.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2012.
годину број:10-14-1385-2/12 од 27.04.
2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12.редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу младих „Млади остају
на свом терену” Мравињац - Горажде
Члан 1.

Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештај о
имплементацији пројекта под називом
“Оживимо старе занате”.

Одобравају се новчана средства
у износу од 700,00 КМ Удружењу
младих „Млади остају на свом терену”
Мравињац - Горажде на име суфинансирања пројектних активности које се односе на музичке и ликовне радионице те такмичење у избору за најбољу фотографију.

Члан 4.

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”.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) – Текући трансфер за културу.
Новчана средства дозначити на
жиро-рачун број:1011400000720193, от-

Члан 3.

Број:03-14–1146-1/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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ворен код Унион банке д.д. Сарајево
експодитура Горажде, ИД број:4245062
310003.
Члан 3.
Корисник средстава је дужан да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.

ње огласа за пријем у радни однос, и
то како слиједи:
На одређено радно вријеме до
30.04.2013.године:
1. Домар – ложач, један извршилац у
ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар”
Витковићи – централна школа - пуно радно вријеме
2. Домар – ложач, један извршилац у
ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде
– пуно радно вријеме

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:03–14-1254/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

633
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
Огласа за пријем у радни однос
I
Овом се Одлуком даје сагласност директорима школа за расписива-

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли БПК Горажде, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-1186/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

634
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде”, број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2012.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског
одбора ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи”
Иловача
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I

зо” Горажде за расписивање огласа за
пријем у радни однос на одређено радно вријеме, и то како слиједи:

У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Хасан Турчало Брзи” Иловача именује се:
1. Плех Вахида, члан из реда наставника и стручних сарадника.
II
Мандат члана траје до краја времена на које је именован Школски одбор.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1171/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

635
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
огласа за пријем у радни однос
на одређено вријеме
I
Овом се Одлуком даје сагласност директору ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђо-

1. Сервирка – један извршилац, на одређено радно вријеме до 30.06.2013.
године.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-1215/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2012. годину број: 10-14-13842/12 од 25.04.2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец АВГУСТ 2012. године
I
Одобравају се новчана средства

24. септембар/рујан 2012.

у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец август 2012.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
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економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2012. годину број: 10-14-13842/12 од 25.04.2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
пројекта под називом
„Сигурност у саобраћају”
достављеног од стране КГ-1 д.о.о.
Горажде
Члан 1.

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.

Овом се Одлуком прихвата суфинансирање Пројекта под називом
„Сигурност у саобраћају”достављен од
стране КГ-1 д.о.о. Горажде у износу од
10.000,00 КМ.

IV

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”.

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

Број:03-14-1147/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са

Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбјеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање.
Члан 4.
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”.
Број:03-14-1218/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2012. годину број: 10-14-13842/12 од 25.04.2012.године, те Одлуке
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-14-1218/12 од 07.09.
2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. Редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
КГ-1 д.о.о. Горажде на име
суфинансирања Пројекта под
називом “Сигурност у саобраћају”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
КГ-1 д.о.о. Горажде на име суфинансирања Пројекта под називом „Сигурност у саобраћају” у износу од 10.000,00
КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери–Информисање, на жиро-рачун број 1327310410314203, отворен код НЛБ
Тузланске банке, ИД 245011670005.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештај о
имплементацији пројекта под називом
“Сигурност у саобраћају”.
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:03-14–1218-1/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

639
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за додјелу награда и откупу идејноархитектонских рјешења фонтане –
спомен-обиљежја комаданту
Заиму Имамовићу
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Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 3.469,92
КМ на име додјеле награда и откупа
радова идејног архитектонског рјешења фонтане – спомен-обиљежја комаданту Заиму Имамовићу у Горажду како слиједи:

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

I

награда у нето новчаном износу од
1.400,00 КМ Хаџибегановић Сеаду
из Сарајева
II награда у нето новчаном износу од
900,00 КМ Диздар Игору из Сарајева.
III награду у нетто новчаном износу од
700,00 КМ Мирашчић Хусеину из
Сарајева.
Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке обезбиједити из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско - подрињског кантона Горажде,
економски код 613900 - Уговорене услуге и друге посебне услуге, а иста
уплатити:
1. Хаџибегановић Сеаду износ од
1.400,00 КМ на жиро-рачун број:
1020130000060108, ТРН 10200000000
00023 отворен код УНИОН БАНКЕ
д.д. Сарајево, ЈМБГ 1611977180026.
2. Диздар Игору износ од 900,00 КМ
на жиро-рачун број: 07000734952,
број картице: 6764 1620 0039 6169,
отворен код Раифаизен банке д.д.,
ЈМБГ 1904973150014
3. Мирашчић Хусеину у износу од
700,00 КМ на жиро-рачун број: 1300-01160-6, ТРН 1610000000000011,
отворен код Раифаизен банке д.о.о.,
ЈМБГ:1603979180004

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:03–14-1210/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

640
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: 4/12), а
у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614300 - „Текући трансфери непрофитним организацијама”, (“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”,
број: 6/12), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец јули
2012. године

24. септембар/рујан 2012.
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2012.години за мјесец јули.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – (Финансирање пројеката
НВО борачких популација).

Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде” број: 4/12), а
у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
6/12), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09. 2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
јули 2012. године

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско - подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ “Синови Дрине”
Горажде на жироачун број: 199054000
5249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец јули 2012.године, и то:

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:03–14-1212/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

-

641

-

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

-

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

1.720,00
1.720,00

840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

24. септембар/рујан 2012.

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

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК
Горажде: 1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
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:03–14-1211/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

642
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 Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”, број: 4/12) и Програма о утрошку
новчаних средстава 614300 - „Текући
трансфери непрофитним организацијама”, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09. 2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат помоћи у стамбеном
збрињавању породица шехида –
погинулих бораца
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 4.000,00 КМ на име Пројекта помоћи у стамбеном збрињавању
породица шехида – погинулих бораца
са простора Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења б/п.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Организацији породица шехида
и палих бораца БПК Горажде број
жирорачуна: 1011400000324239, отвореног код ПБС банке Горажде.
Члан 4.
Организација породица шехида и палих бораца је дужна након утрошка одобрених средстава доставити
Министарству за борачка питања извјештај о проведеним активностима.
Рок за доставу извјештаја из претходног става овог члана је 15 дана од
дана окончања пројекта, а најкасније
до краја године за коју се финансирање тражи.

„Гребак – пут живота” за 2012.годину
број: 03-14-854/12 од 27.06.2012.године
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена
Програма манифестације „Гребак –
пут живота” за 2012.годину, на који је
дала сагласност Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком
број: 03-14-854/12 од 27.06.2012.године,
како слиједи:
У дијелу Програма А) ПЛАН
АКТИВОСТИ, колона 1 – ДАТУМ, мијења се термин одржавања манифестације „Гребак 2012.” тако да умјесто
04.08.2012. стоји 25.08.2012.године.
Члан 2.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–1209/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

643
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
измјенама и допунама Одлуке
о давању сагласности
на Програм манифестације

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:03-14-1208/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

644
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/12) и Програма о утрошку новчаних средстава 614300 - „Текући трансфери непрофитним организацијама”, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, д о н о с и:

24. септембар/рујан 2012.
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за помоћ у рјешавању социјалног
статуса РВИ
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 16.000,00 КМ на име Пројекта помоћи у рјешавању социјалног
статуса РВИ за мјесец јули 2012.године
са простора Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења б/п.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде на жиро-рачун број: 1990540055
747836, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1131/12
05.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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645
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: 4/12), а
у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
6/12), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09. 2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
август 2012. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2012.години за мјесец август.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – (Финансирање пројеката
НВО борачких популација).
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде на жиро-рачун број:199054000
5249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец август 2012. године, и
то:
-

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:03–14-1207/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

646
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: 4/12), а
у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
6/12), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09. 2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
август 2012. године

-

-

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

1.720,00
1.720,00

840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

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

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК
Горажде: 1011400000324239 - ПБС
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-

-

Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “ Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1206/12
07.09.2012.године
Горажде

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 16.000,00 КМ на име Пројекта помоћи у рјешавању социјалног
статуса РВИ за мјесец август 2012.године са простора Босанско – подрињског
кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења б/п.

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

647
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”, број: 4/12) и Програма о утрошку
новчаних средстава 614300 - „Текући
трансфери непрофитним организацијама”, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за помоћ у рјешавању социјалног
статуса РВИ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде на жиро-рачун број:1990540055
747836, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1205/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
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– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Закона о извршењу Буџета (“Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде” број: 4/12), Програма о утрошку средстава 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
6/12), Влада Босанско– подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09. 2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм обиљежавања
18. септембра – „Дана Босанскоподрињског кантона Горажде
и Општине Горажде”
за 2012.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм манифестације „18. септембар – Дан Босанско-подрињског
кантона Горажде и Општине Горажде”
за 2012. годину, а исти је саставни дио
ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 18.140,00
(словима: осамнаест хиљада стотину
четрдесет) КМ, према Финансијском
плану који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
“Текући трансфери непрофитних
организација – Обиљежавање знача-

24. септембар/рујан 2012.
јних датума из периода 92-95”.
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
БПК 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:03–14-1204/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,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 Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2345
/08 од 17.10.2008.године, Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2012. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о висини потребних прихода
за задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина мјесечних прихода које треба да
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остварује породица да сама за себе обезбједи смјештај и то како слиједи:
-

-

породица са 1 чланом
приход од….…..................382,30 КМ,
породица са 2 члана
приход од ………..............564,61 КМ,
породица са 3 члана
приход од …….................746,92 КМ
и
породица са 4 члана
приход од ……..................929,23 КМ.

За сваког наредног члана породице, износ се увећава за 182,30 КМ.
Члан 2.
Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени
орган по службеној дужности.
Члан 3.
Ова Одлука ће се усклађивати
сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од висине просјечне плате на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
утврђене од стране надлежног органа
за статистику.
Члан 4.
Одлука важи за временски период од 01.07–31.12.2012. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1203/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

Број 12 – страна 1413

650
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица, ЈАМ 002 – За пројекте одрживог повратка у БПК, ЈАМ
003 – Здравствено осигурање) за 2012.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/12), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012. 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 1.200,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз
надокнаду кирије за мјесеце јули и август 2012. године за шест корисника
(100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским законима и Закону о
расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, са
правом продужетка до трајног рјешавања статуса, а према списку како слиједи:
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Р/б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Презиме и име
Врева Зулфија
Туловић Изета
Овчина Хаснија
Хурко Сувад
Диздаревић Рифет
Пашовић Хасан
У к у п н о:

Попов Мост – Фоча
Н. Пите 9. – Чајниче
Чоходар Махала – Фоча
Рогатица
Вишеград
Фоча

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 појединцима (ЈАМ
001-Издаци за расељена лица) за 2012.
годину.
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:03–14-1202/12
07.09.2012. године
Горажде

Износ кирије
за 2 /два/
мјесеца (КМ)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.200,00

Пријератна адреса

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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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
12. редовној сједници, одржаној дана
07.09.2012. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде
Члан 1.
Разрјешава се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како слиједи:
1. Џемаил Поповић
2. Емир Обарчанин
3. Нихад Крашић
4. Вахид Мирвић
5. Аида Муловић

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

Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
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доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1201/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

Члан 2.
Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу
са Законом.
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Члан 3.

На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 14. Закона о оснивању Јавне установе „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде („Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде”, број:10/97) и члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ, број:34/03),
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012. године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде
Члан 1.
Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како
слиједи:
1. Биљана Беговић
2. Емир Обарчанин
3. Нихад Крашић
4. Вахид Мирвић
5. Аида Муловић

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

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1201-1/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614100 (ЈАО 001) –
Текући трансфери (Кантонални завод
здравственог осигурања), број: 08-14812-3/12 од 15.05.2012.године (сагласност: Закључак Владе БПК Горажде,
број: 03-14-624/12 од 11.05.2012.године
и Одлука Скупштине БПК Горажде,
број:01-14-420/12 од 29.05.2012.године),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке,
број: 03-14-848/12 од 27.06.2012.године
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Члан 1.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-848/12
од 27.06.2012.године, о исплати новчаних средстава Заводу здравственог осигурања БПК Горажде - ПРВА ТРАНША, у износу од 60.000,00 КМ јер се
нису стекли услови за њену реализацију, у складу са Програмом утрошка
средстава.
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.
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:03–14-1200/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Изд-

аци за расељена лица, ЈАМ 002 – За пројекте одрживог повратка у БПК, ЈАМ
003 – Здравствено осигурање) за 2012.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/12), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Центру за демократски развој (ЦДР)
за суфинансирање обнове локалних
путева у МЗ Заборак - Општина
Чајниче
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава Центру за демократски развој (ЦДР)
у укупном износу од 2.650,00 КМ на
име суфинансирања обнове локалних
путева у МЗ Заборак – Општина Чајниче.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначитити из Буџета Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код
– 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 - Издаци за расељена
лица) за 2012. годину на жиро-рачун
Центра за демократски развој (ЦДР)
број: 3386902231875637 отворен код
Уникредит банке Сарајево.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
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политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Задужује се Центар за демократски развој (ЦДР) да по реализацији
средстава доставе писани извјештај са
пратећом финансијском документацијом према Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице 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:03-14-1199/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско - подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 – Текући трансфери (Дом за стара и изнемогла лица) за 2012. годину („Службене
новине Босанско - подрињског кантона Горажде“, број: 8/12), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на
својој 12. редовној сједници, одржаној
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дана 07.09.2012. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ “Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” Горажде у укупном износу од 120.000,00 КМ, на име
транше по Програму утрошка средстава са економског кода 614100 – Текући трансфери (Дом за стара и изнемогла лица) за 2012. годину.
Средства из члана 1. ове Одлуке, ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде ће приоритетно утрошити за
измирење обавеза према Кантоналној
порезној управи, а у циљу деблокаде
рачуна јавне установе.
Члан 2.
Средства у износу од 120.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељења лица и избјеглице Босанско подрињског кантона Горажде за 2012.
годину, економски код 614100 – Текући трансфери (Дом за стара и изнемогла лица).
Корисник одобрених средстава
дужан је да у року од 10 дана од дана
реализације ове Одлуке извијести Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице о
намјенском утрошку средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Министарства за унутрашње послове
Босанско – подрињског кантона Горажде да потпише Уговор о набавци информатичко-техничке опреме, у укупној вриједности од 7.106,00 КМ (словима: седам хиљада стотину шест КМ).

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:03-14-1154/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

656
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2012.годину (“Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде”, број: 4/12), а у складу са Одлуком Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, број: 03-14717/12 од 29.05.2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност комесару полиције Управе полиције

Члан 2.
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде –
као купца и
2. “ДРИНЕКС” д.о.о. Горажде, као
продавца.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско –
подрињског кантона Горажде. Средства су обезбијеђена у Буџету Управе полиције МУП-а БПК Горажде на економском коду 821300 - Набавка опреме.
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:03–14-1196/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско

Број 12 – страна 1419

24. септембар/рујан 2012.

– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства за унутрашње послове Босанско - подрињског кантона
Горажде, број: 07-01-34-2689/08, 07-0134-9319/09 и 07-01-34-5435/10, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за пријем у радни однос
I
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско – подрињског кантона Горажде, да, у складу са одредбама Закона о намјештеницима у органима државне службе ФБиХ (“Службене новине
ФБиХ”, број: 49/05), изврши пријем у
радни однос на неодређено вријеме
једног намјештеника и то на радно мјесто:
1. Виши референт руковалац централног гријања- домар.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско – подрињског кантона Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско

– подрињског катона Горажде”.
Број:03–34-1195/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-23406/12 од 28.03.2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 12. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Фактуре број: 189-0530 ЗР на име
смјештаја и исхране учесника у
“Архитектонској радионици”
са Архитектонског факултета
из Љубљане
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање Рачуна број: 189-0530 ЗР
од 19.07.2012 године, издатог од стране
фирме “Касабланка” д.о.о. у износу од
1.248,00 КМ, а на име смјештаја и исхране учесника у “Архитектонској радионици”са Архитектонског факултета
из Љубљане.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке, уплатити на жиро-рачун фирме
“Касабланка” д.о.о., број:16103000040
50037 отворен код Раифаизен банке
Горажде, из Буџета Министарства за
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урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско - подрињског
кантона Горажде са економског кода
613900 - Уговорене и друге услуге.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу данм објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1194/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 5. Одлуке о
начину расподјеле станова у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
6/10) и Одлуком о утврђивању критерија за одређивање износа закупнине
стана на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-486/12
од 19.04.2012. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној сједници, одржаној дана
07.09.2012 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о издавању под закуп поткровног стана
у Витковићима на одређено вријеме
Хреља Зихаду

Члан 1.
Овом Одлуком Хреља Зихаду,
привремено настањеном у ул. Месуда
Бајића Баје у Витковићима, издаје се
под закуп поткровни стан површине
46 м2 у ул. Месуда Бајића Баје 41/10 у
Витковићима.
Члан 2.
Стан из члана 1. ове Одлуке издаје се на период од 6 мјесеци са могућности продужетка тог рока, а све у
складу са чланом 5. Одлуке о начину
располагања становима у власништву
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр.6/10).
Члан 3.
Висина закупнине одредиће се
у складу са Одлуком о утврђивању критерија за одређивање износа закупнине стана на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14486/12 од 19.04.2012 године, а остали
детаљи везани за закуп прецизираће се
уговором о закупу, који ће по правоснажности ове Одлуке са закупопримцем закључити Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Корисник се обавезује да ће се
он и сви чланови његовог породичног
домаћинства према стану и опреми
која припада стану односити маниром
доброг домаћина, да ће редовно измиривати све обавезе које произилазе из
кориштења стана (режије, одржавање

24. септембар/рујан 2012.

заједничких дијелова зграде и сл.) као
и да ће поштивати одредбе о кућном
реду објекта у коме се стан налази.
Члан 5.
Босанско - подрињски кантон
Горажде као власник стана, ако се за то
укаже потреба, задржава право да путем овлаштених лица изврши провјеру начина кориштења стана и опреме
која припада стану.
Ако се приликом провјере из
претходног става утврди да корисник
не извршава све обавезе из члана 3. ове
Одлуке, има се право ставити ван снаге ову Одлуку, раскинути уговор о закупу, а од корисника тражити да у року
од 30 дана ослободи стан од људи и
ствари.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде - Кантонални стамбени фонд.
Члан 7.
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:03–23-1193/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде, број:
5/03), члана 3.а Закона о приватизацији предузећа у ФБиХ (“Службене новине ФБиХ, број: 27/99, 8/99, 32/00,
45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 28/04, 44/04,
42/06, 4/09, 20/00) и члана 20. Закона о
почетном билансу стања предузећа и
банака ФБиХ (“Службене новине Ф
БиХ, број: 12/98, 40/99, 47/06, 38/08,
65/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о изузимању пословног простора
из процеса приватизације
I
Пословни простор саграђен на
к.ч.712 К.О. Горажде II, укупне површине 61,30 м2 и сутеренске површине
123 м2, који се налази у Горажду ул.
Ферида Диздаревића б.б., зграда „Титаник”, који је раније припадао ДП
„ОЗРЕН” Фоча, изузима се из процеса
приватизације.
II
Пословни простор из члана I
ове Одлуке ће се користити за смјештај
кантоналних органа и институција Босанско-подрињског кантона Горажде.
III
На основу ове Одлуке уписаће
се право власништва на некретнинама
из члана I ове Одлуке у корист Босанско-подрињског кантона Горажде.
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IV

за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице;
2. Оковић Емир – Министарство за
правосуђе, управу и радне односе;
3. Карахметовић Мерко – Служба за
заједничке послове кантоналних
органа.

Задужује се Кантонално правобранилаштво Босанско - подрињског
кантона Горажде да у складу са важећим прописима подузме радње укњижбе права власништва у корист Босанско-подрињског кантона Горажде на
предметном пословном простору.
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–19-1187/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

Члан 2.
Задатак Радне групе је да размотри жалбу подносиоца Делиле Клово
изјављену Влади Босанско – подрињског кантона Горажде на Рјешење ЈУ „Центар за социјални рад” БПК Горажде,
број:01/6-34-886-1/12, те сачини приједлог акта по наведеној жалби који ће
разматрати Влада Босанско – подрињског кантона Горажде.
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:03–34-1191/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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ОДЛУКУ
о формирању радне групе
за сачињавање приједлога акта
поводом жалбе Делиле Клово
Члан 1.
Именује се радна група у саставу за сачињивање приједлога акта поводом жалбе Делиле Клово у саставу:
1. Форто Фахрудин – Министарство

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
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I
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Удружењима грађана Босанско-подрињског кантона Горажде у износу од 13.800,00 КМ, како
слиједи:
-

Удружењу младих “Вијеће за иницијативу и развој” Горажде - Витковићи у износу од 3.000,00 КМ, за
реализацију Пројекта “Запошљавање младих”.
Средства уплатити на жиро-рачун
1325002008682598, отворен код НЛБ
Банке.

-

Бошњачком планинарском друштву “Горажде-Маглић” Горажде у
износу од 3.000,00 КМ, за обиљежавање Дана планинара на просторима СРЦ “Руда Глава” код Горажда.
Средства уплатити на жирорачун
број: 1011400000119666, отворен код
ПБС-филијала Горажде.

-

Омладинско волонтерско удружење “Стелла Магика” у износу од
2.000,00 КМ, за суфинансирање
Пројекта “Знање за све”.
Средства уплатити на трансакцијски рачун 1990540085684558, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала Горажде.

-

-

Удружење младих “Млади остају
на свом терену” Мравињац-Горажде, у износу од 1.000,00 КМ, за реализацију Пројекта “Човјек вриједи
онолико колико језика говори”.
Средства уплатити на жирорачун
број: 1011400000720193, отворен код
ПБС Банка-Филијала Горажде.
Вијеће младих Општине Горажде у

износу од 3.000,00 КМ, за пројекат
“Надстрешница”.
Средства уплатити на број рачуна
137-620-60035338-58, отворен код
Моја банка д.д. Сарајево, филијала
Горажде.
-

Удружење за рурални развој и помагање младим људима “Круг” у
износу од 1.000,00 КМ, за реализацију куповине 35 пакета школског
прибора.
Средства уплатити на жиро-рачун
1325002009180111, отворен код НЛБ
банка филијала Горажде.

-

Удружење “Сека” Горажде у износу од 800,00 КМ, за суфинансирање
издања књиге “Вратимо своју дјелотворност и самопоштовање”.
Средства уплатити на на жиро-рачун број: 1610300005880039, отворен
код Раифаизен банке, филијала Горажде.
II

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства су планирана у Буџету Владе
БПК Горажде за 2012. годину на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Корисници средстава дужни су по реализацији пројекта поднијети извјештај о намјенском утрошку средстава
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде, а најкасније до 01.11.2012.године.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли БПК Горажде, а накнадно ће да се

24. септембар/рујан 2012.
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објави у “Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1174/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

663
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 23. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
4/12), а на приједлог Министарства за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12.
редовној сједници, одржаној дана 07.
09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
између буџетских корисника
Министарства за финансије
и Владе Кантона
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава прерасподјела-преусмјеравање средстава
између буџетских корисника Министарства за финансије и Владе Кантона
како слиједи:
из Буџета Министарства за
финансије са економског кода 611100 Бруто плате и накнаде плате преусмјерити средства у укупном износу од
18.200,00 КМ
у Буџет Владе Кантона на економске кодове:

611100 - Бруто плате и накнаде плате
износ од 16.400,00 КМ,
612100 - Доприноси послодавца
износ од 1.800,00 КМ,
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Влада Кантона, свако у оквиру своје
надлежности.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а биће накнадно објављена у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1217/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

664
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању судске таксе
по тужби из пасивног подбиланса
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
средства за плаћање судске таксе по
тужби Босанско-подрињског кантона
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Горажде – Агенције за приватизацију,
против туженог Рудник и флотација
“Кишница и Ново Брдо” у Приштини,
како слиједи:
Адвокату Мифтар Исламију из
Урошевца, Косово, износ од 100,00 евра за таксу на пресуду по Пресуди Врховног суда Косова у Приштини Пж.
бр. 119/2009 од 04.06.2012.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Агенције за приватизацију Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге и
друге посебне услуге.
Средства уплатити према рачуну који је дат у прилогу ове Одлуке.
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:03–14-1181/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

665
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за процјену
вриједности возила у власништву
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком именује се Комисија за процјену вриједности возила
у власништву Босанско – подрињског
кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Имамовић Есад - предсједник
Муратспахић Мехо
-члан
Сијерчић Амер
- члан
Карахметовић Мерко - члан
Парганлија Мерхид
- члан
Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1.
ове Одлуке је да изврши процјену почетне вриједности возила која су предвиђена за продају, власништво Босанско-подрињског кантона Горажде и
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде, у циљу уврштавања истих у План
располагања имовином Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012.годину.
Члан 3.
Рок за реализацију ове Одлуке
је 10 дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
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”.

667

Број:03–14-1175/12
07.09.2012.године
Горажде

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

666
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
I

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава службено путовање у Швицарску Оковић
Емиру, ради реализације Пројекта који води Федерални завод за програмирање развоја, а ради се о студијском
путовању и посјети институцијама ове
државе које се баве стратешким планирањем.
Посјета ће се обавити у термину задња седмица мјесеца октобра
2012. године у трајању од 3 до 5 дана.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1176/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

Овом Одлуком одобрава се службено путовање у иностранство Ермину Манџу, полицијском службенику
Управе полиције МУП-а БПК Горажде, ради присуства обуци “Испитивање организованог криминала”.
Обука се одржава у Републици
Турској у организацији Федералног
Министарства за унутрашње послове
и Турске управе за међународну сарадњу и развој (ТИКА), у периоду од 08.
до 12. октобра 2012.године.
II
Средства за реализацију ове Одлуке обезбједиће се у Буџету Управе
полиције Министарства за унутрашње
послове Босанско – подрињског кантона Горажде за 2012.годину, на економском коду 613100 - Путни трошкови.
Трошкове смјештаја, исхране и
превоза сносиће Турска управа за међународну сарадњу и развој.
III
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско –
подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.

Члан 2.
Приватизација државног капитала у предузећу „Месопромет”д.д. Горажде извршиће се методом – ТЕНДЕР
У МАЛОЈ ПРИВАТИЗАЦИЈИ.
Члан 3.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1177/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

668
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. Редовној сједници, одржаној дана 07.09.2012.
године, д о н о с и :

Поступак приватизације провешће Агенција за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде у
складу са овом Одлуком, Одлуком Управног одбора Агенције број 13-05-1242/12 од 18.06.2012. године и позитивним законским прописима.
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: 03-19-1232/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

669

Утврђује се структура капитала
у предузећу „Месопромет” д.д. Горажде на дан 31.12.2011. године, како слиједи:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2012.године, д о н о с и:

- државни 180.815,70 КМ или 96,00290 %
- приватни 7.528,30 КМ или 3,99710 %
-укупни капитал 188.344,00 КМ или
100,00 %.

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи

ОДЛУКУ
о методу и критеријима
приватизације предузећа
„Месопромет” д.д. Горажде
Члан 1.

24. септембар/рујан 2012.
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи

Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
3.000,00 КМ, Авдибеговић Амиру и
Авдибеговић Санели, дјеци без оба родитеља из Горажда, на име помоћи за
рјешавање стамбеног проблема.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити на трансакцијски рачун број: 1613000015985267,
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде на име Авдибеговић Санела.
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:03–14-1229/12
07.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

670
На основу члана 34. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
19/06) и члана 26. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2012.годину (“Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде”, број: 4/12), премијер Босанско – подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
600,00 КМ, Авдибеговић Амиру и Авдибеговић Санели, дјеци без оба родитеља из Горажда, на име помоћи за рјешавање стамбеног проблема.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
економски код 600000 - Текућа буџетска резерва, а теретиће се код 614200 Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити на трансакцијски рачун број: 1613000015985267,
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде на име Авдибеговић Санела.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у “Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–1230/12
07.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

671
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско-
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подрињског кантона Горажде број:0114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм „Подстицај пољопривредној производњи за
2012. годину” („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 8/12), утврђен Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде за 2012.
годину и Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број: 04-14-9254/12 од 25.06.2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 13. редовној сједници, одржаној
дана 12.09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривредиподстицај за држање пчелињих
друштава
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
10.330,00 КМ за подстицај у пољопривреди-подстицај за држање пчелињих
друштава.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1. Адем Палдум
2. Мујо Хето
3. Фахро Ћосовић
4. Амел Канлић

440,00 КМ
260,00 КМ
320,00 КМ
450,00 КМ

5. Кемал Оковић
6. Изет Бездроб
7. Елмир Машић
8. Бего Боровац
9. Фадил Хамзић
10. Ибро Плех
11. Енвер Шабановић
12. Мехмед Мирвић
13. Менсур Кадрић
14. Рифет Кунто
15. Џафер Духовић
16. Мирсад Гушо
17. Сафет Обућа
18. Сејдо Моћевић
19. Суад Чељо
20. Муниб Крашић
21. Осман Сомун
22. Сеад Зупчић
23. Салих Зупчић
24.Адил Поздер
25. Сувад Жуга
26. Мухамед Сијерчић
27. Амел Ђозо
28. Мехо Диздаревић
29. Јасмин Мујезиновић
30. Хајрудин Пељто

230,00 КМ
340,00 КМ
250,00 КМ
310,00 КМ
300,00 КМ
330,00 КМ
450,00 КМ
400,00 КМ
300,00 КМ
480,00 КМ
210,00 КМ
250,00 КМ
240,00 КМ
210,00 КМ
330,00 КМ
300,00 КМ
370,00 КМ
430,00 КМ
460,00 КМ
350,00 КМ
300,00 КМ
220,00 КМ
220,00 КМ
230,00 КМ
1.050,00 КМ
300,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500–ПОД002 - субвенције за
пољопривредену производњу – држање пчелињих друштава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Го-

24. септембар/рујан 2012.
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ражде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-12-1222/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0114-425/12. од 29.05.2012. године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012. годину” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/12), утврђен у Буџету Министарства за привреду за 2012.годину и
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број: 04-14-925-4/12 од
25.06.2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
13. редовној сједници, одржаној дана
12.09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за про-

изводњу свјежег крављег млијека за
мјесец јули 2012. године у износу од
903,45КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1. Хаџовић Мушан
2.Ратковић Енес
3.Џемиџић Хусо
4.Ћуровић Фадила
5.Ченгић Исмета
6.Имамовић Амир
7.Фејзић Хусеин
8.Аганспахић Сејно
9.Аџем Сафет
10.Дедовић Рамиза
11.Салман Рамо
12.Брајловић Авдо
13.Шалака Вахид
14.СПП ”ДЕА”
вл. Дедовић Ениса
15.СПП ”ФАРМА МАСЛАР”
вл. Маслар Нусрета
16.СПП ”МИЛКА”
вл. Жуга Бахра
17.СПП ”ЋУРОВИЋ”
вл. Ћуровић Маида

21,90 КМ
58,05 КМ
75,00 КМ
28,65 КМ
19,95 КМ
31,05 КМ
35,40 КМ
60,00 КМ
75,00 КМ
48,60 КМ
39,75 КМ
49,50 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
60,60 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 - Субвенције
за пољопривредну производњу за
2012. годину.

24. септембар/рујан 2012.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним
новинама
Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1223/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,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 Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012. годину (“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”,
број: 8/12), утврђен Буџетом Босанско
–подрињског кантона Горажде за 2012.
годину и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-925
-4/12 од 25.06.2012.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 13. редовној сједници, одржаној
дана 12.09.2012. године, д о н о с и:
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новчаних средстава у износу од 14.000,00
КМ за подстицај пољопривредној про-

изводњи – подршка сајмовима који се
одржавају на подручју кантона.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ удружења која су остварила право на подстицај са висином
појединачног износа како слиједи:
1. Удружење привредно-културна
манифестација “Дани јабуке” Горажде 10.000,00 КМ
2. Удружење пољопривредних произвођача Фоча - Устиколина
4.000,00 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи - подршка сајмовима који се одржавају на подручју кантона у износу од 14.000,00КМ.

Средства уплатити на жирора-чуне удружења и то:

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи – подршка сајмовима
који се одржавају на подручју
кантона

Жиро-рачун Удружења привредно-културна манифестација “Дани јабуке” отворен код НЛБ Тузланске банке, филијала Горажде број:
132-731-04103430-12;
Жиро-рачин Удружења пољопривредних произвођача Фоча-Устиколина, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево филијала Горажде
број: 1610300005350031.

Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком врши се додјела

Одлука ступа на снагу даном

24. септембар/рујан 2012.
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објављивања на службеној огласној
табли Босанско – подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1225/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,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 Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 114-425/12 од 29.05.2012.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за
2012.годину (“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”,
број: 8/12) утврђен Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2012.
годину и Упутстава за остваривање
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14925-4/12/ од 25.06.2012.године, Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници,одржаној дана 12.09.2012.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
на име набавке сточне хране – сијена
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 12.700,00
КМ за набавку сточне хране – сијена за
фармере са подручја кантона – произвођаче млијека.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ фармера-произвођача
млијека достављен од стране удружења Фармера БПК Горажде који су
остварили право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:
1. Џемиџић Хусо
2. Аганспахић Сејно
3. Хаџовић Мушан
4. Аганспахић Шевко
5. Дељо Сувад
6. Имамовић Амир
7. Салмн Рамо
8. Ћуровић Фадила
9. Шалака Вахид
10. Ченгић Един
11. Брајловић Авдо
12. Хајрић Салко
13. Шаховић Мурис
14. Ћебо Галиб
15. Ченгић Хуснија
16. Беговић Хајра
17. Хоџић Мидхат
18. Жуга Екрем
19. Хубјер Џемила
20. Туркушић Узеир
21. Ахмовић Хазир
22. Жуга Ешеф
23. СПП “ДЕЉО”
вл.Дељо Елвир
24. СПП “Ћуровић”
вл.Ћуровић Маида
25. СПП “ДЕА”
вл.Дедовић Ениса
26. СПП “ВИЛА”
вл.Оџак Сабахета
27. СПП “САЛЕ”
вл.Турковић Салко
28. СПП “МУХКО”
вл.Муховић Емир

600,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
400,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
500,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
200,00 КМ
700,00 КМ
300,00 КМ
2.000,00 КМ
200,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
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29. СПП “СТОЧАР”
вл.Радоовић Дурмо
30. СПП “ФАРМА СЕБ”
вл.Буква Сенада
31. СПП “ФАМ”
вл.Фејзић Музафера
32. СПП “ФАРМА МАСЛАР”
вл.Нусрета Маслар

200,00 КМ
400,00 КМ
300,00 КМ
1.100,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1241/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Скупштине Босанско –
подрињског кантона Горажде број:0114-425/12. од 29.05.2012. године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за

2012. годину” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/12), утврђен у Буџету Министарства за привреду за 2012. годину, и
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-925-4/12 од
25.06.2012.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
13. редовној сједници, одржаној дана
12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за
мјесец август 2012. године у износу од
677,25 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.Ратковић Енес
2.Џемиџић Хусо
3.Имамовић Амир
4.Фејзић Хусеин
5.Аганспахић Сејно
6.Аџем Сафет

22,65 КМ
75,00 КМ
18,45 КМ
25,50 КМ
35,55 КМ
73,20 КМ

24. септембар/рујан 2012.
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7.Дедовић Рамиза
8.Салман Рамо
9.Брајловић Авдо
10.Шалака Вахид
11.Жуга Ешеф
12.СПП ”ДЕА”
вл. Дедовић Ениса
13.СПП ”ФАРМА МАСЛАР”
вл. Маслар Нусрета
14.СПП ”ЋУРОВИЋ”
вл. Ћуровић Маида

34,05 КМ
30,90 КМ
52,95 КМ
75,00 КМ
52,50 КМ

75,00 КМ

ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта „Анализа
здравственог стања становништва и
здравствене заштите на подручју
БПК у 2011. години”

31,50 КМ

Члан 1.

75,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500–ПОД 002 - Субвенције за
пољопривредну производњу за 2012.
годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1224/12
12.09.2012.године
Горажде

сједници, одржаној дана 12.09.2012.године, д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,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

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање Пројекта Јавне установе Завод за
јавно здравство Босанско-подрињског
кантона Горажде „Анализа здравственог стања становништва и здравствене
заштите на подручју БПК у 2011.години” у износу од од 10.000,00 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 2012. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство, за 2012.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 дан-

24. септембар/рујан 2012.

ом објављивања на службеној огласној
табли кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1226/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за
2012. годину, број:08-14-843-1/12 од 16.
05.2012.године (сагласност: Закључак
Владе БПК Горажде број: 03-14-648/12
од 17.05.2012. године и Одлука Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде, број: 01-14-418/12 од 29.05.
2012. године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 12.09.
2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање Пројекта „Анализа
здравственог стања становништва
и здравствене заштите на подручју
БПК у 2011.години”
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ (словима: десет хиљада конвертибилних
ма-рака) на име финансирања Пројек-
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та „Анализа здравственог стања становништва и здравствене заштите на
подручју БПК у 2011.години”, одобреног ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2012.
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона
Горажде, на рачун број: 10114000001782
54 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Програмом
утрошка, а по реализацији Пројекта,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1226-1/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

678
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2012. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
13. редовној сједници, одржаној дана
12.09.2012. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Црвеном крсту Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ, као дио средстава предвиђених
Програмом утрошка средстава на име
обезбјеђења средстава за суфинансирање дијела годишњих оперативних
трошкова и редовних програмских активности Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се Црвени крст Босанско-подрињског кантона Горажде да
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1228/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 132. Закона о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава
рата и заштити породице са дјецом
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/00,
5/03, 5/05 и 3/08) и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, са економског кода
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама за 2012. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници,
одржаној дана 12.09.2012. г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име пружања подршке за рад
инвалидских удружења
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
2.500,00 КМ, као првио дио средстава
предвиђених Програмом утрошка средстава намијењених за пружање подршке у раду непрофитних организација које брину о лицима са онеспособљењем са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде и то:
1. Удружење грађана за помоћ ментално ретардираним лицима 500,00
КМ (жиро-рачун број: 161030000244
0031 код Раифаизен банке Горажде),
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2. Удружење грађана обољелих од
церебралне парализе и дистрофије
500,00 КМ (жирорачун број: 16103
00002000039 код Раифаизен банке
Горажде),
3. Удружење грађана цивилних жртава рата 500,00 КМ (жиро-рачун број: 1011400000160018 код Привредне
банке Сарајево),
4. Удружење слијепих и слабовидних
грађана 500,00 КМ (жирорачун број: 1610300001810016 код Раифаизен
банке Горажде),
5. Удружење параплегичара и обољелих од дјечије парализе 500,00 КМ
(жирорачун број: 1610300001610002
код Раифаизен банке Горажде).
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезују се удружења из члана
1. ове Одлуке да Министарству за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
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ког кантона Горажде доставе извјештај
о утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1227/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

ОДЛУКУ
о плаћању рачуна за набавку
хране и лијекова

680
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – ИздР.б.

Добављач

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

„Онипром” д.о.о. Горажде
ЈЗУ Апотека „9.МАЈ” Горажде
ЈЗУ Апотека „9.МАЈ” Горажде
ЈЗУ Апотека „9.МАЈ” Горажде
ЗЗ „Агроподриње” Горажде
Укупно

аци за расељена лица, ЈАМ 002 – За пројекте одрживог повратка у БПК, ЈАМ
003 – Здравствено осигурање) за 2012.
годину (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/12) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-44-117
/12 од 06.02.2012.године, Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на
својој 13. редовној сједници, одржаној
дана 12.09.2012. године, д о н о с и :

Члан 1.
Одобрава се исплата рачуна за
набавку хране и лијекова у укупном
износу од 8.408,03 КМ (осам хиљада
три стотине двадесет четири конвертибилне марке и три фенинга) по спецификацији, како слиједи:
Број рачуна

12-3000-000132
31/12
32/12
33/12
01-36/12

Члан 2.
Исплату средстава из члана 1.
Одлуке извршити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
економски код – 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Изда-

Датум
рачуна
07.02.2012.
29.02.2012.
29.02.2012.
23.03.2012.
14.02.2012.

Износ (КМ)
7.903,68
275,90
107,30
37,15
84,00
8.408,03

ци за расељена лица) за 2012.годину, а
плаћање ће се извршити из средстава
подрачуна Средства за заштиту и спашавање Кантоналне управе цивилне
заштите.
Плаћање ће се извршити на жиро-рачун добављача из члана 1. ове
Одлуке.
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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:03–14-1237/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

681
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 12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о интервентној додјели 2.300 литара
еуро дизела на име чишћења снијега
Члан 1.
Овом се Одлуком врши измјена
и допуна Одлуке о интервентној додјели 2.300 литара еуро дизела на име
чишћења снијега, број: 03-17-140/12 од
08.02.2012.године, на начин да се мије-

ња члан 3. Одлуке и исти гласи:
“Исплата средстава у износу од
5.731,90 КМ из члана 1. ове Одлуке извршиће се на терет економског кода
613200 - Издаци за енергију из Буџета
Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде, а плаћање ће се извршити из средстава подрачуна – Средства за заштиту и спашавање Кантоналне управе цивилне заштите.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1238/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

682
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 12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о интервентној набавци
40.000 кг угља
Члан 1.
Овом се Одлуком врши измјена
и допуна Одлуке о интервентној на-
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бавци 40.000 кг угља на начин да се
мијења члан 2. ове Одлуке и исти гласи:
“ Исплата средстава у износу од
5.894,46 КМ из члана 1. ове Одлуке извршиће се на терет економског кода
613200 - Издаци за енергију из Буџета
Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде, а плаћање ће се извршити из средстава подрачуна – Средства за заштиту и спашавање Кантоналне управе цивилне заштите.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1240/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

683
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 38. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2012. годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:4/12), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 13. редоној сједници, одржаној дана 12.09.2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сугласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
са економског кода 614 300 - текући
трансфери непрофитним
организацијама за 2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско подрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за правосуђе, управу и радне односе за 2012. годину, са економског кода 614 300 – текући трансфери непрофитним организацијама, у износу од 15 000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужују се Министарство за правосуђе, управу и радне односе 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:03-14-1231/12
ПРЕМИЈЕР
12.09.2012. године
Алија Беговић,с.р.
Горажде
..................................
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683а)
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН
ПРОГРАМ: Програм утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу
и радне односе са економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним
организацијама
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Назив програма: Програм утрошка
средстава Министарства за правосуђе,
управу и радне односе са економског
кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
Подручје: Босанско-подрињски кантон
Област: Правосуђе, јавна управа и заштита људских права
Период: 2012.
Укупни трошкови :15 000,00 КМ
Правни основ: Чланови 38. и 45. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подринјског кантона Горажде», број: 4/12)

ПРОГРАМ ИЗРАДИЛО
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Вишеградска 2а
Горажде
038/227-251

Корисници/циљане скупине:
Удружења која дјелују на подручју Босанско-подрињског кантона и грађани
Босанско-подрињског кантона
1.

Опис програма

У циљу остваривања надлежности утврђених чланом 5. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 5/03) и циљева утврђених Средњорочним стратешким планом Министарства број: 05-05-365 од 08.
08.2011. године, усмјерених на потицање развоја организација цивилног дру-

штва које својим дјеловањем доприносе изради политика на нивоу кантона
и чији рад је у складу са стратешким
приоритетима Министарства и правосудних институција, сходно Закону о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 4/12), као начин реализације појављује се потреба утврђивања
Програма утрошка средстава.
Узимајући у обзир потребу учешћа гр-
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ађана у процесу креирања политика,
као претпоставке израде прописа који
су прихватљиви од стране грађана, путем чега се остварује и већи степен законитости, појављује се потреба пружања подршке пројектима који доприносе поменутом процесу.

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

Стратегијом реформе правосуђа у БиХ
и Акционом планом за спровођење
предвиђа се учешће цивилног друштва у спровођењу циљева у области правосуђа. Као питање везано за правосуђе и правду појављује се приступ правди у оквиру које цивилно друштво
може дати значајан допринос.

Средства за програме и пројекте удружења додјељују се на основу јавног позива Министарстава за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде пројектима и
програмима којима се остварују циљеви овог Програма у износу до 3000,00
КМ.

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

Министарство ће путем комисије вршити процјену поднесених пројекта и
програма оцјенама од 1 до 5, према
сљедећим критеријима:
1. Утицај пројекта на остваривање
циљева,
2. Искуство апликанта у управљању
пројектом,
3. Стручна оспособљеност апликанта,
4. Обухваћеност лица програмом,
5. Финансијски критериј (финансирање или суфинансирање/пројекти
којима се предвиђа суфинансирање ће бити оцјењени већом оцјеном).

Потребе, циљеви и користи према којима је усмјерен овај програм су лако
уочљиви и вишеструки при чему је начин дјеловања прилагођен реалним
могућностима Босанско - подрињског
кантона.
1. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
•

•

Повећање и оснаживање учешћа
организација цивилног друштва у
процесу промовирања заштите људских права, као и процесу креирања и доношења политика
Приступ правди
2. ОСВАРИВАЊЕ ОГРАМА
Средства по овом Програму се додје-

Приликом процјене неце се разматрати програми и пројекти који:
•

се искључиво базирају на инвестицијским улагањима, изградњи и
адаптацији објеката и куповини
опреме.
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•

пројекти и програми финансирани
из средстава Буџета Министарства
за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подринјског кантона
Горажде у 2011. години за које нису
у року достављени извјештаји о реализацији.
Јавни позив се објављује се на званицној веб страници Владе Кантона, огласној табли Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде и РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде. Пријаве на
јавни позив достављају се у року од 15
дана од дана посљедњег објављивања
јавног позива.
Удружења подносе пријаву на јавни
позив тако што попуњавају Пријавни
образац који чини саставни дио овог
Програма.
Уз Пријавни образац обавезно се прилаже :
-

-

Рјешење о упису у Регистар код
Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде или другог
надлежног органа у Федерацији
Босне и Херцеговине или Босни и
Херцеговини [сједиште удружења
на рјешењу је на подручју БПК-а]
(оргинал или овјерена копија),
Увјерење о порезној регистрацији
(оригинал или овјерена копија),
Картон депонованих потписа из
банке олицаа одговорних за финансије у удружењу или копија уговора с банком о отварању трансакцијског рачуна [уговор садржи ИД
број удружења и имена лица овлаштених за финансије у удружењу]
(оригинал или овјерена копија);

-

-

Детаљан програм или пројекат за
који се траже средства;
Финансијски план пројекта с изворима прихода и очекиваним расходима;
Податке о стручној спреми носиоца реализације пројекта.

Након проведеног јавног позива Министарство ће сачинити приједлог одлуке о додјели средстава, коју доноси
Влада Босанско-подрињског кантона.
Након провођења Јавног позива, у случају неутрошка средстава, објавиће се
нови јавни позив са роком пријаве од
10 дана од дана објављивања јавног позива.
4. Трошкови реализације
Средства за реализацију овог Програма се обезбјеђују у Буџету Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско - подрињског кантона
Горажде у буџетској 2012. години, економски код 614 300 - текући трансфери непрофитним организацијама у износу од 15 000,00 КМ
Ограничење трошкова финансирања
пројекта/програма је одређено до износа од 3. 000,00 КМ по једном пројекту.
5. Процјена резултата и ризици
приликом реализације Програма
Проведбом програма може се очекивати осигурање подршке удружењима
грађана која према циљевима свог дјеловања доприносе реализацији циљева овог Програма и који ће у крајњем
доприњети оснаживању дјеловања удружења грађана из циљане групе. Сама процјена и надзор ће бити уочени
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из обавезе удружења да по реализацији пројекта доставе коначан извјештај
на прописаном обрасцу о реализацији
у року који је наведен у Пројектима
апликаната.Такођер, важну улогу у надзору вршиће Уред за ревизију Босанско-подрињског кантона Горажде и
Министарство за финансије у складу
са законским прописима.
Ризици приликом реализације Програма и средстава су највећим дијелом
усмјерени на квалитет поднесених пројеката/програма удружења и евентуална немогућност осигурања прихода
због недовољног прилива средстава.
6. Правдање и исплата одобрених
Послије доношења одлуке о одобравању новчаних средстава, носиоцима
пројектних активности Министарство
за финансије ће исплатити одобрени
износ из Буџета Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско
– подрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама за
2012. годину.
7. Завршне напомене
Проведбу програма у смислу кадровских питања провешће упослени у
Министарству за правосуђе, управу и
радне односе Босанско - подринјског
кантона Горажде
Број:05-14-427-2/2012 М И Н И С Т А Р
14.09.2012.године Јанковић Радмила,с.р.
Горажде
Сагласност на овај Програм дала
је Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-1231/12 од
12.09.2012. године.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 12.09.2012. 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 2011/2012. годину
за мјесец јуни 2012. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 34.792,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде за студијску
2011/2012. годину за мјесец јуни 2012.
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 обја-
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ви у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1246/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

685
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2012.
годину број:10-14-1385-2/12 од 27.04.
2012. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 12.09.
2012. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима пројектних активности
са подручја Босанско – подрињског
кантона Горажде на име
суфинансирања пројектних
активности у циљу стварања услова
за развој и афирмацију културе
и техничке културе
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 56.000,00 КМ носиоцима пројектних активности са подручја Босанско – подрињског кантона
Горажде на име суфинансирања пројектних активности у циљу стварања
услова за развој и афирмацију културе
и техничке културе и то:

6.000,00 КМ
МАНИФЕСТАЦИЈА
„КУЛТУРНО-СПОРТСКА
МАНИФЕСТАЦИЈА
ПРАЧАНСКО ЉЕТО 2012.”
(у дјелу који се односи на организацију
културних програма)
Жирорачун ОПШТИНЕ ПАЛЕ - ПРАЧА број: 1020070000001426, отворен код Унион банке филијала Горажде, ИД број: 4245018920007.
ОПШТИНА ПАЛЕ - ПРАЧА

8.000,00 КМ
МАНИФЕСТАЦИЈА
„ДАНИ КУЛТУРЕ, СПОРТА
И ТУРИЗМА”
-УСТИКОЉАНСКО ЉЕТО
(у дјелу културно–забавно програм)
(7.000,00 КМ)
2. МАНИФЕСТАЦИЈА:
ОБИЉЕЖАВАЊЕ 19. МАРТС
„ДАН ОПШТИНЕ ФОЧА / ФБИХ”
(у дјелу културно – забавни програм)
(1.000,00 КМ)
Жирорачун ОПШТИНЕ ФОЧА - УСТИКОЛИНА број: 1011400000220255, отворен код
ПБС ДД Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245026510004.
ОПШТИНА
ФОЧА-УСТИКОЛИНА

1.
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VI ДАНИ МЕДА И ЉЕКОВИТОГ БИЉА
500,00 КМ
УДРУЖЕЊЕ УЗГАЈИВАЧА
“ЖИВЈЕТИ С ПРИРОДОМ – ГОРАЖДЕ
МЕДОНОСНОГ,
2012.” (у дијелу који се односи на извођеАРОМАЗИЧНОГ
ње културно-умјетничког програма)
И ЉЕКОВИТОГ БИЉА
“ФАЦЕЛИЈА”
Жирорачун Удружења узгајивача медоносног, ароматичног и љековитог биља “Фацелија” број:1020070000024124 код Унион банке д.д. Сарајево ексспозитура Горажде, ИД број:
4245052860005.
1.000,00 КМ
И ВИ СТЕ ДИО НАС - ПОСЈЕТА
И ДРУЖЕЊЕ СА ЛИЦИМА СА
ОНЕСПОСОБЉЕЊЕМ
Жирорачун УДРУЖЕЊА МУЗИЧАРА „БЕХАР” број:1990540040111630, отворен код ШПАРКАСЕ банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245057660004.
УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА
„БЕХАР”

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА КУЋНЕ
САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА ИЗРАДУ
1.000,00 КМ
РАДИНОСТИ „МОТИВ”
ТРАДИЦИОНАЛНИХ БОСАНСКИХ
ГОРАЖДЕ
РУКОТВОРИНА
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ЖЕНА КУЋНЕ РАДИНОСТИ „МОТИВ” ГОРАЖДЕ број:
1990540006180157, отворен код ШПАРКАСЕ банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД
број: 4245043440001.
УДРУЖЕЊЕ РАДИО КЛУБ
ТАКМИЧЕЊА И ПОСЈЕТЕ
1.000,00 КМ
„ТЕХНИЧАР” ГОРАЖДЕ
САЈМОВИМА У 2012. ГОДИНИ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА РАДИО КЛУБ „ТЕХНИЧАР” ГОРАЖДЕ број: 1011400000232
768, отвореног код ПБС банке Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245017950000.
1.800,00 КМ
РАД ПОЛЕТА НА ОЧУВАЊУ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ НАРОДА БИХ
И ОЧУВАЊУ ИЗВОРНОГ
СТВАРАЛАШТВА. РАД НА
ОМАСОВЉЕЊУ ДРУШТВА
Жиро-рачун КУД-а “Полет” Устиколина број: 1610300001400094, отворен код Раифаизен
банке филијала Горажде, ИД број: 4245013530006.
КУД “ПОЛЕТ”
УСТИКОЛИНА

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ГОРАЖДЕ

1.

2.

ДАНИ ИСАКА САМОКОВЛИЈЕ
СУНЦЕ НАД ДРИНОМ
ГОРАЖДЕ – САРАЈЕВО –
ФОЈНИЦА 2012 .
(1.200,00 КМ)
АПРИЛСКИ ДАНИ КУЛТУРЕ –
ГОРАЖДАНСКО ПРОЉЕЋЕ
ГОРАЖДЕ 2012.
(2.000,00 КМ)

27.400,00 КМ
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3.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СА
ТРАДИЦИОНАЛНОМ
МАНИФЕСТАЦИЈОМ
“ДРИНСКЕ ВЕЧЕРИ ДЈЕЧИЈЕ
ПОЕЗИЈЕ”
(1.900,00 КМ)
4. АФИРМАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА
АНГАЖМАНА И
СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ, ВРИЈЕДНОСТИ
КУЛТУРЕ, ЗАШТИТИ
КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКЕ
БАШТИНЕ, ПОДРШКА
ИЗДАВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
КРОЗ АФИРМАЦИЈУ КЊИГЕ И
СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ
КЊИЖЕВНОСТИ
КРОЗ
ОБЈАВЉИВАЊЕ НОВИНА
„ГЛАС ГОРАЖДА”
(3.000,00 КМ)
5. ПОЗОРИШНА УМЈЕТНОСТ
У НАШЕМ ГРАДУ
(3.500,00 КМ)
6. ИНТЕРНЦИОНАЛНИ ДЈЕЧИЈИ
ФЕСТИВАЛ
„ШТА СЕ ПЈЕСМОМ САЊА 2012.”
(4.000,00 КМ)
7. АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И
ПЈЕСАМА И ОЧУВАЊЕ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ
(1.800,00 КМ)
8. XV ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
ФЕСТИВАЛ ПРИЈАТЕЉСТВА
ГОРАЖДЕ 2012.
(10.000,00 КМ)
Жиро-рачун ЦЕНТАРА ЗА КУЛТУРУ ГОРАЖДЕ број: 1011400000065152, отворен код
ПБС д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245029610000.
КУД “АЗОТ” ВИТКОВИЋИ

МЕЂУНАРОДНА СМОТРА
1.800,00 КМ
ФОЛКЛОРА ГОРАЖДЕ 2012.
Жиро-рачун КУД-а “Азот” Витковићи - Горажде број: 1020070000017334, отворен код
Унион банке д.д. Сарајево експозитура Горажде, ИД број: 4245031600003.
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УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД
ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ
И ДИСТРОФИЈЕ

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
1.200,00 КМ
ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
КАО ДОПРИНОС УМЈЕТНИЧКОМ
СТВАРАЛАШТВУ
Жиро-рачун Удружења обољелих од церебралне парализе и дистрофије број:161030000
200039, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде, ИД број: 424502830007.

ИЗРАДА ИКЕБАНА И СУВЕНИРА
1.000,00 КМ
УДРУИЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ
МЕНТАЛНО
РЕТАРДИРАНИМ ЛИЦИМА
БПК ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун УДРУИЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИМ ЛИЦИМА
БПК ГОРАЖДЕ број: 1610300002440031, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде,
ИД број: 4245040260002.
1.500,00 КМ
УДРУЖЕЊЕ ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНО СТВАРАЛАШТВО
И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
САВЕЗ УСТИКОЛИНА
Жиро-рачун Удружења Омладински савез Устиколина број: 1011400000606218, отворен
код ПБС банке филијала Горажде, ИД број: 4245043790002.
„ЕЛЛЗА ФЕСТ”
500,00 КМ
КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ
МЛАДИХ БОСАНСКО ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун КУЛТУРНОГ УДРУЖЕЊА МЛАДИХ БПК ГОРАЖДЕ број:1990540052929
695, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала Горажде, ИД број: 4245065250001.
2.000,00 КМ
МЕЂУЕНТИТЕТСКА
И ИНТЕРКУЛТУРАЛНА САРАДЊА
ШКОЛА И УЧЕНИКА
– ПУТ У БУДУЋНОСТ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА „ПОМОЋ ДЈЕЦИ БАЛКАНА” број: 1990540054068572, отворен
код ШПАРКАСЕ банке филијала Горажде, ИД број: 4245066650003.
УДРУЖЕЊЕ
„ПОМОЋ ДЈЕЦИ БАЛКАНА”

УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ
ОПШТИНЕ ПАЛЕ - ПРАЧА

ШКОЛА СВИРАЊА ХАРМОНИКЕ
КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ И ТАКМИЧЕЊЕ

1.000,00 КМ

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ПАЛЕ - ПРАЧА број:1020070000035376,
отворен код Унион банке експозитура Горажде, ИД број: 4245068510004.
300,00 КМ
ФАЦЕЛИЈА ФЕСТ „МИРИС СТАРЕ
АВЛИЈЕ - ГОРАЖДЕ 2012.”
(у дијелу који се односи на културно –
забавни програм)
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА БПК ГОРАЖДЕ „БЕХАР” ГОРАЖДЕ број:10114000
00232768, отворен код ПБС банке Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245017950000.

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА БПК
ГОРАЖДЕ „БЕХАР”
ГОРАЖДЕ

24. септембар/рујан 2012.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) - Текући трансфер за културу за 2012. годину.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је да
до 31.12.2012. године Министарству за
образовање, науку, културу и спорт
достави наративни и финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава додијељених по основу апликације
на Јавни позив за пријаву приједлога
пројектних активности за учешће у
Програму утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер
за културу за 2012.годину.
Члан 4.
Корисници средстава морају
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт Босанско – подрињског кантона Горажде потврдити да намјеравају провести пројектне активности, писменом обавијести унутар 10 (десет) календарских дана од дана запримања обавијести о додјели ове Одлуке од стране Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанско
- подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
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 Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1244/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,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 12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанско
подрињског кантона Горажде да
изврши набавку лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника у количини
од 18.500 литара по цијени 2,15 КМ/л
у вриједности 39.775,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
лож-уља за потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника
од досадашњег добављача „ЕНОЛ”
д.о.о. Горажде у количини од 18.500
литара по цијени 2,15 КМ/л у вриједности 39.775,00 КМ, а у складу са одредбама Оквирног споразума.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви Босанско – подрињског кантона за 2012.годину, економски код 613 200 – издаци за енергију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1242/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину за I и II квартал 2012. године у износу од 50.000,00
КМ број:03-14-916/12 од 12.07.2012. године, ријечи „Трансфери за парламентарне политичке партије” мијењају се
са ријечима “Текући трансфери за политичке партије”.
Члан 2.
Либерално-демократској странци умањују се финансијска средства у
износу од 4.868 КМ (финансијска средства за 2011.годину) и иста се обавезује
да изврши поврат истих на Депозитни
рачун БПК Горажде број:132-731-0410
2931-54 (врста прихода: 722719).
Члан 3.

687
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 12.09.2012. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
о распореду средстава „Трансфер за
парламентарне политичке партије”
из Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2012. годину
за I и II квартал 2012. године у износу
од 50.000,00 КМ
Члан 1.
У цјелокупном тексту Одлуке о
распореду средстава „Трансфер за парламентарне политичке партије” из

Расподјелу финансијских средстава из члана 2. Ове Одлуке распоредити:
- Социјалдемократска партија
(1610000011860686)
1.363
- Странка демократске акције
(3389002202333988)
1.168
- Странка за Босну и Херцеговину
(1011400000289707)
779
- Савез за бољу будућност
“Фахрудин Радончић”
(1020500000086134)
584
- Босанскохерцеговачка
патриотска странка
“Сефер Халиловић”
(1011010000014974)
389,50
- Либерално демократска
странка (1376206003521830)
389,50
- Народна странка радом
за бољитак (3382202200693088)
195
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финасије.
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:03-14-1243/12
12.09.2012. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанск - подрињског кантона
Горажде, а у складу са чланом 25. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини
(„Службене новине Федерације БиХ”,
број: 14/12), Влада Босанско-подрињског кантона, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 12.09.2012.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА
КОЈА ЋЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ
КАНТОНАЛНЕ ПОПИСНЕ
КОМИСИЈЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овом се Одлуком именују лица
која ће за вријеме трајања пробног пописа обављати послове кантоналне пописне комисије за подручје Босанскоподрињског кантона Федерације Босне и Херцеговине, задаци и обавезе, начин финансирања и ступање на снагу.
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Члан 2.
(Лица)
Послове Кантоналне пописне
комисије за подручје Босанско-подрињског кантона ће обављати:
1. Јусуфовић Сабахета – начелник
Уреда за статистику за подручје
Босанско-подрињског кантона Федералног завода за статистику и
2. Сијерчић Емир - секретар Владе,
представник Босанско-подрињског кантона.
Члан 3.
(Надлежност)
Задаци и обавезе именованих
лица су сљедећи:
1. Надзор активности око припрема,
организовања и провођења пробног пописа на територији кантона,
2. Иницирање начелницима општина да формирају општинске пописне комисије као и ангажовање инструктора и пописивача,
3. Координирање и надзирање рада
општинских пописних комисија,
што подразумијева налагање општинским пописним комисијама да
обезбиједе адекватан простор за
обуку инструктора и пописивача и
провјеру да ли су благовремено организовали и провели обуку општинских инструктора и пописивача,
4. брига о правилној примјени организационих и методолошких упутстава за спровођење пописа у сарадњи са општинским пописним комисијама,
5. активно судјеловање у рјешавању
евентуално насталих проблема током одвијања пописних активности,
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6. континуирана координација и праћење рада општинских пописних
комисија на подручју кантона, тј.
праћење да ли се послови општинских пописних комисија обављају
квалитетно и у складу са Планом
активности,
7. обавјештавање становништва о проводјењу пробног пописа у општинама Кантона које су изабране у
узорак,
8. доступност у периоду од 09:00 до
21:00 сат, ради рјешавања евентуалних проблема који се могу појавити током трајања пробног пописа,
9. обављање других послова у складу
са Законом и инструкцијама овлаштених лица Федералног завода за
статистику уз обавезно придржавање поступака и дефиниција који су
дати у упутству за пописиваче и
општинске инструкторе.
Члан 4.
(Подношење извјештаја о раду)
За свој рад именована лица су
одговорна Влади кантона и Федералном заводу за статистику.
Извјештај о раду се подноси једном седмично.
Члан 5.
(Начин финансирања)
Средства за финансирање рада
именованих лица на пословима Кантоналне пописне комисије обезбјеђују
се у скалду са чланом 38. Закона о попису становништва, домаћинстава и
станова у 2013. години („Службене новине Федерације БиХ”, број 14/12).
Висина накнаде за рад утврдиће се посебним рјешењем које доноси

директор Федералног завода за статистику.
Члан 6.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама Босанско – подрињског
кантона Горажде”.
Број:03-05-1233/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Одлуке о утврђивању активности и ангажовања кантоналних министарстава и других органа кантоналне
управе на подручју Босанско- подрињског кантона Горажде у заштити и спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
снијежних падавина и ниских температура број:03-44-117/12 од о6.02.2012.
године, Влада Босанско - подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Општини Горажде на име плаћања
трошкова у заштити и спашавању
угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
снијежних падавина и ниских
температура у мјесецу фебруару
2012. године
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Члан 1.
Овом се Одлуком додјељују новчана средства Општини Горажде на
име плаћања трошкова у заштити и
спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
снијежних падавина и ниских температура у мјесецу фебруару 2012. Године у укупном износу од 28.265,00 КМ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Горажде
да одобреним средствима изврши плаћање трошкова насталих у заштити и
спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
сњежних падавина и ниских температура у мјесецу фебруару 2012. Године,
а све према овјереним спецификацијама извршених радова који су саставни дио ове Одлуке.
Одобрена средства дозначити
на жиро-рачун: Општина Горажде број:1610000092630161, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде, врста
прихода 732114, шифра општине 033.
Члан 3.
Исплата средстава из члана 1.
Ове одлуке извршиће се на терет економског кода 614100 - Текући трансфери другим разинама власти из Буџета
Министарства за финасије Босанскоподрињског кантона, а плаћање ће се
извршити из средстава подрачуна –
Средства за заштиту и спашавање Кантоналне управе цивилне заштите.
Корисник средстава дужан је да
у року од 15 дана од дана доношења
Одлуке поднесе Влади Босанско – подрињског кантона Горажде извјештај о

извршењу исте.
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:03–14-1234/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

690
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Одлуке о утврђивању активности и ангажовања кантоналних министарстава и других органа кантоналне
управе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у заштити и
спашавању угроженог становништва и
материјалних добара услијед великих
сњежних падавина и ниских температура број:03-44-117/12 од о6.02.2012.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Општини Фоча- Устиколина на име
плаћања трошкова у заштити и
спашавању угроженог становништва
и материјалних добара усљед
великих сњежних падавина и ниских
температура у мјесецу фебруару
2012. године

24. септембар/рујан 2012.
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Члан 1.
Овом се Одлуком додјељују новчана средства Општини Фоча - Устиколина на име плаћања трошкова у заштити и спашавању угроженог становништва и материјалних добара усљед
великих сњежних падавина и ниских
температура у мјесецу фебруару 2012.
Године, у укупном износу од 26.205,00
КМ
Члан 2.
Обавезује се Општина Фоча- Устиколина да одобреним средствима
изврши плаћање трошкова насталих у
заштити и спашавању угроженог становништва и материјалних добара усљед великих снијежних падавина и
ниских температура у мјесецу фебруару 2012. године, а све према овјереним
спецификацијама извршених радова
који су саставни дио ове Одлуке.
Одобрена средства дозначити
на жиро-рачун: Општине Фоча-Устиколина, број:1011400000220255, отворен
код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
Исплата средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се на терет економског кода 614100- Текући трансфери другим нивоима власти из Буџета
Министарства за финасије Босанско подрињског кантона, а плаћање ће се
извршити из средстава подрачуна –
Средства за заштиту и спашавање Кантоналне управе цивилне заштите.
Корисник средстава је дужан да
у року од 15 дана од дана доношења
Одлуке поднесе Влади Босанско – подрињског кантона Горажде извјештај о

извршењу исте.
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:03–14-1235/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

691
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Одлуке о утврђивању активности и ангажовања кантоналних министарстава и других органа кантоналне управе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у заштити и
спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
снијежних падавина и ниских температура број:03-44-117/12 од о6.02.2012.
године, Влада Босанско - подрињског
кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 12.09. 2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Општини Пале-Прача на име
плаћања трошкова у заштити и
спашавању угроженог становништва
и материјалних добара усљед
великих снијежних падавина
и ниских температура у мјесецу
фебруару 2012. године
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24. септембар/рујан 2012.
Члан 1.

Члан 4.

Овом се Одлуком додјељују новчана средства Општини Пале-Прача
на име плаћања трошкова у заштити и
спашавању угроженог становништва и
материјалних добара усљед великих
снијежних падавина и ниских температура у мјесецу фебруару 2012. године, у укупном износу од 20.570,00 КМ.

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

Члан 2.
Обавезује се Општина Пале-Прача да одобреним средствима изврши
плаћање трошкова насталих у заштити и спашавању угроженог становништва и материјалних добара усљед великих сњежних падавина и ниских температура у мјесецу фебруару 2012.године, а све према овјереним спецификацијама извршених радова који су саставни дио ове Одлуке.
Одобрена средства дозначити
на жиро-рачун: Општина Пале-Прача
број:1020070000001426, отворен код Унион банке експозитура Горажде.
Члан 3.
Исплата средстава из члана 1.
Ове одлуке извршиће се на терет економског кода 614100- Текући трансфери другим нивоима власти из Буџета
Министарства за финасије Босанско подрињског кантона, а плаћање ће се
извршити из средстава подрачуна –
Средства за заштиту и спашавање Кантоналне управе цивилне заштите.
Корисник средстава дужан је да
у року од 15 дана од дана доношења
Одлуке поднесе Влади Босанско – подрињског кантона Горажде извјештај о
извршењу исте.

Број:03–14-1239/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

692
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Коначног извјештаја Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине о стању објеката у којима су смјештене институције
Босанско-подрињског кантона Горажде по окончању стања елементарне непогоде изазване снијежним падавинама, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној сједници, одржаној дана 12.09.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Рачуна број: 0049/12 на име скидања
снијега и леденица са кровова
објеката у којима су смјештене
институције Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање Рачуна број: 0049/12 од
21.03.2012 године, испостављеног од
фирме “Гораждестан” д.о.о. Горажде

24. септембар/рујан 2012.

Број 12 – страна 1456

на име скидања снијега и леденица са
кровова објеката у којима су смјештене
институције Босанско-подрињског кантона Горажде за вријеме трајања елементарне непогоде изазване снијежним падавинама, у износу од 1.640,60
КМ.

Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 13. редовној
сједници, одржаној дана 12.09.2012.године, д о н о с и:

Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство

Исплата средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се на терет економског кода 613900 - Уговорене и друге услуге из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине, а плаћање ће се извршити из средстава подрачуна – Средства
за заштиту и спашавање Кантоналне
управе цивилне заштите.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жиро-рачун фирме “Гораждестан” д.о.о. Горажде број:101140
0000027128, отворен код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се 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:03–14-1236/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

693
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се службено путовање у Републику Турску у
периоду од 14.09. до 22.09.2012.године
наставницима, као пратиоцима на матуралној екскурзији, како слиједи:
-

ЈУ Мјешовита средња школа
“Енвер Поздеровић” Горажде:

1.
2.
3.
4.
5.

Боровац Сенко
Буњо Хилмо
Мушовић Санел
Бучо Мерима
Франца Мелећа

-

ЈУ Средња техничка школа
“Хасиб Хаџовић” Горажде

1. Лагумџија Мухамед
2. Ваљевчић Џенана
Члан 2.
Трошкови дневница на име службеног путовања исплатиће се из Буџета ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде и ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде, са економског кода 613 100 –
Путни трошкови.
Члан 3.
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:03–49-1253/12
12.09.2012.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Алија Беговић,с.р.

694
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА КАЈАКАШКИ КЛУБ „БУК“ ГОРАЖДЕ, на основу
члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-5/1998 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ КАЈАКАШКИ КЛУБ „БУК“ ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштеног за
заступање и представљање удружења, тако што се Ћуровац Сањин
– секретар удружења, разрјешава
дужности секретара удружења и
исти се именује за подпредсједника удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Го-

ражде, именовање чланова Управног и Надзорног одбора удружења,
а на основу скупштинске Одлуке
удружења број: 24/07 од 21.07.2012.
године.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута удружења,
јер је на сједници Скупштине удружења, одржаној дана 21.07.2012. године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и дјелатностима:
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Остваривање врхунских спортских резултата;
Изграђивање спортисте као
врхунског такмичара и његове
личности у духу захтјева времена у којем живимо;
Оспособљавање стручног кадра за рад са спортистима;
Рад са сениорским, јуниорским, кадетским и пионирским
селекцијама и на тај начин окупљање већег броја заинтересованих за бављење спортом;
Представљање и афирмација
Општине Горажде, Кантона,
Ф БиХ и државе Босне и Херцеговине на домаћим, односно
међународним такмичењима;
Обучавање;
Планирање и вођење физичког вјежбања;
Спортско суђење;
Организовање спортских припрема и такмичења;
Изнајмљивање опреме и објеката;
Послови стручног оспособљавања, усавршавања и инфор-
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•

мисања;
Савјетодавне и стручне услуге.

5. Упис промјена из тачки 2. 3. и 4.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 02.08.2012. године.
6. 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 дружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ
КАЈАКАШКИ
КЛУБ „БУК“ ГОРАЖДЕ уписано је у
Регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе, дана 13.03.1998. године,
под регистарским бројем Р-I-5/1998 у
прву књигу Регистра.
Дана 13.07.2011. године извршене су сљедеће промјене: промјена назива удружења, промјена скраћеног назива удружења, промјена лица овлаштених за заступање и представљање
удружења и промјена Статута.
Захтјевом број: УП-1:05-05-49/12
од 25.07.2012.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ КАЈАКАШКИ КЛУБ „БУК“
ГОРАЖДЕ за упис у Регистар промјене лица овлаштеног за заступање и представљање удружења, промјену чланова органа управљања и промјену Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:24/07 од 21.07.2012. године, о именовању чланова Управног и Надзорног одбора удружења, Одлука број:24
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/07/1 од 21.07.2012. године, о промјени
Статута удружења, Одлука број:25/07
од 21.07.2012. године о доношењу новог Статута, Одлука број: 31/07 од 21.
07.2012. године, о промјени лица овлаштених за заступање и представљање
удружења, Записник са сједнице Скупштине удружења и Статут удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена. Стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у року од 30
дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење
у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 и
2/12) и доказ о њеној уплати налази се
у спису предмета.
Накнада за упис промјена удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем
број: 05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:14/11)
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и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-49/12 М И Н И С Т А Р
02.08.2012.године Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРОДИЦА ШЕХИДА И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА БОСАНСКО –
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Федерације БиХ”, број:45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-3/2000 у прву Књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦЕ ШЕХДА
И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена делегата Скупштине удружења, тако што се: Селимовић Јасмина и Чустовић Амра, разрјешавају дужности, а именују се
нови делегати Скупштине удружења: Шахбаз Земина и Вилић Шемса.
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3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
04.07.2012. 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 ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОРОДИЦА ШЕХИДА И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана 26.01.2000.
године, под регистарским бројем Р-I3/2000 у прву књигу Регистра.
Дана 26.10.2005. године, извршене су сљедеће промјене: промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења и промјена Статута,
а дана 06.12.2011. године, извршена је
промјена чланова органа управљања и
промјена лица овлаштених за заступање и представљање удружења.
Захтјевом број: УП-1:05-05-46/12
од 21.06.2012. године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРОДИЦА ШЕХИДА И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ за упис у Регистар промјене делегата Скупштине.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:01-160/12 од 18.06.2012. године о
разрјешењу делегата Скупштине удружења и Одлука број: 01-161/12 од

Број 12 – страна 1460

18.06.2012. године, о именовању делегата Скупштине удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена. Стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или препису.
Странка је ослобођена од плаћања административне таксе на основу чланова 11. и 15. Закона о административним таксама („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 и 2/12).
Накнада за упис промјена удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године
(„Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и
доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-46/12 М И Н И С Т А Р
04.07.2012.године Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде,
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА.

Скраћени назив Удружења је: УФТ.
Сједиште удружења у Горажду, улица Заима Имамовића бр.44.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-7/2012 у прву књигу Регистра, дана 22.08.2012. године.
3. УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА је добровољно, невладино,
ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима и дјелатностима:
•
•

•

Унапређује ногометни спорт
тренингом и едукацијом у цјелини;
Развија пријатељске односе са
тренерским удружењима осталих Кантона, сарађује са Фудбалским савезом БПК Горажде, а преко њих и са НС ФБиХ
и НС БиХ;
Контролише поштивање у пр-
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•
•
•
•
•

имјени правила фудбалске игре које је донио Међународни
ногометни Борд и спречава
уношење било каквих неправилности у дјелатности којом
се бави;
Спречава сваку вјерску, расну
и политичку дискриминацију;
Штити интересе својих чланова удружења;
Омогућава свим члановима
удружења једнак третман у
тренирању;
Омогућава свим члановима
удружења да бирају и да буду
бирани у органе удружења;
Води рачуна и то му је циљ да
се ангажман чланова у функцијама своди само на једно.

4. Лице овлаштено за заступање и представљање УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА је:
ТОЗО СЕЛВЕР – предсједник
удружења
5. УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА 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
ФУДБАЛСКИХ
ТРЕНЕРА поднијело је Министарству
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,“ број: 45/02“), и то: Одлука о
оснивању удружења, Статут удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења и Списак чланова органа управљања.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило
да су испуњени услови за упис у Регистар УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИХ
ТРЕНЕРА, стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима
и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:
45/02), одлучено као у диспозитиву
овог Рјешења.
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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде,“ број: 17/04, 9/07 , 14/08
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
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Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број: 05-14-500-2/11 од
04.11.2011. године („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и доказ о уплати налази се у спису предмета.

•

Број:УП-1:05-05-52/12
22.08.2012.године
Горажде

•

ПО ОВЛАШТЕЊУ
МИНИСТРА
Асим Плакало,с.р.

дино, ванстраначко удружење са
сљедећим програмским циљевима
и дјелатностима:

•

•
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА РУКОМЕТНИ КЛУБ РАДНИЧКИ, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине“, број: 45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде,
УДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТНИ КЛУБ
РАДНИЧКИ.
Скраћени назив Удружења је: РК
“Раднички“.
Сједиште удружења је у Горажду,
улица 43. дринске бригаде бр.11.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-8/2012 у прву књигу
Регистра, дана 27.08.2012. године.
3. УДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТНИ КЛУБ
РАДНИЧКИ је добровољно, невла-

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Остваривање врхунских спортских резултата;
Изграђивање спортисте као
врхунског такмичара и његове
личности у духу захтјева времена у којем живимо;
Оспособљавање стручног кадра за рад са спортистима;
Рад са јуниорима, кадетима,
млађим кадетима и пионирима као селекцијама и на тај начин окупљање већег броја заинтересованих за бављење спортом;
Представљање и афирмација
Општине Горажде, Кантона,
ФБиХ и државе Босне и Херцеговине на домаћим, односно
међународним такмичењима;
Обучавање;
Планирање и вођење физичког вјежбања;
Спортско суђење;
Организовање спортских припрема и такмичења;
Изнајмљивање опреме и објеката;
Послови стручног оспособљавања, усавршавања и информисања;
Научно – истраживачки рад;
Савјетодавне и стручне услуге.

4. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА РУКОМЕТНИ КЛУБ РАДНИЧКИ су:
ФИДАХИЋ МЕРСИДА – предсједник
Управног одбора удружења
ФИДАХИЋ ХАРИС – подпредсједник
Управног одбора удружења
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5. УДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТНИ КЛУБ
РАДНИЧКИ 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 РУКОМЕТНИ КЛУБ РАДНИЧКИ је поднијело Министарству за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона
Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 45/02) и то: Одлука о
оснивању удружења, Статут удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења и Списак чланова органа управљања.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило
да су испуњени услови за упис у Регистар УДРУЖЕЊА РУКОМЕТНИ КЛУБ РАДНИЧКИ, стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у уп-

равном 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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 17/04, 9/07, 14/08
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
Накнада за упис у регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број: 05-14-500-2/11 од
04.11.2011. године („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 14/11) и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-54/12 ПО ОВЛАШТЕЊУ
27.08.2012.године
МИНИСТРА
Горажде
Асим Плакало,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА АТЛЕТСКИ
КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ, на основу члана 29. Закона о удружењима и
фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:
45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,

24. септембар/рујан 2012.
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који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде,
УДРУЖЕЊЕ АТЛЕТСКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ.
Скраћени назив Удружења је: АК
„ГОРАЖДЕ“.
Сједиште удружења у Горажду, улица
Вишеградска бр.15.

•
•
•
•
•
•

Спортско суђење;
Организовање спортских припрема и такмичења;
Изнајмљивање опреме и објеката;
Послови стручног оспособљавања, усавршавања и информисања;
Научноистраживачки рад;
Савјетодавне и стручне услуге.

2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-9/2012 у прву књигу Регистра, дана 30.08.2012. године.

4. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА АТЛЕТСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ су:

3. УДРУЖЕЊЕ АТЛЕТСКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ је добровољно, невладино, ванстраначко удружење са сљедећим програмским
циљевима и дјелатностима:

АХМЕТСПАХИЋ САМИР – предсједник Управног одбора удружења
ШУМАН ЗАИМ – подпредсједник
Управног одбора удружења

•
•
•

•
•

•

•
•

Развој и унапређење атлетског
спорта;
Остваривање врхунских спортских резултата;
Изграђивање спортисте као
врхунског такмичара и његове
личности у духу захтјева времена у којем живимо;
Оспособљавање стручног кадра за рад са спортистима;
Рад са сениорима, јуниорима,
кадетима и пионирским селекцијама и на тај начин окупљање већег броја заинтересованих за бављење спортом;
Представљање и афирмација
општине Горажде, Кантона,
ФБиХ и државе Босне и Херцеговине на домаћим, односно
међународним такмичењима;
Обучавање;
Планирање и вођење физичког вјежбања;

5. УДРУЖЕЊЕ АТЛЕТСКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ дјелује на
подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код
овог Министарства стиче својство
правног лица, чији надзор над радом врши надлежни кантонални орган у чије подручје спада праћење
стања у области на коју се односи
дјелатност удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ АТЛЕТСКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ поднијело је
Министарству за правосуђе, управу и
радне односе Босанско-подрињског
кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Служ-
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бене новине Федерације Босне и Херцеговине,“ број: 45/02“), и то: Одлука о
оснивању удружења, Статут удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења и Списак чланова органа управљања.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило
да су испуњени услови за упис у Регистар УДРУЖЕЊА АТЛЕТСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ, стога је,
сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама
(„Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“ број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде,“ број: 17/04, 9/07, 14/08
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази
се у спису предмета.
Накнада за упис у регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број: 05-14-500-2/11 од
04.11.2011. године („Службене новине
Босанско – подрињског кантона Гора-

жде“, број:14/11) и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-56/12 ПО ОВЛАШТЕЊУ
30.08.2012.године
МИНИСТРА
Горажде
Асим Плакало,с.р.

699
На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ”, број:35/05) и Програма уторшка средстава Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона Горажде са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, министар за правосуђе, управу и
радне односе Босанско – подрињског
кантона Горажде, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
I
Овим Рјешењем формира се комисија за процјену пројеката по Програму утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу и радне односе
БПК Горажде са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама, број: 05-14-427-2/12 од
14.09.2012. године, како с л и ј е д и:
-

Алма Шабанија – предсједник
Асим Плакало – члан
Емир Оковић – члан.
II

За секретара комисије именује
се Емина Башић.
Секретар Комисије обавља све
административне послове за потребе
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комисије, припрема записнике са састанка комисије, извјештај о раду комисије, води документацију и врши друге послове по захтјеву предсједника комисије.
III
Задатак комисије је да у складу
са Програмом утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу и радне односе са економског кода 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, припреми и распише јавни позив, изврши процјену поднесених пројеката и програма по завршеном
јавном позиву те сачини ранг-листу
одабраних апликаната на основу критерија утврђених Програмом и исту
достави министру на даљу процедуру.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеним
новинама Босанско – подрињског кантона Горажде”.
Број:05-14-427-3/12
МИНИСТАР
14.09.2012.године Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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На основу члана 32. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04,6/09), министрица за образовање, науку, културу
и спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде прописује:
Наставни календар
за школску 2012/13. годину
Настава у свим основним школама са подручја Босанско-подрињског

24. септембар/рујан 2012.

кантона Горажде почиње у понедјељак, 3. септембра 2012. године, а завршава се 14. јуна 2013.године, а за ученике
завршних разреда 31.маја 2013.године.
Настава се организује у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у
понедјељак 3. септембра 2012. године и
траје до 28. децембра 2012. године.
Наставни процес у првом полугодишту ће се одвијати у 17 радних седмица.
Нерадни дани – празници у
првом полугодишту су:
05.октобар - Дан учитеља
25. октобар – Курбан-бајрам
26. новембар – Дан државности БиХ
(25.11.2012.године – недјеља преноси се на понедјељак)
01. и 02. јануар – Нова година
Зимски распуст траје од 31.децембра 2012. године до 25. јануара 2013.
године.
Друго полугодиште почиње
28. јануара 2013.године и траје за завршне разреде до 31. маја 2013. године,
а за остале разреде до 14. јуна 2013. године.
За I разреде друго полугодиште
траје до 07. јуна 2013.године.
Укупан број радних седмица у
другом полугодишту за завршне разреде је 18, а за остале разреде 20 радних седмица.
Нерадни дани – празници у
другом полугодишту су:
01. март – Дан независности БиХ

24. септембар/рујан 2012.
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01. и 02. мај – Међународни празник
рада

Настава се организује у два полугодишта.

Разлику између потребних наставних и радних дана према годишњем плану и програму свака школа ће
користити у сљедеће сврхе:

Прво полугодиште почиње у
понедјељак, 3. септембра 2012. године,
и траје до 28. децембра 2012. године.
Наставни процес у првом полугодишту ће се одвијати у 17 радних
седмица.

-

обиљежавање дана школе, културне и спортске манифестације, јесенски и прољетни крос, излете, екскурзије и др.

Наведени дани сматрају се радним данима.
За државне празнике и остале
празнике чији је датум обиљежавања субота или недјеља, нерадне дане
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде одредиће својом одлуком.
Број:10-38-2561/12
06.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о
средњем одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), министрица за образовање, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде прописује:
Наставни календар
за школску 2012/13. годину
Настава у свим средњим школама са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде почиње у понедјељак, 3. септембра 2012. године, а завршава се 14. јуна 2013.године, а за ученике завршних разреда 10. маја 2013.
године.

Нерадни дани – празници у
првом полугодишту су:
05. октобар - Дан учитеља
25. октобар – Курбан-бајрам
26. новембар – Дан државности БиХ
(25.11.2012.године – недјеља преноси се на понедјељак)
01. и 02. јануар – Нова година
Зимски распуст траје од 31.
децембра 2012. године до 25. јануара
2013. године.
Друго полугодиште почиње
28. јануара 2013. године и траје за завршне разреде до 10. маја 2013. године,
а за остале разреде до 14. јуна 2013. године.
Укупан број радних седмица у
другом полугодишту за завршне разреде је 15, а за остале разреде 20 радних седмица.
Нерадни дани – празници у
другом полугодишту су:
01.март – Дан независности БиХ
01. и 02. мај – Међународни празник
рада
Разлику између потребних наставних и радних дана према годиш-
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њем плану и програму свака школа ће
користити у сљедеће сврхе:
обиљежавање дана школе, културне и спортске манифестације, јесенски и прољетни крос, излете, екскурзије и др.

-

Наведени дани сматрају се радним данима.
За државне празнике и остале
празнике чији је датум обиљежавања субота или недјеља, нерадне дане
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде одредиће својом одлуком.
Број:10-38-2562/12
06.08.2012.године

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

Горажде
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На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Слу-

24. септембар/рујан 2012.

жбене 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско - подрињског кантона
Горажде, д о н о с и :
Наставни план
за први разред деветогодишње
основне школе
I
Од школске 2012/13. године у
свим основним школама на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде у првим разредима деветогодишње
основне школе примјењиваће се Наставни план за први разред деветогодишње основне школе како слиједи:

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
РЕД.
БР.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ САТИ

1.

Босански / Хрватски / Српски језик
и књижевност
Математика
Моја околина
Музичка / Глазбена култура
Ликовна култура
Тјелесни и здравствени одгој
УКУПНО:
Изборно-обавезујући предмети:
-Вјеронаука
-Други предмет

3

ГОДИШЊИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
САТИ
102

2
2
2
2
2
13
1

68
68
68
68
68
442
34

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

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА

Ваннаставне акртивности
Допунски програми

14
476
Према програму и интересовањима ученика
Према потреби
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Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених
наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за први разред деветогодишње основне школе биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2688/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

703
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и :
Наставни план за други разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2012/13. године у свим основним школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у другим разредима деветогодишње основне
школе примјењиваће се Наставни план за други разред деветогодишње основне
школе како слиједи:
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ГОДИШЊИ БРОЈ
РЕД.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
БР.
ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНИХ САТИ
САТИ
1.
Босански / Хрватски / Српски језик
140
4
и књижевност
2.
Математика
3
105
3.
Моја околина
3
105
4.
Музичка / Глазбена култура
2
70
5.
Ликовна култура
2
70
6.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
УКУПНО:
16
560
2
7.
Изборно-обавезујући предмети:
70
-Вјеронаука
-Други предмет
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА
18
630
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Саставни дио овог наставног Плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за други разред деветогодишње основне школе биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2689/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

704
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и :
Наставни план за трећи разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2012/13. године у свим основним школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у трећим разредима деветогодишње основне
школе примјењиваће се Наставни план за трећи разред деветогодишње основне
школе како слиједи:
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ГОДИШЊИ БРОЈ
РЕД.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
БР.
ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНИХ САТИ
САТИ
1.
Босански / Хрватски / Српски језик
4
140
и књижевност
2.
Први страни језик
2
70
3.
Математика
3
105
4.
Моја околина
3
105
5.
Музичка / Глазбена култура
2
70
6.
Ликовна култура
2
70
7.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
18
630
УКУПНО:
8.
Изборно-обавезујући предмети:
2
70
-Вјеронаука
-Други предмет
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА
20
700

24. септембар/рујан 2012.
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Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за трећи разред деветогодишње основне школе биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2690/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

705
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
ка-нтона Горажде, д о н о с и :
Наставни план за четврти разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2012/13. године у свим основним школама на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде у четвртим разредима деветогодишње
основне школе примјењиваће се Наставни план за четврти разред деветогодишње
основне школе како слиједи:
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ГОДИШЊИ БРОЈ
РЕД.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
БР.
ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНИХ САТИ
САТИ
4
1.
Босански / Хрватски / Српски језик
140
и књижевност
2.
Први страни језик
3
105
3.
Математика
4
140
4.
Моја околина
2
70
5.
Музичка / Глазбена култура
2
70
6.
Ликовна култура
2
70
7.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
УКУПНО:
19
665
2
8.
Изборно-обавезујући предмети:
70
-Вјеронаука
-Други предмет
Одјељенска заједница
9.
1
35
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА
22
770
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Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за четврти разред деветогодишње основне школе биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
III
Ступањем на снагу овог Наставног плана престаје да важи Наставни план за
IV разред деветогодишње основне школе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:13/08).
Број:10-38-2691/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

706
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :
Наставни план за пети разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2012/13. године у свим основним школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у петим разредима деветогодишње основне
школе примјењиваће се Наставни план за пети разред деветогодишње основне
школе како слиједи:
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
РЕД.
БР.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1.

Босански / Хрватски / Српски језик
и књижевност
Први страни језик
Математика
Природа
Друштво
Основе технике

2.
3.
4.
5.
6.

СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ САТИ

ГОДИШЊИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
САТИ

4

140

3
4
2
1
1

105
140
70
35
35

24. септембар/рујан 2012.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
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Култура живљења
Ликовна култура
Музичка / Глазбена култура
Тјелесни и здравствени одгој

1
1
1
2

35
35
35
70

УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

20

700

2

70

1
23

35
805

Изборно-обавезујући предмети:
- Вјеронаука
- Други предмет
Одјељенска заједница
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА:

Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за пети разред деветогодишње основне школе биће објављен
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
III
Ступањем на снагу овог Наставног плана престаје да важи Наставни план за
V разред деветогодишње основне школе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:13/08).
Број:10-38-2692/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

707
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и :
Наставни план за шести разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2012/13. године у свим основним школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у шестим разредима деветогодишње основне

Број 12 – страна 1474

24. септембар/рујан 2012.

школе примјењиваће се Наставни план за шести разред деветогодишње основне
школе како слиједи:
ПЛАН ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
РЕД.
БР.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1.

Босански / Хрватски / Српски језик
и књижевност
Енглески језик
Други страни језик
Математика
Биологија
Географија/Земљопис
Хисторија/Повјест
Техничка култура
информатика
Ликовна култура
Музичка / Глазбена култура
Тјелесни и здравствени одгој
Култура живљења
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Изборно-обавезујући предмети:
- Вјеронаука
- Други предмет
Одјељенска заједница
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА:

СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ САТИ

ГОДИШЊИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
САТИ

4

140

2
1
4
2
2
2
1
1
1
1
2
1

70
35
140
70
70
70
35
35
35
35
70
35

24

840

1

35

1
26

35
910

Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених
наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за шести разред деветогодишње основне школе биће
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
III
Ступањем на снагу овог Наставног плана престаје да важи Наставни план за
VI разред деветогодишње основне школе и Наставни план о измјенама и
допунама Наставног плана за VI разред
деветогодишње основне школе
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:6/09 и 10/11).
Број:10-38-2693/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

24. септембар/рујан 2012.
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708
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица 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 2012/13. 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
ГОДИШЊИ БРОЈ
РЕД.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
БР.
ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНИХ САТИ
САТИ
1.
Босански / Хрватски / Српски језик
4
140
и књижевност
2.
Енглески језик
2
70
3.
Други страни језик
2
70
4.
Математика
4
140
5.
Физика
2
70
6.
Хемија/Кемија
2
70
7.
Биологија
1
35
8.
Географија/Земљопис
2
70
9.
Хисторија/Повјест
1
35
10.
Техничка култура
1
35
11.
Информатика
1
35
12.
Ликовна култура
1
35
13.
Музичка / Глазбена култура
1
35
14.
Тјелесни и здравствени одгој
2
70
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
Изборно-обавезујући предмети:
- Вјеронаука
- Други предмет
Одјељенска заједница
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА:

26

910

21

70

1
29

35
1015
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Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за осми разред деветогодишње основне школе биће објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
III
Ступањем на снагу овог Наставног плана престаје да важи Наставни план за
VIII разред деветогодишње основне школе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11).
Број:10-38-2694 /12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

709
На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 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), министрица за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :
Наставни план за ДЕВЕТИ разред деветогодишње основне школе
I
Од школске 2012/13. године у свим основним школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у деветим разредима деветогодишње основне
школе примјењиваће се Наставни план за девети разред деветогодишње основне
школе како слиједи:
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДЕВЕТИ РАЗРЕД ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ГОДИШЊИ БРОЈ
РЕД.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ
НАСТАВНИХ
БР.
ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНИХ САТИ
САТИ
1.
Босански / Хрватски / Српски језик
4
132
и књижевност
2.
Енглески језик
2
66
3.
Други страни језик
2
66
4.
Математика
4
132
5.
Физика
2
66
6.
Хемија/Кемија
2
66
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Биологија
Географија/Земљопис
Хисторија/Повјест
Техничка култура
Информатика
Ликовна култура
Музичка / Глазбена култура
Тјелесни и здравствени одгој
Грађанско образовањеДемократија

2
1
2
1
1
1
1
2

66
33
66
33
33
33
33
66

1

33

УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

28

924

1

33

1
30

33
990

Изборно-обавезујући предмети:
- Вјеронаука
- Други предмет
Одјељенска заједница
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА:

Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених наставних предмета у којем су интегрисана заједничка језгра.
II
Наставни план за девети разред деветогодишње основне школе биће
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2697/12
22.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.
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На темељу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“ број: 5/03), те на темељу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
изборно подручје: ОПШТЕ
I
Од школске 2012/2013. године у средњој техничкој школи примјењиваће се:
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
изборно подручје: ОПШТЕ
Р/б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Назив предмета
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Босански / Хрватски / Српски језик
и кнјижевност
Страни језик
Историја
Тјелесни и здарвствени одгој
Математика
Информатика
Физика
Хемија
Демократија и људска права
Социологија
Култура религија
У К У П Н О А:
СТРУЧНОТЕОРЕТСКИ
ПРЕДМЕТИ
Техничко цртање с нацртна
геометрија
Техничка механика
Машински елементи
Технологија материј. и роба у трансп.

Основи друмског саобраћаја
Саобраћајна географија
Моторна возила
Мотори СУС
Друмске саобраћајнице
Информационе техноогије
Робнотранспортне манипулације
Организација превоза робе и путника

Безбједност друмског саобраћаја
Динамика моторних возила
Економика друмског саобраћаја
Аутобазе и аутостанице
Лабораторијске вјежбе
У К У П Н О Б:
УКУПНО А+Б:
В. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА
Вјеронаука-изборно обавезујући
Одјељенска зајеница
У К У П Н О:А+Б+В

I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Σ

2

2

2

2

8

2
2
2
4
2
3
2
19

2
2
2
4
2
3
17

2
2
3
2
1
12

2
2
3
2
11

8
4
8
14
4
6
2
2
2
1
59

2

-

-

-

2

2
2
2
2
10
29

2
2
2
3
3
12
29

3
3
2
3
2
3
3
19
31

4
3
3
2
2
4
18
29

4
2
2
2
2
3
3
3
2
3
6
6
3
2
2
12
59
118

1
1
32

1
1
32

1
1
33

1
1
32

4
4
126
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Саставни дио овог Наставног
плана је програм из свих горе наведених наставних предмета.
II
Овај наставни план и програм
објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2377-1/12 М И Н И С Т Р И Ц А
12.07.2012.године Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско - подринјског кантона
Горажде, број:8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 28. редовној сједници, одржаној дана 20.09.
2012.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једне стамбене
јединице у власништву
Општине Фоча-Устиколина
I
Овом Одлуком, а у сврху смјештаја високостручних медицинских кадрова, даје се у трајно власништво Јавној установи „Дом здравља“ Устиколина стамбена јединица у Горажду, ул.
Здравствених радника 22, стан број 16
површине 48м2, која се налази у стамбено-пословном објекту изграђеном
на к.ч. 794/4 КО Горажде II.
II
Стан из члана I ове Одлуке дат

је у трајно власништво Општини Фоча
–Устиколина Одлуком Владе Босанско
-подрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр. 2/12), а користиће се искључиво за потребе смјештаја високостручног медицинског кадра запосленог у
ЈУ „Дом здравља Устиколина“ у општини Фоча-Устиколина.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-31-1249/12
20.09.2012.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,ср.
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На основу члана 61. став 1. Закона о грађевинском земљишту („Службене новине Федерације БиХ“, број:
25/03) и члана 19. Статута Општине
Фоча-Устиколина („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08), рјешавајући о захтјеву
Чимпо Мурата из Цвилина, Устиколина, за утврђивање права власништва
на градском грађевинском земљишту
на којем је изграђена зграда без права
кориштења ради грађења, Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на
28. редовној сједници, одржаној дана
20.09.2012.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. На градском грађевинском земљишту у катастарском операту означеном као к.ч. 2636/2 у површини
од 150 м2, које је уписано у п.л. број:
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701/01 К.О. Цвилин на име државна својина корисник ЈУ ОШ „Устиколина“ Устиколина, школа Цвилин са 1/1 дијела посједа, које се налази у насељу Цвилин, утврђује се
право власништва у корист Чимпо
Мурата из Цвилина, као градитеља
породичностамбеног објекта на
том земљишту, облика и величине
према скици снимања лица мјеста,
која је саставни дио овог Рјешења.
2. Чимпо Мурат из Цвилина дужан
је платити накнаду за додијељено
земљиште из тачке 1. овог Рјешења
у корист Општине Фоча-Устиколина у износу од 675,00 КМ (словима:
шест стотина седамдесет пет КМ), у
року од 15 дана од дана правоснажности овог Рјешења, на жиро-рачун Општине Фоча-Устиколина број: 1011400000509897, отворен код
ПБС филијала Горажде, са назнаком врста прихода: 722 431 – накнада за додијељено земљиште. Накнада за уређење градског грађевинског земљишта није обрачуната из
разлога што је градитељ обезбиједио све прикључке на инфраструктуру и уредио поменуту парцелу.
3. На земљишту из тачке 1, а по правоснажности овог Рјешења и плаћеној накнади из тачке 2. овог Рјешења, Служба за геодетске, имовинскоправне послове и катастар некретнина Општине Фоча-Устиколина, извршиће укњижбу права власништва у корист Чимпо Мурата из
Цвилина, са дијелом 1/1, уз истовремено брисање раније извршених
уписа на том земљишту.
4. О трошковима поступка биће нак-
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надно одлучено након правоснажности Рјешења.
Образложење
Чимпо Мурат из Цвилина поднио је захтјев надлежној служби Општине Фоча-Устиколина, коим тражи
да се на основу члана 61. Закона о грађевинском земљишту ФБиХ утврди право власништва у његову корист, на
градском грађевинском земљишту у
државној својини из тачке 1. овог Рјешења, на којем је изграђен породичностамбени објекат, без права кориштења ради грађења.
Поступајући по наведеном поднеску, овај орган је дана 16.07.2012. године, уз присуство подносиоца захтјева и вјештака геодетске струке, на лицу мјеста одржао усмену расправу којом приликом је након идентификације некретнина утврђено да је на предметној парцели бр. к.ч. 2636/2 изграђена породична кућа димензија 8,10 x
7,10 м. Такођер, од стране вјештака геодетске струке достављена је скица лица мјеста са свим потребним подацима. На поменуто показивање граница
предметне парцеле и скицу снимања,
као и на налаз вјештака геодетске струке, подносилац захтјева није имао примједби.
Кантонални правобранилац је
присуствовао расправи те се изјаснио
да се не противи да се оконча поступак у овом предмету код надлежне службе, јер нема сметњи које би утицале
на доношење одлуке по захтјеву.
Такођер, овај орган је прибавио
Стручно мишљење надлежне општинске Службе за просторно уређење број:
04-2-31-739-1/12 од 31.05.2012. године, у
којем се констатује да се са урбанисти-
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чко-техничког аспекта предметни објекат може задржати на поменутој локацији, тј. може се накнадно издати урбанистичка сагласност - одобрење за
грађење.
Обавеза подносиоца захтјева да
плати накнаду за додијељено грађевинско земљиште у катастарском операту означено као к.ч. 2636/2 из п.л.
701/01 К.О. Цвилин, утврђена је у складу са чланом 1. Одлуке о утврђивању
накнаде за неизграђено грађевинско
земљиште државне својине („Службене новине Босанско-подринјског кантона Горажде“, број: 8/08), која износи
4,50 КМ по 1м2 за III зону градског грађевинског земљишта (у којој се налази предметно земљиште), што за грађевинско земљиште у укупној површини од 150 м2 износи 675,00 КМ. Висина
накнаде је обрачуната од стране надлежне Службе за просторно уређење
општине Фоча-Устиколина.
Накнада за уређење грађевинског земљишта није обрачуната из разлога што је градитељ, према наведеном Стручном мишљењу, обезбиједио
све прикључке на инфраструктуру и
уредио поменуту парцелу.
Како су у конкретном случају
испуњени услови прописани чланом
61. Закона о грађевинском земљишту
ФБиХ, то је ваљало овим Рјешењем утврдити право власништва на наведеном земљишту на којем је изграђена
зграда.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог Рјешења се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Кантоналном суду у Горажду, у року од 30 дана након достављања Рјешења. Тужба
се подноси непосредно суду у два при-

мјерка.
Број:01-31-1250/12
20.09.2012.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

713
На основу члана 19. став 1. тачка 24. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча - Устиколина („Службене
новине Босанско - подрињског кантона Горажде“, бр. 08/08) и члана 31. Уредбе о јединствбеној методологији за
процјену штета од природних и других нерсрећа („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 75/04, 38/06 и 52/09),
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 28. редовној сједници,
одржаној дана 20.09.2012. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о усвајању Коначног извјештаја
о процијењеној штети
од сњежних падавина
Члан 1.
Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина усваја Коначни извјештај о процијењеној штети од сњежних падавина, који је саставни дио ове
Одлуке, а сачињен је од Општинске
комисије за процјену штета од природних и других несрећа, број:02-44-2130
-11/09, дана 11.06.2012.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-44-1251/12 З а м ј е н и к
20.09.2012.године
предсједавајућег
Фоча-Устиколина
Шемсо Муслић,с.р.
----------------------------

24. септембар/рујан 2012.

Број 12 – страна 1482

САДРЖАЈ
590
591
592
593

594

595

596
597

598
599

600
601

602
603
604
605

606
607
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број:12/03), члана 43. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона Горажде („Слжбене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/02 и 8/09) те на
основу Закључка Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-051046/12 од 10.08.2012. године, Министарство за образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, о б ј а в љ у ј е:
ОГЛАС
за избор и именовање кандидата на позицију предсједника
и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде
Објављује се Оглас за избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде, од којих су:
-

4 (четири) представника из реда оснивача,
1 (један) представник из реда запосленика и
2 (два) представника из реда локалних заједница са подручја БПК Горажде.
Опис позиције:

Скупштина обавља послове од значаја за дјелатности којима се бави Јавно
предузеће РТВ БПК Горажде и доноси одлуке о сљедећем:
-

Статуту, уз претходну сагласност оснивача,
Пословнику или пословницима, на приједлог Надзорног одбора,
Етичком кодексу, на приједлог Надзорног одбора,
Плану пословања, односно ревидираном плану пословања у складу са Законом
о јавним предузећима,
Надлежностима утврђеним Законом о привредним друштвима.
Избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде
врши се за мандатни период од 4 (четири) године.
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Кандидат за избор и именовање мора испуњавати сљедеће опште услове:
a) да је држављанин БиХ (доказ: увјерење о држављанству),
b) да је старији од 18 година, а млађи од 70 година на дан именовања (доказ: извод
из матичне књиге рођених),
c) да није отпуштен из државне службе као разултат дисциплинске мјере на било
ком нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) у
периоду најмање 3 (три) године прије објављивања упражњене позиције (доказ:
изјава кандидата потписана и овјерења од стране општинског надлежног
органа),
d) да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ (доказ: изјава кандидата
потписана и овјерења од стране општинског надлежног органа),
e) да није осуђиван за кривично дјело или привредни преступ, те да се против
њега не води кривични поступак (доказ: увјерење Општинског и Кантоналног
суда),
f) да му правоснажном пресудом суда није забрањено обављање активности за
позицију за коју аплицира (доказ: увјерење надлежног суда),
g) да није изабрани званичник, носилац судске или извршне функције или
савјетник званичницима и носиоцима извршних функција (доказ: изјава
потписана и овјерена од стране општинског надлежног органа),
h) да није на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима (доказ: потписана изјава
кандидата и овјерена од стране општинског надлежног органа),
i) да није директор, члан Управе, предсједник или члан Надзорног одбора или
Одбора за ревизију у другом привредном друштву (доказ: изјава потписана и
овјерена од стране општинског надлежног органа),
j) да није у сукобу интереса у личном и професионалном односу са друштвом у
ком аплицира на позицију предсједника, односно члана Скупштине.
Документи којима се доказује испуњавање општих услова не могу бити
старији од 6 (шест) мјесеци. Поред наведених општих услова, кандидат који се
пријављује на Оглас мора испуњавати и сљедеће посебне услове:
-

VII или VI степен сложености занимања, ВСС или ВШС, завршен факултет
друштвеног или техничког смјера,
најмање три године радног стажа у струци.

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

стручне, искуствене, комуникацијске и организацијске способности за
вршење послова финансијског надзора,
способност тумачења примјене закона и других прописа, а нарочито из
дјелатности Предузећа,
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прилагодљивост тимском раду и способност за савјесно и одговорно
обављање позиције за коју се кандидира,
способност одлучног и непристрасног доношења одлука и
резултати рада остварени током предходног радног ангажмана и
препорука послодавца.
У вези с посебним условима кандидати требају приложити:

-

Доказ о стручној спреми (универзитетска диплома, овјерена копија)
Доказ о радном искуству (потврда послодавца код којега је запослен
кандидат или испис АМ образац из ПИО/МИО.

Кандидат је дужан уз пријаву на Оглас, која садржи краћу биографију,
адресу, контакт-телефон, приложити оригиналне документе или овјерене копије
докумената који су доказ за испуњавање општих и посебних услова тражених
Огласом, у року од 30 (тридесет) дана од дана посљедњег објављивања.
Оглас ће бити објављен у „Службеним новинама ФБиХ“, дневном листу
«Ослобођење», огласној табли БПК Горажде, огласној табли ЈП РТВ БПК Горажде
те на веб страници Босанско – подрињског кантона Горажде.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ
У РАЗМАТРАЊЕ.
Пријаве на Оглас достављају се на адресу: БОСАНСКО – ПОДРИЊСКИ
КАНТОН ГОРАЖДЕ, МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, Комисији за избор
и именовање, са назнаком «Оглас за избор и именовање предсједника и чланова
Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде», са назнаком НЕ ОТВАРАЈ.
За кандидате које након интервјуа предложи Комисија за избор сматраће се
да су најуспјешније прошли отворену конкуренцију.
Коначно именовање предсједника и чланова Скупштине Јавног предузећа
Радио – телевизија Босанско – подрињског кантона Горажде, извршиће Влада Босанско – подрињског кантона Горажде.
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
Број:10-05-2482-3/012
14.08.2012.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.
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