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ГОРАЖДЕ

Аконтација за III квартал 2019. год
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На основу члана 33.а Устава
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:

На основу поглавља IV, Оодјељак А, члана 23, Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
члана 109. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18 и
6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 10.09.2019.г., д о н о с и:

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О УНАПРЕЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ
ПОСЛОВАЊА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Проглашава се Закон о унапређењу локалног пословања Босанскоподрињског кантона Горажде, који је
донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној
сједници, одржаној 10.09.2019. године.
Број:02-02-253/19
10.092019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

ЗАКОН
О УНАПРЈЕЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ
ПОСЛОВАЊА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
(ОПШТЕ ОДРЕДБЕ)
Члан 1.
Овим се Законом уређују питања унапређења локалног пословања
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привредних субјеката на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
дефинишу облици потпоре и подстицаја, прописује начин додјеле подстицаја, одобравања и извјештавања, прописују извори средстава за потпоре и
подстицаје те дефинишу остали битни
елементи и услови који доприносе побољшању привредног, односно локалног пословања.
Члан 2.
Под унапрјеђењем локалног пословања се подразумијева стварање повољнијег пословног окружења за све
привредне субјекте који послују на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде и који су у складу са позитивним законским прописима регистровани као привредни субјекти, без обзира да ли послују у индустријским зонама или изван њих.
Члан 3.
Циљ, односно сврха стварања
повољнијег пословног окружења, је потицање економског раста планирањем
и благовременом изградњом подузетничке инфраструктуре која је у функцији равномјерног развоја Босанскоподрињског кантона Горажде, бржег
раста подузетништва и повећања инвестиција и запошљавања.
Члан 4.
У односу на привредна друштва, циљ и сврха унапређења пословног
окружења је стварање у потпуности
инфраструктурно опремљених пословних зона, квалитетну цестовну повезаност пословних зона са главним сао-
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браћајним правцима и систем мјера односно облици потпоре и подстицаји за
пословање на локалном нивоу у Босанско-подрињском кантону Горажде.
(ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА)
Члан 5.
Облици потпоре привредним
субјектима и врсте подстицаја дефинишу се по одређеним моделима који
подразумијевају све врсте државне помоћи дефинисане Законом о системима државне помоћи, односно дефинишу се као модели подстицаја у сљедећим облицима:
a) подршка уређењу индустријских зона,
б) подршка уређењу заједничке и
појединачне привредне инфраструктуре која ће омогућити унапређење пословања привредних субјеката,
ц) подршка увођењу међународних стандарда и сертификата за
управљање квалитетом који ће
омогућити конкурентност на
тржишту,
д) потицање у кориштењу фондова Европске уније,
е) подршка за повећање запошљавања,
ф) подршка за истраживање, развој
и примјену иновација, увођење
савремених технологија те подршке за едукацију и преквалификацију,
г) новчани подстицаји као грант
средства,
х) новчани подстицаји као револвинг средства,
и) новчана средства за субвенционирање камата,
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ј) накнада уплаћеног доприноса
за запошљавање у укупном износу,
к) рефундација трошкова средстава која се издвајају за здравствено осигурање,
л) изнајмљивање и давање на кориштење имовине под повољним усовима, те друге врсте потпора које нису у супротности са
овим Законом и другим законским и подзаконским прописима.
(ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА)
Члан 6.
Појмови који се користе у овом
Закону имају сљедеће значење:
1) облици потпоре подразумiјевају све
врсте и облике подстицаја, давања
средстава, олакшица и разних других врста рефундација трошкова,
као и друге врсте државне помоћи
прописане Законом о системима
државне помоћи,
2) привредно друштво означава правно лице уписано у судски регистар
у складу са законом који регулише
питања оснивања привредних друштава,
3) сједиште привредног друштва има
значење да је привредно друштво
регистровано код надлежног суда
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Члан 7.
За остваривање и стицање права на кориштење модела подстицаја
предвиђених ових Законом, привредна друштва морају испуњавати сљеде-
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ће услове:
a) морају бити основана и регистрована у складу са важећим прописима,
б) сједиште привредног друштва
мора бити лоцирано на територији Босанско-подрињског кантона Горажде,
ц) најмање 60% од укупног броја
запослених мора да буду лица
која имају пребивалиште у Босанско-подрињском кантону Горажде,
д) измирење пореза, доприноса и
других обавеза у складу са позитивним-законским прописима
(одгођено плаћање, споразум о
измирењу дуга и сл.)
(ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА И ОДЛУКЕ)
Члан 8.
(1) Влада Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Влада)
на приједлог Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство) доноси План унапређења
локалног пословања за период од
три године (у даљем тексту: План)
који треба бити усклађен са Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде, Документом
оквирног буџета те акционим плановима за реализацију циљева утврђених Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Планом се утврђују смјернице развоја, модели подстицаја, носиоци
провођења модела подстицаја, активности провођења, извори средстава, методологија провођења и праћења провођења појединих моде-
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ла подстицаја.
(3) На основу Плана, Влада на приједлог Министарства за привреду доноси одлуку о провођењу Плана,
која треба да садржи смијернице за
одређивање врсте и модела облика
потпоре из члана 5. овог Закона и
ова одлука одређује врсте и моделе
подстицаја који ће се примјењивати у буџетској години.
(4) Одлука садржи: план појединих
модела подстицаја и активности,
потребна финансијска средства,
изворе средстава, критерије, услове
и начин кориштења средстава.
Члан 9.
Министарство надзире и прати
провођење Плана и одлуке, анализира
резултате и израђује извјештаје.
Члан 10.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде,
приликом израде и доношења одлуке
из члана 8. овог Закона, за провођење
Плана се руководи сљедећим групама
критерија:
a) маркетиншко-тржишни критериј (развој и опстанак на тржишту),
б) техничко-технолошки критерији
(могућност иновације производа
или производње),
ц) економско-финансијски критериј (способност остваривања
финансијске стабилности),
д) развојни критериј (утицај програма на укупни привредни развој развој Босанско-подрињског кантона Горажде).
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(РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА
И ОДЛУКЕ)
Члан 11.
(1) Реализација Одлуке за провођење
Плана се врши на начин да Влада
Кантона на основу Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде доноси одлуку о
давању сагласности на програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава.
(2) Одлуком се дефинишу називи и
врсте програма, те се за сваки програм утврђују сљедећи елементи:
а) циљеви програма,
б) критерији за избор,
ц) корисници програма и
д) модели подстицаја.
Члан 12.
Финансијска средства за провођење Плана и одлуке, осигуравају се у
Буџету Кантона за сваку календарску
годину.
Члан 13.
(1) Финансијска средстава, односно
грант средства из члана 5. овог Закона додјељују се директно корисницима.
(2) Изузетно, средства се могу додијелити корисницима индиректно кроз имплементацију посредством имплементатора средстава.
(3) У складу са одлуком Владе, јавни
позив за избор корисника новчаних подстицаја, односно грант средстава, расписује Министарство, и
исти се објављује у “Службеним
новинама Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде” и на веб страници
Владе/Министарства.
Члан 14.
(1) Влада ће у Одлуци из члана 8. о провођењу Плана утврдити категорије корисника потицајних финансијских средстава, које ће имати право учешћа у појединим програмима.
(2) Предност у остваривању права на
подстицајна средства ће имати
привредна друштва која:
a) су позитивно пословала на крају претходне пословне године,
б) су уплатила порез на добит за
претходну пословну годину,
ц) имају друштвено одговорно понашање и пословање.
Члан 15.
Јавни позив за избор корисника
модела
подстицаја,
расписује
Министарство и обавезно садржи:
a) предмет јавног позива,
б) право учествовања у јавном позиву,
ц) садржај пријаве за додјелу потицајних средстава, који подразумијева:
1) захтјев за укључивање у програм,
2) комплетан програм/пројект,
3) остале прилоге (опште и посебне);
д) критерије за оцјену пријаве и избор корисника,
е) начин преузимања документације (документације потребне за
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пријаву на јавни позив)
ф) начин подношења пријаве,
г) трошкове пријаве и остале одредбе.
Члан 16.
(1) Министар Министарства именује
комисију за избор корисника потицајних средстава.
(2) Комисија се састоји од најмање пет
чланова и то четири из реда упосленика и једног члана представника, којег ће делегирати удружења
послодаваца Босанско-подрињског
кантона Горажде, те једног члана
за обављање административно-техничких послова за потребе Комисије, из реда намјештеника и ради
у комплетном саставу, а одлучује
већином.
Члан 17.
Комисија има задатак да, у складу са одредбама овог Закона и на основу прописаних критерија из одлуке
и јавног позива, изврши избор корисника потицајних средстава. По извршеном избору, Ккомисија је дужна сачинити извјештај о свом раду, са приједлогом корисника за додјелу потицајних средстава и исте доставити министру.
Члан 18.
Комисија ће дати предност потицају оних програма/пројеката који се
ослањају на сљедећа начела:
a) производи и услуге којима се
остварује већа додатна вриједност,
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б) подузетничка способност и управљачка знања,
ц) кориштење различитих извора
финансирања,
д) постизање равномјернијег регионалног развоја.
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ма унапређења локалног пословања,
и) чување и заштиту околиша,
ј) износ до сада добивених подстицајни средстава од стране
Кантона.

Члан 19.

Члан 20.

(1) Током свог рада комисија за избор
корисника руководи се критеријима утврђеним у одлуци и jавном
позиву, а основни критериј је квалитет програма/пројекта.
(2) Квалитет програма/пројекта оцјењује се кроз преферирање производне над услужном дјелатношћу,
осигурања финансијских средстава
из других извора, покретања активности које користе нове технологије, раст и опстојност (присутност
на тржишту у годинама), те остварене награде и признања.
(3) Приликом оцјене програма/пројекта kомисија узима у обзир и вреднује:

(1) У поступку по јавном позиву Министарство не сноси никакве трошкове учесника јавног позива те задржава право да њихове програме/пројекте прихвати у цијелости, дјелимично или их одбије, да поништи јавни позив или да одбаци све
програме/пројекте, у било које вријеме прије закључења уговора.

а) степен самофинансирања,
б) могућност повећања запослености, укључујући и структуру нових запосленика,
ц) могућност пружања обуке за
струковна занимања,
д) чување културне и хисторијске баштине,
е) степен друштвено одговорног пословања,
ф) традицију у вођењу пословања,
г) извозно оријентисану производњу и супституцију увоза,
х) увођење нових технологија,
цертификата и међународних стандарда квалитете,
ј) суфинансирање програма, у
сарадњи са носиоцем програ-

(2) Подносиоцима пријаве која удовољава формално-правним условима
из јавног позива, а који буде одбијен због недовољних средстава, или
слабијег квалитета понуђеног програма/пројекта, на његов писмени
захтјев, Министарство ће образложити разлоге због којих исти није
рангиран.
(3) Подносиоцима прија вакоји су одбијени припада право жалбе на одлуку о избору корисника подстицајних средстава. Жалбу су дужни
поднијети Министарству за привреду у року од 8 (осам) дана од дана пријема одбијенице, а Министарство ће доњети коначну одлуку
по жалби.
(ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА
ПОДСТИЦАЈА И НАДЗОР)
Члан 21.
(1) Одлуке о избору корисника потицајних средстава доноси Влада.
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(2) Након што Влада донесе одлуку, са
кандидатима са коначне листе уговорни орган – давалац средстава
закључује уговор о имплементацији потицајних средстава.
(3) Уговор обавезно садржи висину,
намјену и услове додјеле средстава,
рокове утрошка одобрених средстава, међусобна права и обавезе, као
што су: начин и рокови извјештавања о утрошку средстава, надзор
над утрошком средстава у сврху за
коју су одобрена, средства обезбјеђења намјенског утрошка средстава (бјанко мјеница или банковна
гаранција) те санкције у случају непоштивања уговора.
Члан 22.
Уговор обавезно садржи све елементе у складу са одредбама Закона о
облигационим односима, а нарочито
садржи обавезе корисника и то:
a) да се одобрена средства користе намјенски, у складу са понуђеним и од Министарства прихваћеним инвестицијским програмом/пројектом,
б) да изузетно може самоиницијативно извршити пренамјену додијељених средстава потицаја, с
једне на другу ставку пројекта,
највише у висини до 10% укупне вриједности додијељених средстава, а преко тог ограничења само уз претходну сагласност Владе,
ц) да се придржава рокова имплементације пројекта и додијељених финансијских средстава,
д) да писменим путем обавијести
уговорни орган - даваоца средс-
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тава из става 2. овог члана о догађајима или проблемима који
су од посебног значаја за имплементацију пројекта, а који могу утицати на благовремено испуњење задатака и циљева пројекта, односно о настанку неочекиваних услова који могу омести имплементацију пројекта,
е) да у року од 60 дана након имплементације пројекта, поднесе
Министарству коначни и у потпуности попуњени образац
“Извјештај о имплементацији
додијељених средстава”, који се
сматра саставним дијелом уговора, са ваљаним доказима о
правилно утрошеним средствима,
ф) да се приликом имплементације
средстава придржава свих позитивних законских прописа који
се примјењују у Босни и Херцеговини, Федерацији Босне и Херцеговине и Босанско-подрињском кантону Горажде.
Члан 23.
Уговором се такођер дефинишу обавезе и одговорности уговорног
органа -даваоца средстава и то:
a) да изврши уплату одобрених
средстава кориснику,
б) да врши контролу утрошка одобрених финансијских средстава и активности планираних пројектом, што подразумијева посјете на терену, праћење напредовања пројекта у складу са роком његове имплементације,
као и друге радње којима може
успјешно надзирати имплемен-
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тацију пројекта,
ц) да размотри и писмено одговори на обавијест корисника средстава,
д) у случају да се, усљед ограничености средстава потицаја, кориснику додијели мањи износ од
оног који је постављен у захтјеву и његовом пројекту, уговором ће се уредити који дио пројекта ће се реализовати кроз
додијељена средства,
е) да предузме све законом предвиђене мјере за поврат уплаћених средстава, уколико корисник
у уговореном року не започне
њихову имплементацију и не
предузме све предвиђене програмске активности, или троши
уплаћена средства ненамјенски,
те је очигледно да није ни имао
намјеру имплементирати додијељена средства за активности
описане у програму/пројекту.
Члан 24.
(1) Корисник средстава може, према
условима из уговора, једнострано
раскинути уговор и одмах извршити поврат уплаћених средстава или
дијела средстава, уколико утврди
да иста неће моћи искористити на
начин и под условима под којим су
му одобрена.
(2) Уговорни орган - давалац средстава може једнострано раскинути уговор уколико и када утврди да корисник средстава не користи одобрена новчана средства на начин и
под условима по којим су му иста
одобрена.
(3) Обје уговорне стране могу раскинути уговор у случају догађаја про-
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узрочених вишом силом, који могу
одгодити или у потпуности спријечити имплементацију пројекта и/
или средстава.
(4) У уговор се обавезно уграђује одредба о сагласности корисника средстава да одобрена средства одмах врати уговорном органу – даваоцу средстава у случају раскида уговора, на захтјев било које стране, из
напријед наведених разлога.
(ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ)
Члан 25.
(1) Влада ће, након ступања на снагу
овог Закона, донијети листу привредних друштава сачињену према
привредним гранама од стратешког интереса за Босанско-подрињски кантон Горажде.
(2) Влада ће утврдити критерије и услове за уврштавање на листу привредних друштава сачињену према
привредним гранама од стратешког интереса за Босанско-подрињски кантон Горажде.
Члан 26.
(1) Привредна друштва која буду уврштена на Листу привредних друштава сачињену према привредним гранама од стратешког интереса за Босанско-подрињски кантон
Горажде ће имати посебан третман
и приоритет код додјељивања подстицајних средстава и других модела подстицаја.
(2) Влада ће свим привредним друштвима са листе привредних друштава, сачињене према привредним
гранама од стратешког интереса за
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Босанско-подрињски кантон Горажде, пружати пуну подршку приликом израде различитих пројеката
и реализације истих, како на локалном тако и на међународном нивоу, у смислу подршке приликом
аплицирања пројеката за кориштење средстава Европске уније.
Члан 27.
(САНКЦИЈЕ)
(1) У случају активирања мјенице од
стране уговорног органа - даваоца
средстава, корисник средстава се
не може пријавити поново на јавни
позив за додјелу подстицајних средстава у периоду од 3 (три) године
од дана активирања мјенице.
(2) Кориснику средстава неће бити омогућено да се пријави на јавни позив за додјелу подстицајних средстава у периоду од 3 (три) године, те
је исти обавезан вратити цијелокупни износ добивеног подстицаја,
ако је подстицајна средства добио
или оправдао на основу:
а) лажних податка,
б) лажних докумената,
ц) лажних изјава,
д) лажни фактура.
(3) Кориснику средстава неће бити
омогућено да се пријави на јавни
позив за додјелу подстицајних средстава у периоду од 3 (три) године,
те је исти обавезан да врати цијелокупан износ добивеног подстицаја уколико:
a) корисник у уговореном року не
започне њихову имплементацију,
б) корисник у уговореном року не
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заврши њихову имплементацију,
ц) корисник у уговореном року не
оправда њихов утрошак,
ц) корисник не предузме све предвиђене програмске активности,
д) корисник утроши уплаћена средства ненамјенски, те је очигледно да није утрошио, нити је
имао намјеру, утрошити додијељена средства за активности
описане у програму/пројекту.
(4) Контролу корисника средстава ће
вршити комисија именована од стране министра за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 28.
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-635/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.

501
На основу члана 33а Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ
ОДРАСЛИХ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
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Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о образовању
одраслих Босанско-подрињског кантона Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 10. септембра 2019. године.
Број:02-02-254/19
10. 09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

502
На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. став (б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03), члана 109. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 10. септембра 2019. године, д о н о с и:
ЗАКОН
о измјенама и допунама Закона
о образовању одраслих Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
У Закону о образовању одраслих Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/15) у члану 8. став (3) се мијења и гласи:
„(3) Формални програми образовања одраслих за стицање средње
стручне спреме (за III и IV степен)
се изводе у јавним образовним ус-

тановама у систему редовног/формалног образовања, а програми
преквалификације и доквалификације, као дио формалног образовања се, поред јавних установа,
могу реализовати и у специјализованим установама за образовање
одраслих и другим регистрованим установама за ову дјелатност.“
Члан 2.
Члан 15. се мијења и гласи:
„Члан 15.
(Средства за оснивање и рад
организатора образовања одраслих)
(1) Оснивач организатора образовања
одраслих на подручју кантона осигурава средства потребна за оснивање и рад, у складу са стандардима
и нормативима за реализацију програма образовања одраслих, којима
се посебно стандардизују и нормирају простор, опрема, кадрови, наставна средстава и учила.
(2) Ако организатора образовања одраслих оснива више правних, односно физичких лица, своје међусобне односе уређују уговором.
(3) Стандарде и нормативе, те начин и
поступак за утврђивање услова које
морају испуњавати организатори
образовања одраслих доноси Министарство“.
Члан 3.
Члан 16. се мијења и гласи:
„Члан 16.
(Одлука о оснивању)
(1) Одлука о оснивању организатора
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образовања одраслих садржи:
a)
б)
ц)
д)

назив оснивача,
назив и сједиште институције,
врсту програма за које се оснива,
изворе и начин обезбјеђивања
средстава за рад,
е) број наставника и другог особља,
ф) зграде и објекте који ће бити обг)

езбијеђени и који ће се користити,

лице које ће представљати и заступати организатора образовања одраслих и његова овлаштења и одговорности,
х) рок за доношење општег акта,
именовање органа управљања
и руковођења,
и) друга питања значајна за рад организатора образовања одраслих.
Члан 4.
Члан 17. се мијења и гласи:
„Члан 17.
(Оснивање организатора
образовања одраслих)
(1) Организатор образовања одраслих
може се основати ако:
a) постоји потреба за његовим оснивањем (када се оснива као јавна установа);
б) су обезбијеђена средства за финансирање, односно суфинансирање програма за образовање
одраслих;
ц) је осигуран адекватан простор
који испуњава хигијенско-техничке услове у складу са стандардима и нормативима простора
и опреме, има потребан број
предавача, стручних сарадника
и осталих запослених и;
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д) су обезбијеђена средства за рад
од стране оснивача.
(2) Оснивач је дужан да, уз захтјев за
издавање рјешења о испуњавању
услова за оснивање организатора
образовања одраслих, Министарству достави:
a) оснивачки акт;
б) елаборат о оправданости оснивања (за јавну установу);
ц) податке о лицу овлаштеном за
заступање;
д) доказ о осигураним условима и
средствима за рад.
(3) Испуњеност услова за оснивање
организатора образовања одраслих
утврђује комисија коју именује Министарство.
Члан 5.
Члан 18. се мијења и гласи:
„Члан 18.
(Регистар организатора
образовања одраслих)
(1) Организатор образовања одраслих
уписује се у Регистар организатора
образовања одраслих (у даљем тексту: Регистар), који води Министарство.
(2) Ближи пропис о поступку утврђивања услова о садржају и начину
вођења Регистра доноси Министарство.
(3) У Регистар се могу уписати само
организатори образовања одраслих који испуњавају услове из овог
Закона.
Провјеру услова за упис у Регистар
врши комисија коју формира Министарство, а на захтјев оснивача.
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(4) Министар доноси рјешење о испуњености услова из става (3) овог члана.

(5) Против рјешења из става (5) овог
члана може се изјавити жалба Влади Кантона у року од 15 дана од
дана достављања истог.
(6) Организатор образовања одраслих
се уписује у судски, односно други
регистар зависно од облика организације и даном уписа стиче статус
правног лица.

(2)

Члан 6.
Члан 19. се мијења и гласи:

(3)

„Члан 19.
(Јавне исправе и печат)
(1) Организатор образовања одраслих
који је уписан у регистар обавезан
је водити документацију и евиденцију и може издавати одговарајуће
јавне исправе о завршеном образовању по јавно важећим програмима.
(2) Организатор образовања одраслих
који је уписан у регисар обавезан је
водити документацију и евиденцију и може издавати цертификате,
потврде о завршеној обуци, потврде о учешћу за неформалне облике
образовања, на основу прописа које доноси Министарство.
(3) Организатор образовања одраслих
има печат који се користи као доказ аутентичности сваког документа
који издаје.
Члан 7.
Члан 20. се мијења и гласи:
„Члан 20.
(Контрола и престанак рада)
(1) Министарство врши провјеру исп-

(4)

(5)

уњености услова рада организатора образовања одраслих уписаног
у регистар из члана 18. овог Закона
сваке четири године, а по исказаној
потреби и мимо напријед утврђеног рока.
Ако се приликом контроле установи да организатор образовања одраслих не обавља дјелатност на начин утврђен законом или не испуњава услове прописане Законом,
Министарство ће утврдити рок за
отклањање неправилности, који не
може бити дужи од шест мјесеци.
Док траје рок за отклањање утврђених неправилности из става (2) овог члана и док не добије рјешење
којим се потврђује да су утврђене
неправилности отклоњене, организатор образовања одраслих не може вршити пријем и упис полазника нити обављати друге активности које су условљене отклањањем
утврђених недостатака.
Ако организатор образовања одраслих у року из става (2) овог члана
не отклони неправилности, Министарство обавезно доноси рјешење
о забрани рада и налаже брисање
из Регистра.
Против рјешења из става (4) овог
члана може се изјавити жалба Влади Кантона у року од 15 дана од
дана достављања истог.
Члан 8.
Члан 21. се мијења и гласи:
„Члан 21.
(Брисање из Регистра)

(1) Организатор образовања одраслих
се брише из Регистра када преста-
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не да испуњава услове прописане
овим Законом и ближим прописима које доноси Министарство.
(2) Укидање и брисање организатора
образовања одраслих из Регистра
објављује се у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Члан 9.
У члану 25. став (1) ријечи „установа која“ замјењује се ријечима „организатор образовања одраслих који”.
Члан 10.
гласи:

У члану 27. став (3) се мијења и

које“ замјењују се ријечима „организатор образовања одраслих који”.
Члан 14.
У члану 47. ставови (4) и (5) се
мијењају и гласе:
(4) Извођење програма преквалификације и доквалификације траје најмање шест мјесеци.
(5) Извођење јавно важећег програма
оспособљавања и усавршавања траје најмање 120 сати, осим у случајевима одговора на хитне потребе
тржишта рада из дијела седам овог
Закона.
Члан 15.

„(3) Програм преквалификације и доквалификације одраслих проводи се у складу са јавно важећим програмом“.
Члан 11.
гласи:
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У члану 28. став (1) се мијења и

„(1) Захтјев за одобравање програма у систему формалног образовања
одраслих организатор образовања одраслих регистрован за ту дјелатност
подноси Министарству.
Члан 12.

гласи:

„(2) Организатор образовања
одраслих дужан је једном годишње организовати андрагошко стручно усавршавање за своје упосленике.
Члан 16.
гласи:

Члан 13.
Члан 37. се мијења и гласи:
У члану 37. ријечи „установе

У члану 53. став (1) се мијења и

„(1) Организатори образовања
одраслих воде андрагошку документацију.“

„У члану 31. иза тачке г) додаје
се тачка х) и гласи:
„х) програми усавршавања“

У члану 50. став (2) се мијења и

Члан 17.
гласи:

У члану 54. став (1) се мијења и

„(1) Организатор образовања
одраслих води евиденцију о свим подацима важним за праћење стања и развој дјелатности.“
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Члан 18.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објаве у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-02-636/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу члана члана 16. став
(1) Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
07/13 - пречишћени текст, 16/13, 6/15
и 7/17) и члана 59. став (2) Закона о
шумама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 4/13 и 5/13) и члана 109. и члана
111. Пословника Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници,
одржаној 10. септембра 2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса
за депонију земљаног материјала
са предусјека излазног портала
тунела „Храњен“
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује јавни
интерес за Босанско-подрињски кантон Горажде за изградњу депоније зем-
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љаног материјала са предусјека излазног портала тунела „Храњен“, површине од 13.000 м 2, на земљишту означеном као к.ч. 2415, К.О. Подхрањен, Град Горажде.
Члан 2.
На основу ове Одлуке Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће покренути
поступак издавања дозволе за крчење
шума у складу са чланом 59. Закона о
шумама Босанско-подрињског кантона Горажде, а Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског кантона Горажде стећи услове за издавање
околинске дозволе за депонију земљаног материјала са предусјека излазног
портала тунела „Храњен“, на основу
члана 43. Закона о заштити околине
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-23-638/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу чланова 3, 4. и 6. Закона о јавним признањима Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/15 и 16/16) и
члана 109. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде
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(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18 и
6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 10. септембра 2019.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели јавних признања Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Госпођа Ирене Кормезана Лизарибар (Irene Cormezana Lizarribar)
проглашава се почасним грађанином
Босанско-подрињског кантона Горажде за изузетне заслуге у унапређењу
међународне сарадње, међународних
и међуљудских односа на начелима
солидарности и хуманости.
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доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-639/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
чланovа 109, 111. и 185. Пословника
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6.
редовној сједници одржаној, 10. септембра 2019. године, д о н о с и:

Члан 2.
Јавно признање Плакета Кантона додјељује се Хаџу Ефендићу за допринос у развоју привреде, науке, образовања и друштвених дјелатности
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Јавно признање Штит Кантона
додјељује се ратном комаданту, Абдуселаму Сијерчићу Пеламу, за изузетне
заслуге и допринос у одбрани Босанско-подрињског кантона Горажде и
Босне и Херцеговине од агресије у периоду 1992.-1995. година.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном

О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СИГУРНОСТ
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Разрјешава се АГНЕС АЈАНОВИЋ члана Комисије за сигурност Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и постаје саставни дио Одлуке
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о избору сталних и повремнеих радних тијела Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 01-05-321
/19 од 29. 05.2019. године и Одлуке број:01-05-517/19 од 31.07.2019. године.
Број:01-05-640/19
10.09 2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
чланovа 109, 111. и 185. Пословника
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6.
редовној сједници одржаној, 10. септембра 2019. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Разрјешава се АЛМА ОБУЋА
члана Комисије за буџет, финансије и
административна питања Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“ и постаје саставни дио Одлуке о избору сталних и повремнеих радних тијела Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 01-05321/19 од 29. 05.2019. године и Одлуке,
број: 01-05-517/19 од 31.07.2019. године.
Број:01-05-641/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
чланова 22, 109. и 111. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 6.
редовној сједници одржаној, 10. септембра 2019. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
СТАЛНИХ И ПОВРЕМЕНИХ
РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Члан 1.
У члану 1. м) тачка 3., умјесто
имена Агнес Ајановић уписује се име
Мирсад Татарин.
У члану 1. х) тачка 2., умјесто
имена Алма Обућа уписује се име Сабина Мемија.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и постаје саставни дио Одлуке
о избору сталних и повремнеих радних тијела Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 01-05321/19 од 29. 05.2019. године и Одлуке,
број:01-05-517/19 од 31.07.2019. године.
Број:01-05-642/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу чланова 109. и 111.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 10. септембра 2019.године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПОСЛОВНИК О РАДУ
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Члан 1.
Даје се сагласност на Пословник о раду Независног одбора.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивању у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-04-643/19
10.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о
унутрашњим пословима Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 6/15”), Независни
одбор, на првој сједници, одржаној 06.
септембра 2019. године, усвојио је:
ПОСЛОВНИК
О РАДУ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Пословником о раду Независног одбора (у даљем тексту: Пословник)
уређују се принципи, састав, начин и
организација рада Независног одбора
као независног тијела Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (у
даљњем тексту: Независни одбор), мјесто и вријеме одржавања сједница,
начин заказивања сједница, руковођење сједницом, кворум и одлучивање,
надлежности Независног одбора, дужности и обавезе предсједавајућег Независног одбора, поступак избора и именовања, праћење рада, смјена и дисциплинска одговорност полицијског комесара, присуство трећих лица на сједницама, посебна права, подршка у раду, печат и меморандум, евиденција,
протокол и обрада података, средства
за рад Независног одбора и накнаде
члановима и секретару Независног одбора, техничка подршка раду Независног одбора, те друга питања значајна
за рад Независног одбора.
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Члан 2.
(Принципи рада Независног одбора)
(1) Независни одбор је тијело Скупштине које управља процесом избора
и смјене полицијског комесара, те
врши надзор над његовим радом.
(2) Независни одбор дјелује искључиво на професионалним темељима,
не заступајући, не штитећи нити
подривајући интересе било које
политичке партије, регистроване
организације или удружења или
било којег народа или појединца у
Босни и Херцеговини.
(3) Независни одбор ради на сједницама, а одлучује о питањима из своје
надлежности у складу са Законом о
унутрашњим пословима Босанскоподрињског кантона Горажде, а по
поступку и процедурама утврђеним овим Пословником.
Члан 3.
(Принцип јавности)
(1) Рад Независног одбора је јаван.
(2) Јавност рада Независног одбора осигурава се остваривањем слободног приступа сједницама Независног одбора представника медија, као
и представника владиних и невладиних институција, обавјештавањем јавности о раду и активностима
Независног одбора путем саопштења, подношења извијештаја о раду
и на други начин.
(3) Ради потпунијег и тачног обавјештавања јавности о резултатима рада на сједницама, могу се издавати
службена саопштења путем представника средстава јавног информисања. Текст службеног саопштења
утврђује Независни одбор, а изно-
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си предсједавајући Независног одбора или лице одређено од стране
Независног одбора.
(4) По потреби, Независни одбор може одлучити да се о појединим питањима разматра и одлучује без
присуства јавности у складу са позитивним законским прописима.
Члан 4.
(Састав и организација рада
Независног одбора)
(1) Улога, статус, састав, услови за именовање, сукоб интереса, именовање и трајање мандата, финансирање, разлози за смјену или оставку
члана Независног одбора, начин
рада, доношење одлука, као и друга питања везана за избор и именовање, као и статусна питања Независног одбора, утврђени су Законом о унутрашњим пословима Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Независни одбор се састоји од
седам чланова који се именују на
период од четири године.
(3) Независни одбор својим начином
рада осигурава остваривање тимског рада, односно равноправности
својих чланова у правима, дужностима, одговорностима, одлучивању
и обвезама.
(4) Чланови Независног одбора између себе бирају предсједавајућег.
(5) Предсједавајући Независног одбора представља Одбор, учествује у
припреми, сазива, отвара и предсједава сједницом, утврђује кворум
за рад, предлаже дневни ред, покреће разматрање питања везаних
за остваривање утврђених задатака
у наредном периоду, стара се о ос-
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тваривању јавности рада и извршавања ставова и закључака Одбора,
врши и друге послове од интереса
за успјешан рад Независног одбора.
(6) У случају одсутности предсједавајућег, Независни одбор ће одредити члана Независног одбора који
ће га мијењати.
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН И ДЈЕЛОКРУГ РАДА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Члан 5.
(Мјесто и вријеме одржавања
те начин заказивања сједница
Независног одбора)
(1) Рад Независног одбора реализује се
на сједницама.
(2) Сједнице се одржавају у Горажду, у
згради Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3) Сједнице Независног одбора могу
се одржати и на другом мјесту.
(4) Сходно изнимним ситуацијама,
може се одржати телефонска сједница.
(5) Вријеме одржавања сједница Независног одбора одређују чланови
међусобним договором.
(6) С обзиром да се Независни одбор
састоји од истакнутих стручњака,
којима је у већини случајева чланство у Одбору додатна дјелатност,
предвиђено је да се сједнице Независног одбора одржавају након радног времена, односно послије
17.00 сати.
(7) Предсједавајући Независног одбора (односно изабрани члан Независног одбора у случају када је предсједавајући оправдано спријечен),
заказује сједнице Независног одбо-
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ра и предлаже дневни ред за исте.
(8) Писмени позив за сједницу Независног одбора, са приједлогом дневног реда и радним материјалима,
доставља се члановима Независног
одбора, у правилу, најмање пет дана прије дана одржавања сједнице.
Изузетно, предсједавајући Независног одбора може, када за то постоје
оправдани разлози, сазвати хитну
сједницу у року краћем од пет дана
и без писаног позива, а дневни ред
за ту сједницу може предложити и
на самој сједници.
(9) Уз позив за сједницу доставља се
записник са претходне сједнице и
одговарајући материјал о питањима која су предложена у дневном
реду сједнице.
(10) Позив за сједницу с дневним редом и радни материјал шаљу се редовном, препорученом, електронском или курирском поштом члановима Независног одбора на њихове
адресе, а о начину достављања позива секретар Независног одбора
договора се са сваким чланом Независног одбора посебно.
(11) Чланови Независног одбора обавезни су присуствовати заказаним
сједницама Независног одбора.
Ако нису у могућности присуствовати сједници Независног одбора,
дужни су најавити одсуство предсједавајућем или секретару Независног одбора.
(12) Сједнице Независног одбора одржаваће се најмање једанпут мјесечно, а по потреби и више пута.
(13) На сједницама Независног одбора
може да присуствује и савјетодавну помоћ пружа представник Међународне заједнице, у складу са
мандатом.
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Члан 6.
(Руковођење сједницом)
(1) Радом Независног одбора руководи предсједавајући Независног одбора, односно други члан Одбора
уколико је предсједавајући Независног одбора оправдано спријечен
да присуствује сједници.
(2) Сваки члан Независног одбора може да предложи Независном одбору разматрање појединих питања
из надлежности Независног одбора.
(3) Дневни ред је усвојен ако за њега
гласа најмање четири члана Независног одбора.
(4) Чланови Независног одбора, као и
остали учесници у раду сједнице,
могу узети ријеч по одобрењу предсједавајућег.
(5) Предсједавајући даје ријеч члановима и учесницима на сједници према реду пријављивања.
(6) Чланови Независног одбора и други учесници требају да своја излагања прилагоде теми и значају питања о којима се води расправа по
утврђеном дневном реду, те да дају
конкретне приједлоге за рјешавање одређених питања.
(7) Предсједавајући води рачуна о томе да учесник у расправи несметано дискутује.
(8) У случају да се учесник у расправи
удаљи од теме о којој се расправља
у оквиру дневног реда, биће упозорен. Ако се оглуши о упозорење,
предсједавајући ће му одузети ријеч.
Члан 7.
(Кворум и одлучивање)
(1) Независни одбор има кворум уколико је пет од седам чланова присутно набсједници.
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(2) На почетку сједнице предсједавајући Независног одбора оцјењује
да ли постоји кворум за рад Независног одбора.
(3) Уколико установи да не постоји
кворум за одржавање сједнице, сједница се одгађа и заказује нови
термин.
(4) У вршењу својих задатака Независни одбор доноси закључке, мишљења, одлуке и приједлоге, које
потписује предсједавајући Независног одбора или лице које он овласти.
(5) Одлука Независног одбора на редовним сједницама је важећа ако
за њу гласа најмање четири члана
Независног одбора и уноси се у записник са сједнице Независног одбора, на начин да се наведе колико је чланова гласало „за“, колико
је гласало „против“ и колико је
било „суздржано“.
(6) Одлука о избору, приједлогу о смјени и годишњој оцјени рада полицијског комесара је донесена
ако је за њу гласало најмање пет
чланова. Гласање на сједници Независног одбора се врши јавно.
(7) У случају да не гласа потребан број чланова, гласање се понавља.
(8) Ако ни код поновљеног гласања
не гласа потребан број чланова,
материјал о којем се гласало упућује се на дораду, са приједлогом у
којем смислу треба извршити дораду.
(9) Сви чланови Независног одбора
равноправно учествују у расправи
о сваком питању које се уврсти у
дневни ред сједнице Независног
одбора.
(10) Члан Независног одбора је одговоран за вршење своје функције у
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складу са својим правима и дужностима и доношења одлука Независног одбора.
(11) Члан Независног одбора има право и дужност да присуствује сједницама, да предлаже разматрање
појединих питања и да учествује у
његовом раду и одлучивању.
(12) Члан Независног одбора има право да тражи објашњење и обавјештење о појединим питањима када му је то потребно ради вршења
његове функције.
(13) Ради остваривања својих права и
дужности, члан Независног одбора обавјештава се о питањима која
разматра Независни одбор.
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(5)

(6)
(7)
(8)

Члан 8.
(Надлежности Независног одбора)

месара Влади Кантона у складу са
Законом о унутрашњим пословима
Босанско-подрињског кантона Горажде и давање мишљења на иницијативу министра за смјену полицијског комесара,
Провођење провостепеног дисциплинског поступка против полцијског комесара и изрицање дисциплинске санкције,
Примање, разматрање и поступање по поднесеним жалбама на рад
полицијског комесара,
Усвајање Пословника о раду Независног одбора и извјештавање Скупштине о свом раду,
Обављање других послова који су
законом и другим прописима стављени у надлежност Независног одбора Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.

Надлежности Независног одбора су прецизно наведене у Закону о
унутрашњим пословима Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 6/15), а исте се односе на сљедеће активности:

ра:

(1) Објављивање и провођење конкурса за именовање полицијског комесара,
(2) Вршење, селекција и утврђивање
приједлога кандидата за именовање полицијског комесара, који се
посредством министра доставља
Влади Кантона,
(3) Праћење рада полицијског комесара и извјештавање Скупштине,
Владе Кантона и министра о раду
полицијског комесара, те утврђивање приједлога годишње оцјене о
раду полицијског комесара,
(4) Предлагање смјене полицијског ко-

(1) Представља Независни одбор;
(2) Припрема нацрт Пословника о раду Независног одбора и прослијеђује га Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде на давање сагласности;
(3) Сазива сједнице Независног одбора и истима предсједава;
(4) Руководи и усмјерава обављање послова из надлежности Независног
одбора;
(5) Подноси извјештај о раду Независног одбора Скупштини Босанскоподрињског кантона Горажде сваких шест мјесеци, након што их

Члан 9.
(Дужности и обвезе предсједавајућег
Независног одбора)
Предсједавајућиј Независног одбо-
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(6)
(7)

(8)

(9)

усвоји Независни одбор, те додатне
извјештаје о раду, по потреби или
на захтјев Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде;
Потписује акте које доноси Независни одбор;
Комуницира с другим органима,
институцијама или појединцима, у
вези са обављањем послова из надлежности Независног одбора;
Обавља друге дужности прописане
законом, овим Пословником, другим прописима, одлукама или закључцима Независног одбора;
Одговоран је за законитост рада
Независног одбора.
Члан 10.
(Поступак избора и именовања,
праћење рада, смјена
и дисциплинска одговорност
полицијског комесара)

У складу са надлежностима Независног одбора, чланови истог се морају стриктно придржавати Закона о
унутрашњим пословима Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 6/15), у којем је детаљно прецизиран поступак Независног одбора везан за избор и именовање,
праћење рада, смјена и дисциплинска
одговорност полицијског комесара, а
који је, између осталог, обрађен кроз
сљедеће области:
(1) Услови за именовање полицијског
комесара,
(2) Објављивање јавног позива,
(3) Поступак након запримања пријава,
(4) Критерији избора,
(5) Приједлог министру,
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(6) Приједлог Влади Кантона,
(7) Понављање процеса избора и приједлог једног кандидата,
(8) Именовање и мандат полицијског
комесара,
(9) Праћење рада полицијског комесара,
(10) Годишња оцјена рада полицијсог
комесара,
(11) Поступак смјене полицијског комесара,
(12) Разлози за смјену полицијског комесара,
(13) Покретање и одлука о смјени полицијског комесара,
(14) Иницијатива министра за смјену
полицијског комесара,
(15) Дисциплинска одговорност полицијског комесара,
(16) Повреде службене дужности полицијског комесара,
(17) Рјешење о покретању дисциплинског поступка,
(18) Вођење дисциплинског поступка
против полицијског комесара,
(19) Другостепени дисциплински поступак,
(20) Дисциплинске санкције,
(21) Овлаштење за доношење прописа,
итд.
ПОГЛАВЉЕ III - ТЕХНИЧКА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Члан 11.
(Присуство трећих лица
на сједницама)
(1) Сједници Независног одбора могу
присуствовати лица која позове предсједавајући Независног одбора
(уз сагласност осталих чланова Одбора).
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(2) На позив Независног одбора, у раду могу учествовати и стручна лица из институција Босне и Херцеговине ради давања стручних образложења и објашњења, научни радници и стручна лица, као и представници међународне заједнице у
БиХ, без права одлучивања.
Члан 12.
(Посебна права Независног одбора)
(1) Независни одбор има право да тражи информације и обавјештења
која су му потребна за рад, као и
друге податке неких од институција којима располажу или су дужни
да их прикупљају или евидентирају, у складу са одредбама Закона о
заштити личних података и Закона
о заштити тајних података.
Члан 13.
(Подршка у раду
Независном одбору)
(1) Административне послове за Независни одбор обавља Стручна служба Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Независни одбор, на приједлог секретара Скупштине, именује техничког секретара Независног одбора
већином гласова.
(3) Технички секретар Независног одбора на приједлог пресједавајућег
или члана Независног одбора ког
одреди Независни одбор, заказује
сједнице Независног одбора, доставља све материјале приспјеле Независном одбору, води записнике на
сједницама Независног одбора, саставља записник са сједнице Независног одбора и доставља га члано-
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вима Независног одбора, преписује
материјале са рукописа и по диктату, копира све материјале за потребе Независног одбора по налогу
предсједавајућег или члана Независног одбора ког одреди Независни
одбор.
(4) Секретар Независног одбора има
право на накнаду коју утврди Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде на приједлог Комисије за буџет финансије и административна питања Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 14.
(Печат и меморандум)
(1) Независни одбор за овјеру својих
одлука и других службених аката у
оквиру свог дјелокруга, те за кореспонденцију користи меморандум и
печат Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Печатом се овјерава потпис предсједавајућег Независног одбора и потписи других чланова Независног
одбора по овлаштењу предсједавајућег.
Члан 15.
(Евиденције, протокол
и обрада података)
(1) Секретар Независног одбора дужан је да брине о свим актима Независног одбора у складу са прописима о уредском пословању.
(2) Секретар Независног одбора дужан је да успостави евиденције представки, достављених приједлога за
покретање дисциплинских поступака и евиденцију кандидата за избор, именовање и смјену полицијс-
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ког комесара.
Члан 16.
(Накнаде за рад чланова
Независног одбора)
Чланови Независног одбора
имају право на сталну мјесечну накнаду, као и друга материјална права и
примања у висини коју одреди Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на приједлог Комисије за буџет, финансије и административна
питања Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 17.
(Средства за рад)
(1) Средства за рад Независног одбора
осигуравају се у Буџету Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Утрошак средстава намијењених за
рад Независног одбора може се вршити само према одлуци Одбора.
ПОГЛАВЉЕ IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
(Посебна питања)
(1) Питања која нису регулисана овим
Пословником могу се уређивати
одлуком и закључком Независног
одбора.
(2) Измјене и допуне Пословника врше се на начин предвиђен за његово доношење.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Посло-
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вника престаје да важи Пословник о
раду Независног одбора, број: 01-04973/15 од 22. децембра 2015. године.
Члан 20.
Овај Пословник ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-04-620/19
06.09.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА

Емир Ходовић,с.р.

510
На основу чланова 109. и 111.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 6. редовној сједници, одржаној 10. септембра 2019.године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЈУ „СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
измјенама и допунама Финансијског
плана ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде“
за 2019. годину.
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ној 24.07.2019.године, д о н о с и:

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивању у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-644/19
10.09.2019.године
Горажде

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.

511
На основу чланова 37. и 38. Закона о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:
102/13, 09/14 и 13/14, 8/15, 9/15, 102/15,
104/16 и 5/18) и члана 51. Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица
(„Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 41/01, 22/05 и
9/08), Управни одбор ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде, на 26. сједници одржа-

Члан 1.
У Финансијском плану ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број 3/19), члан 1. се мијења и гласи:
„Финансијским планом Службе
за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019. годину утврђују се планирана средства и издаци
изванбуџетског Фонда за запошљавање Босанско-подрињског кантона, у
општем дијелу:

1. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ........................2.274.237 КМ
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
1.1. Порезни приходи ......................................................1.600.000 КМ
1.2. Непорезни приходи .......................................................12.050 КМ
1.3. Текући трансфери .......................................................220.125 КМ
1.4. Вишак прихода над расходима .................................442.062 КМ
2. УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ .......................... ....2.274.237 КМ
(2.1.+2.2.)
2.1. Текући расходи ...........................................................2.219.237 КМ
2.2. Капитални издаци ...........................................................55.000 КМ
Члан 2.
Члан 2. се мијења и гласи:
„Планирана средства и издаци по групама се утврђују у посебном дијелу
планираних средстава и издатака за 2019. годину како слиједи:
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А) УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСДСТВА
Ек. код
1

ОПИС

Финансијс
ки план за
2019.год.

Повећање/
смањење

3

4

Измјене и
допуне ФП
за 2019.
годину
5 (3+/-4)

2
УКУПНО ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА (I+II)

2.123.417

+150.820

2.274.237

I-УКУПНО ПРИХОДИ

1.723.417

+108.758

1.832.175

Доприноси за социјалну
заштиту
Допринос за осигурање од
незапослености

1.500.000

+100.000

1.600.000

1.500.000

+100.000

1.600.000

Непорезни приходи
Приходи од камате на депозите
у банци
Приходи од пружања услуга
грађанима (радне дозволе)

8.050

+4.000

12.050

50

0

50

2.000

-500

1.500

722719

Остали поврати

1.000

-500

500

722791
730000

Остале непланиране уплате
Текући трансфери
(трансфери и донације)
Примљени текући трансфери
од кантона
Трансфер од Федералног
завода за запошљавање
II -ВИШАК ПРИХОДА НАД
РАСХОДИМА (средства
планирана за активну
политику запошљавања)

5.000

+5.000

10.000

215.367

+4.758

220.125

50.000

0

50.000

165.367

+4.758

170.125

400.000

+42.062

442.062

712000
712113
720000
721211
722611

732114
732131
590000
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Б) УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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Финансијск
и
план за
2019.год.

Повећање/
смањење

Измјене и
допуне ФП
за 2019.
годину

2
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3
2.123.417

4
+150.820

5 (3+/-4)
2.274.237

610000

Текући расходи

2.108.417

+110.820

2.219.237

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

477.600

0

477.600

611100

Бруто плате и накнаде плата

394.000

0

394.000

611110

260.000
124.000
68.000

0
0
0

260.000
124.000
68.000

611132

Плате и накнаде плате по умањењу
доприноса
Доприноси на терет запослених
Доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање
Доприноси за здравствено осигурање

50.000

0

50.000

611133

Доприноси за запошљавање

6.000

0

6.000

611150

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

83.600

0

83.600

611210

Накнаде исплаћ. изнад износа утврђених прописима по основу р.о. по
умањењу доп.
Накнаде исплаћ. изнад прописаних
износа за регрес за год. одмор по
умањењу доп.
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за превоз и трошкове смјештаја

7.500

0

7.500

611211

Накнаде за превоз с посла и на посао

7.500

0

7.500

611220

Накнаде из радног односа

76.100

0

76.100

611221
611224

Накнаде за топли оброк током рада
Регрес за годишњи одмор

33.000
8.100

0
0

33.000
8.100

611226

Јубиларне награде, дарови дјеци и сл.

5.000

0

5.000

611227

Помоћ у случају смрти

10.000

0

10.000

611228

Помоћ у случају теже инвалидности

10.000

0

10.000

611229
612000

Помоћ у случају осталих болести
Доприноси послодавца

10.000
42.100

0
0

10.000
42.100

612100

Доприноси послодавца

42.100

0

42.100

612110

Допринос на терет послодавца

42.100

0

42.100

612111

Доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање
Доприноси за здравствено осигурање

24.000

0

24.000

16.000

0

16.000

Ек. код
1

611130
611131

611153
611200

612112

ОПИС
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612113

Доприноси за запошљавање

613000

Издаци за материјал и услуге

613100
613200

Путни трошкови
Издаци за енергију

613210

Издаци за енергију

613211

Издаци за електричну енергију

613300
613310

Издаци за комуникацију и комуналне
услуге
Издаци за комуникацију

613311

Издаци за телефон, телефакс и телекс

613312
613313

Издаци за интернет
Издаци за мобилни телефон

613314

Поштанске услуге

613320

Издаци за комуналне услуге

613321
613400

Издаци за воду и канализацију
Набавка материјала и ситног инвентара

613410
613411

Административни материјал и ситан
инвентар
Издаци за обрасце и папир

613412

Издаци за компјутерски материјал

613413
613416

Издаци за образовање кадрова
Ситни инвентар

613417

Канцеларијски материјал

613418

Ауто гуме

613480
613482
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2.100

0

2.100

116.400

+2.500

118.900

6.000
4.000
4.000

+1.000
0
0

7.000
4.000
4.000

4.000

0

4.000

15.000

+1.500

16.500

12.700

+1.500

14.200

4.000
3.500

0
0

4.000
3.500

1.200

0

1.200

4.000

+1.500

5.500

2.300
2.300

0
0

2.300
2.300

17.800

0

17.800

13.800

0

13.800

2.000

0

2.000

6.000
1.000

0
0

6.000
1.000

1.000

0

1.000

3.000

0

3.000

Остали материјали посебне намјене
Храна и прехрамбени материјал

800

0

800

4.000

0

4.000

613484

Материјал за чишћење

2.500

0

2.500

613500

Издаци за услуге превоза и горива

2.000

0

2.000

613510

Гориво за превоз

613512

Дизел

4.500
3.900

0
0

4.500
3.900

613513

Моторно уље

3.500

0

3.500

613520

Превозне услуге

400

0

400

613523

Регистрација моторних возила

600

0

600

613600

Унајмљивање имовине, опреме и
нематеријалне имовине

600

0

600

613610

Унајмљивање имовине

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000
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613611

Унајмљивање простора или зграда

613700

Издаци за текуће одржавање

613710

Материјал за поправке и одржавање

613711

613720

Материјал за поправак и одржавање
зграда
Материјал за поправак и одржавање
опреме
Материјал за поправак и одржавање
возила
Услуге поправака и одржавања

613721

Услуге поправака и одржавања зграда

613722

Услуге поправака и одржавања опреме

613723

Услуге поправака и одржавања возила

613800
613810
613811

Издаци осигурања, банкарских услуга
и платног промета
Издаци осигурања
Осигурање имовине

613813

Осигурање возила

613814
613820

Осигурање запослених - колективно
животно осигурање
Услуге банкарског и платног промета

613821

Издаци банковних услуга

613822

Издаци платног промета

613900

Уговорене и друге посебне услуге

613910

Издаци за информисање

613912

Услуге штампања

613914

Услуге репрезентације

613916

Услуге објављивања тендера и огласа

613919

Остали издаци за информисање

613920

Услуге за стручно образовање

613922

Услуге за стручно образовање

613930

Стручне услуге

613931

Издаци рачуноводствених и
ревизорских услуга

613712
613713

613934
613970

Издаци за хардверске и софтверске услуге

Издаци по основу других самосталних
дјелатности
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2.000

0

2.000

10.000

0

10.000

4.000

0

4.000

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

2.000

0

2.000

6.000

0

6.000

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

10.100
5.100

0
0

10.100
5.100

1.000

0

1.000

2.000

0

2.000

2.100

0

2.100

5.000

0

5.000

1.000

0

1.000

4.000

0

4.000

47.000

0

47.000

10.500

0

10.500

1.500

0

1.500

5.000

0

5.000

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

11.000

0

11.000

1.000
10.000

0
0

1.000
10.000

11.000

0

11.000

Број 12 – страна 1638
613974

Издаци за рад комисија

613976

Остали издаци за др. самосталне дјелатности и повременог самосталног рада
Издаци за порезе и доприносе на доходак од друге самосталне дјелатности
и повременог самосталног рада
Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа
Општа водна накнада

613980
613983
613984
613986

613990

Доприноси за ЗО од др. самосталне
дјелатности
Допринос за ПИО од др. самосталне
дјелатности
Порез на доходак од друге самосталне
дјелатности
Остале неспоменуте услуге и даџбине

613991

Остале неспоменуте услуге и даџбине

614000
614140

Текући трансфери и други текући
расходи
Текући трансфери за јавне фондове

614144

Трансфер за Фонд за инвалиде

614200

Текући трансфери појединцима

614220

Трансфери појединцима по основу
мат.-соц. сигурности незапослених лица
Новчане накнаде незапосленим лицима

613987
613988

614223
614225
614226
614500
614530
614533
614533
614534
614534

Допринос за здравствено осигурање
за незапослене
Издаци за ПИО по чл. 31.
Субвенције приватним предузећима
и подузетницима
Субвенције за активну политику
запошљавања
Програм стручног оспособљавања
у 2018.г.
Програм стручног оспособљавања
у 2019.г.
Програм суфинансирања запошљавања дугорочно незапослених ВСС
Програм суфинансирања подузетништва
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1.000

+1.000

2.000

10.000

-1.000

9.000

6.500

0

6.500

1.500

0

1.500

1.500

0

1.500

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

1.500

0

1.500

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

1.472.317

+108.320

1.580.637

25.950

-4.438

21.512

25.950

-4.438

21.512

931.000

+198.000

1.129.000

931.000

+198.000

1.129.000

681.000

+233.000

914.000

210.000

-15.000

195.000

40.000

-20.000

20.000

515.367

-85.242

430.125

515.367

-85.242

430.125

80.000

0

80.000

106.000

0

106.000

144.000

-90.000

54.000

50.000

0

50.000
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614539
821000

Програм суфинансирања запошљавања дјеце шехида и погинулих бораца
Програм суфинансирања запошљавања стручног кадра за дјецу са потешкоћама у развоју - 2018/2019.
Програм суфинансирања запошљавања стручног кадра за дјецу са потешкоћама у развоју 2019/2020.
Обука - информатика, енглески и
њемачки језик
Капитални издаци

821300

Набавка опреме

821310

Канцеларијска опрема

821311

Намјештај

821312

Компјутерска опрема

821313

Опрема за пренос података и гласа

821319
821360

Остале канцеларијске машине противпожарна заштита
Машине, уређаји, алати и инсталације

821361

Машине, уређаји, алати и инсталације

614539
614539

95.000

0

95.000

20.367

-267

20.100

-

+5.025

5.025

20.000

0

20.000

15.000

+40.000

55.000

15.000

+40.000

55.000

15.000

0

15.000

5.000

0

5.000

2.000

0

2.000

1.000

0

1.000

7.000

0

7.000

-

+40.000

40.000

-

+40.000

40.000

Члан 3.
Измјене и допуне Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде за 2019.годину ступају на снагу даном објављивања
Одлуке Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, о давању сагласности
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01/12-05-69-1/19
24.07.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Алдин Жуга,с.р.
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На основу члана 31. Статута Службе за за запошљавање, Управни одбор Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде, на 26.
сједници, одржаној дана 24.07.2019. године, д о н о с и:

На основу члана 55. Статута Службе за запошљавање, Надзорни одбор Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној дана 24.
07.2019. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Измјена и допуна
Финансијског плана прихода
и расхода Службе за запошљавање
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину

ОДЛУКУ
о усвајању Измјена и допуна
Финансијског плана
Службе за запошљавање
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину

I

I

Управни одбор Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде усваја Измјене и допуне
Финансијског плана прихода и расхода Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде за 2019.
годину.

Надзорни одбор Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде усваја Измјене и допуне
Финансијског плана Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину.

II
Измјене и допуне Финансијског
плана доставити Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде и
Федералном заводу за запошљавање
на увид и даљу процедуру.
III
Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Број:01/12-05-69-1/19
ПРЕДСЈЕДНИК
24.07.2019.године
УПРАВНОГ ОДБОРА
Горажде
Алдин Жуга,с.р.

II
Измјене и допуне Финансијског
плана доставити Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде и Федералном заводу за запошљавање на
увид и даљу процедуру.
III
Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Број:01/13-05-68-1/19 ПРЕДСЈЕДНИЦА
24.07.2019.године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Горажде
Нирзама Џемиџић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2019. годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 14.
редовној сједници, одржаној дана 06.
08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име VII (седме) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2019.годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 41.026,95 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате VII
(седме) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2019.годину намијењене за исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу испорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Осталите кући трансфери – Информисање.

Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке фили-јала Горажде, ИД број: 424503011
0002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт првог радног дана након истекамјесеца за који се захтјев подноси.
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:03–14-1036/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

515
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информ-
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исање за 2019. годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 14.
редовној сједници, одржаној дана 06.
08.2019. године, д о н о с и:

ви у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.

ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
Пројекта под називом „Бољи услови
за рад предузећа – квалитетније
информисање грађана” достављеног
од ЈП „Културно – информативни
центар“ д.о.о . Прача

516

Члан 1.
Овом се Одлуком прихвата суфинансирање Пројекта под називом
„Бољи услови за рад предузећа – квалитетније информисање грађана” достављеног од стране у ЈП „Културно –
информативни центар“ д.о.о. Прача, у
износу од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт на економском
коду 614 100 (КАН 003) – Остали текући трансфери – Информисање за
2019. годину.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-

Број:03–14-1037/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Информисање 2019.годину и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1037/19 од 06.08.2019.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈП „Културно - информативни
центар“ д.о.о. Прача на име
суфинансирања Пројекта под
називом „Бољи услови за рад
предузећа – квалитетније
информисање грађана”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
ЈП „Културно - информативни центар“ д.о.о. Прача на име суфинансирања Пројекта под називом „Бољи услови за рад предузећа – квалитетније
информисање грађана” у износу од 2.000,00 КМ.

17. септембар/рујан 2019.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући трансфери– Информисање за 2019.годину.
Новчана средства уплатити ЈП
„Културно - информативни центар“
д.о.о. Прача на жирорачун број:
1020070000003366, отворен код Унион
банке филијала Горажде, ИД број:
4245018840003.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је у
року од 15 дана од дана реализације
средстава доставити Министарству за
образовање, младе, науку, културу и
спорт извјештај о утрошку средстава
из члана 1. ове Одлуке, с тим да форма
и садржај извјештаја о утрошку средстава требају бити прилагођени намјени
утрошка средстава, из којег се могу процијенити резултати постигнути додијељеним средствима.
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:03–14–1037-1/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

517
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање конкурса
за попуну упражњеног радног
мјеста у ЈУМСШ
“Енвер Поздеровић” Горажде
I
Овом Одлуком даје се сагласност ЈУМСШ “Енвер Поздеровић” Горажде за расписивање конкурса за попуну упражњеног радног мјеста на одређено радно вријеме до 31.08.2020. године и то:
1. Референт за административно–финансијске и рачуноводствене послове 1 извршилац (пуно радно вријеме)
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-1038/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

518
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 615 100 –Капитални трансфери другим нивоима
власти за 2019. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
14. редовној сједници, одржаној дана
06.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском фудбалском клубу
„Либеро“ на име суфинансирања
2. фазе првог дијела радова
у Спортскорекреативном центру
„Либеро“
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 15.000,00 КМ Спортском
фудбалском клубу „Либеро“ на име
суфинансирања 2. фазе првог дијела
радова у Спортскорекреативном центру „Либеро“ (радови на околном уређењу и изградњи лучне хале), а што је
у складу са Стратегијом развоја спорта
у Босанко-подрињском кантону Горажде, донесеном 2015. године на период
од четири године (мјера 5.3.).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти за 2019. годину.
Новчана средства дозначити

17. септембар/рујан 2019.
на жирорачун Спортског фудбалског
клуба „Либеро“ број:1415255320008553,
отворен код ББИ д.д. Сарајево.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку
буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).
Члан 4.
Уколико корисник средстава не
изврши радове у износу новчаних средстава одређеном у члану 1. ове Одлуке, добијена средства по овој Одлуци
дужан је у истом износу вратити Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт, а одлуку о томе ће
донијети Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде након подношења
извјештаја од стране Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт.
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”.

II

Број:03–14-1039/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

519
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), те на основу члана 43. Закона о
Радио - телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12,
9/13 и 11/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019.
године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Скупштине
ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде,
друштво са ограниченом
одговорности

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1040/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

520
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине” број: 12/03,
34/03 и 65/13), члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/15),
те на основу члана 43. Закона о Радио телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и
11/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019. године,
д о н о с и:

I
Разрјешавају се дужности чланови Скупштине ЈП Радио - телевизија
Босанско–подрињког кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорности, како слиједи:
1. Радача Мунир, предсједник
2. Џемиџић Алија, члан
3. Крашић Халид, члан
4. Џамбеговић Амела, члан
5. Кудин Адис, члан
6. Сијерчић Менсура, члан
7. Салић Амина, члан

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 ограниченог одговорности, именују се:
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1. Аганспахић Лејла, предсједник
2. Жига Ален, члан
3. Петровић Дејан, члан
4. Дервишагић Харис, члан
5. Салман Анес, члан
6. Хоџић Миралем, члан
7. Бардак Јакуб, члан
II
Именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП Радио-телевизија
Босанско–подрињског кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорности, врши се на период од 3 (три)
мјесеца почев од дана именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–05–1040-1/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15) те на основу чланова 85. и 86. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора
ЈУОШ „Устиколина“
Устиколина

I
Разрјешавају се дужности предсједника и чланова Школског одбора
ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина, како слиједи:
1. Халид Фочо, предсједник,
2. Мелиса Џомба, члан,
3. Индира Омербашић, члан,
4. Медина Корјенић, члан
5. Елведин Глухачевић, члан,
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–38-1041/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), те на основу чланова 85. и 86. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019.године, д о н о с и:
РЈЕШЕНЈЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Школског
одбора ЈУОШ „Устиколина“
Устиколина
I
У привремени Школски одбор

17. септембар/рујан 2019.
ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина, именују се:
1. Муамер Карахоџа, предсједник
2. Мелиса Џомба, члан
3. Индира Омербашић, члан
4. Медина Корјенић, члан
5. Елведин Глухачевић, члан
II
Именовање предсједника и чланова Школског одбора ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина врши се на период
до 3 (три) мјесеца почев од дана именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-38–1041-1/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

523
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној
дана 06.08.2019. године, д о н о с и:
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец АПРИЛ и МАЈ 2019. године из Буџета Министарства за финансије са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти-Општине/Град Босанско-подрињског кантона, како слиједи:
1. Град Горажде 96.400,00 КМ, на рачун број: 1028400000002222, отворен
код Унион Банке д.д. експозитура
Горажде
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ
53.600,00 КМ, на рачун број: 101140-00005957-42 отворен код Привредне банке д.д. Сарајево филијала
Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 134,
буџетска организација: 0000000
3. Општина Пале у Федерацији БиХ
50.000,00 КМ на рачун број: 102-007
-0000018886 отворен код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 136,
буџетска организација: 0000000
Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде

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

17. септембар/рујан 2019.
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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 Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1042/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

524
На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 31. став 2. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019.годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 3/19), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној
дана 06.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
давању сагласности
за потписивање уговора
о набавци дијелова полицијске
униформе и обуће
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње по-

слове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише уговор о набавци дијелова полицијске униформе и
обуће - кошуља љетна у вриједности
од 10.179,00 КМ (словима: десет хиљада стотину седамдесет девет конвертибилних марака), са урачунатим ПДВом.
Члан 2.
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде,
као наручиоца
и
2. “Мен“ д.о.о. Травник, као добављача.
Члан 3.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбјеђена су у Буџету Управе
полиције Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019.годину, на економском коду 613400 - Набавка материјала и
ситног инвентара.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру својих надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

17. септембар/рујан 2019.
ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “ Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1044/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти - за пројекте.
Средства уплатити на депозитни рачун број: 1028400000002222, отворен код Унион банке.
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Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100 - Текући трансфери
другим нивоима власти – за пројекте,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Помоћ спортским клубовима
са подручја Града Горажда
за учешће у такмичењима”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 55.000,00
КМ Граду Горажду, за суфинансирање Пројекта “Помоћ спортским клубовима са подручја Града Горажда за
учешће у такмичењима”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског

Са Градом Гораждем – корисником средстава, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити уговор о суфинансирању, у којем
ће се прецизирати права и обавезе, начин уплате средстава, надзор над реализацијом, као и друга питања од значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Помоћ спортским
клубовима са подручја Града Горажда
за учешће у редовном систему такмичења” са Градом Гораждем.
Члан 4.
Ова Одлука ступа наснагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадноће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1033/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

526
На основучлана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:8/15), а у складу са Програмом утро-
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шка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 06.08.2019.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком о добравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде којима су средства потребна због тешке социјално-материјале ситуације и
за трошкове лијечења, како слиједи:
1. Пљевљак Салко, у износу од 200,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
132-731-0011253875, отворен код
НЛБ банке, експозитура Горажде.
2. Хоџић Санин, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602021332973, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
3. Ченгић Изета, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1327310011359120, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
4. Хаџић Алдина, у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415251310172986, отворен код ББИ
банке Горажде, на име супруга
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Санела Хаџића.
5. Имшировић Изет, у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
101-1406058950156, отворен код ПБС
банке, филијала Горажде.
6. Прутина Ферида, у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1327310011286661, отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
7. Боровац Сеад у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1028401500190642, отворен код Унион банке експозитура Горажде.
8. Грађан Самир у износу од 200,00
КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1322602016599082 отворенкод НЛБ
банке, експозитура Горажде.
9. Туруља Мунира, у износу од
100,00 КМ
10. Канлић Емина, у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602018176496, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
11. Рахман Алма, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
134-620-1000934-861, отворен код
АСА банке.
12. Диздаревић Рифет, у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602015449923, отворен код НЛБ
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банке, експозитура Горажде.
13. Рашчић Шејла, у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000090780512, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево, филијала Горажде.
14. Ћорић Хасан од 300,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
186-261-03309612-26, отворен код
Зираат Банк Горажде.
15. Башић Заферу износу од 200,00
КМ
Средства уплатити нара чун број:
1995436061654057, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
16. Топаловић Шућро, у износу од
200,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1990540061979213, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
17. Оруч Рамиза, у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
19905460504363-97, отворен код
Шпаркасе банке Горажде.
18. Панџа Авдо, у износу од 100,00 КМ
Средствау платити на рачун број:
1322601020657077, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
19. Ћатовић Алма, у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
186-261-03326689-11, отворен код
Зират банке Горажде.
20. Јахић Урфета, у износу од 100,00
КМ
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Средства уплатити на рачун број:
1028401500236670, отворен код Унион банке Горажде.
21. ЛигатаДамир, у износу од 300,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415251310139618, отворен код ББИ
банке Горажде.
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.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадноће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1069/19
06.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

527
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 3/19), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 15.
редовној сједници, одржаној дана 16.
08.2019. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
на утрошак средстава “Програм
подршке развоју подузетништва
и обрта за 2019. годину”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на утрошак средстава “Програм подршке развоју подузетништва и обрта
за 2019. годину” утврђених у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2019.
годину, на економском коду 614500
ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја подузетништва и обрта, у износу
од 50.000,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1114/19
ПРЕМИЈЕР
16.08.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
...................................
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527а)
На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), а у
складу са одредбама Закона о министарствима и другим тијелима Кантоналне управе Босанско–подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде “, број: 9/13 и 13/13) те у складу са
поглављем III – Стратешка платформа
тачка 3. став 3. Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде
за период 2016-2020.година (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 4/16), Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614500 ПОД 003 „Субвенције
за подстицај развоја,
подузетништва и обрта“
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је ”Програм
подршке развоју подузетништва и обрта за 2019. годину”, са економског кода 614500 ПОД 003 - „Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта“.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01-31.12.2019.године
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Буџетска позиција:
Субвенције за
подстицај развоја, подузетништва
и обрта
Економски код:

614500 ПОД 003

Укупна вриједност Програма:
50.000,00 КМ
Одговорно лице:

Менсад Арнаут

Позиција одговорног лица: Министар

Контакт лице за Програм:
Алмас Пита
Контакт-телефон:

038-224-264

Контакт е-маил:

mpbk-privredaipoduzetništvo@hotmail.com

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/19), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-1114/19 од
16.08.2019.године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1 Сврха Програма
На основу Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне
управе Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 9/13), надлежности Министарства
за привреду Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде су предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење
производње, управљање природним
богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапрјеђење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреативне сврхе,
употреба и заштита вода, улагања у
привредна предузећа, саобраћај роба
и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих
и других центара, промоција туризма,
угоститељство, подузетништво, провођење политике развоја комуникација и
транспортне инфраструктуре, развој
јавног саобраћаја, изградња, обнова и
одржавање саобраћајница од значаја
за кантон, модернизација цестовног
саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
“Програм подршке развоју подузетништва и обрта за 2019. годину”
усклађен је са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/19).
2.2 Опис Програма
Програм утрошка је проведбени акт Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
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који осигурава да се планирана средства Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде користе на транспарентан,
специфичан и мјерљив начин у временски одређеном периоду са намјером/сврхом да се кроз подстицај отварању нових обрта, подстицај запошљавању, расту и развоју обртничке/подузетничке дјелатности омогући побољшање укупног животног стандарда у Босанско-подрињском кантону
Горажде.
Програм ће обезбиједити подстицаје за суфинансирање пројеката и
захтјева обртника/подузетника који су
раније регистровани у Босанско-подрињском кантону Горажде. Захтјеви се
подносе у складу са процедурама предвиђеним Програмом и на прописаним обрасцима у апликационој форми
за пројекте и апликационој форми за
захтјеве.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614500 – Субвенције
за подстицај развоја, подузетништва и
обрта Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019. годину (у даљем тексту: Програм) дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за
расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата те процјена непредвиђених расхода и издатака.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1. Општи (основни) циљ Програма
Општи (основни) циљ Програ-
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ма јесте суфинансирање пројеката и
пружање помоћи за унапређење постојећег обрта, суфинансирање нискоакумулативних дјелатности и старих
заната, као и суфинансирање постојећег обрта, старих заната, нискоакумулативних дјелатности и регистрованих
дјелатности у области трговине и угоститељства са циљем очувања дјелатности и побољшања услова пословања.
3.2. Посебни (специфични) циљеви
Програма
У складу са општим циљем, Програмом се дефинишу сљедећи посебни (специфични) циљеви:
1) Пружање помоћи за унапређење постојећег обрта и суфинансирање
нискоакумулативних
дјелатности и старих заната,
2) Суфинансирање постојећег обрта, нискоакумулативних дјелатности, старих заната, као и других регистрованих дјелатности (трговина, угоститељство) у
циљу очувања дјелатности и
побољшања услова пословања
(резервна средства)
3.2.1. Пружање помоћи за унапређење постојећег обрта и суфинансирање нискоакумулативних
дјелатности и старих заната
У оквиру првог посебног циља
обезбиједиће се подршка обртницима,
старим занатима и обртницима у нискоакумулативним дјелатностима за
унапређење постојећег обрта.
Подршка ће се приоритетно пружити у виду суфинансирања набавке
машина, уређаја, остале опреме и реп-
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роматеријала, исплату плата и доприноса, реконструкције и инвестиционог
улагања у објекте.
На овај посебан циљ аплицира
се искључиво путем апликационе форме за пројекте.
3.2.2. Суфинансирање постојећег обрта, нискоакумулативних дјелатности, старих заната, као и другихи регистрованих дјелатности (трговина, угоститељство), у
циљу очувања дјелатности и
побољшања услова пословања
(резервна средства)
У оквиру другог посебног циља
обезбиједиће се подршка обртницима,
старим занатима и обртницима у нискоакумулативним дјелатностима, као
и привредним субјектима регистрованим у другим дјелатностима (трговина, угоститељство), у циљу очувања
постојеће дјелатности и превазилажења потешкоћа у раду.
Подршка ће се приоритетно
пружити у виду суфинансирања набавке машина, уређаја, остале опреме и
репроматеријала, исплате плата и доприноса, реконструкције и инвестиционог улагања у објекте у циљу очувања дјелатности и побољшања услова
пословања.
На овај посебан циљ аплицира
се искључиво путем апликационе форме за захтјеве за резервна средства по
расписаном јавном позиву.
Аплицирати се може само за један посебан циљ предвиђен Програмом, а право аплицирања немају привредни субјекти који су регистровани
као привредна друштва.
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4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
4.1. Висина средстава за провођење
Програма
Потребна средства за провођење Програма планирана су Буџетом
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2019.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
3/19), на економском коду 614500 ПОД
003 –Субвенције за подстицај развоја,
подузетништва и обрта, у укупном износу од 50.000,00 КМ.
4.2. Максимални буџет по посебним
(специфичним) циљевима
Програмом се утврђује висина,
односно максимални износ средстава
за сваки посебни циљ Програма. Максимална висина средстава за сваки посебан (специфичан) циљ представља
једну финансијску компоненту Програма.
За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је сљедећи максимални буџет:
1) Пружање помоћи за унапређење постојећег обрта и суфинансирање
нискоакумулативних
дјелатности и старих заната
Максималан буџет 20.000,00 КМ
2) Суфинансирање постојећег обрта, нискоакумулативних дјелатности, старих заната, као и других регистрованих дјелатности (трговина, угоститељство) у
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циљу очувања дјелатности и
побољшања услова пословања
(резервна средства)
Максималан буџет 30.000,00 КМ
4.3. Прерасподјела средстава
У случају потребе, Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде може направити прерасподјелу средстава са једне на другу
компоненту (посебног циља) у износу
до максимално 10 процената од износа
компоненте са које се средства преносе. Прерасподјелу ових средстава Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће извршити
одлуком министра за привреду.
У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки посебни циљ
Програма до максимално 25 процената, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде може
направити прерасподјелу средстава уз
сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде се
овлашћује да може вршити измјену и
допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке
о преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма
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уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
4.4. Резервна средства за рјешавање
хитних и приоритетних захтјева
На резервна средства може се
аплицирати у оквиру 2. посебног циља - Суфинансирање постојећег обрта,
нискоакумулативних дјелатности, старих заната, као и других регистрованих дјелатности (трговина, угоститељство), у циљу очувања дјелатности и побољшања услова пословања (резервна
средства), послије расписивања јавног
позива.
Висина средстава планирана за
ове намјене је 30.000,00 КМ, а средства
се могу користити за намјене описане
у овом посебном циљу и аплицира се
искључиво путем апликационе форме
за захтјеве.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Начин расподјеле средстава
Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи за сврхе предвиђене поглављем 3. Програма – Општи и посебни циљеви. Државна помоћ може се додијелити само једном, а у
складу са процедурама предвиђеним
Програмом.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката и захтјева за средствима у складу са сваким
посебним циљем Програма. Коначну
сагласност на списак корисника средстава државне помоћи из овог Програма даје Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Средства из овог Програма додјељиваће се у форми пројектног финансирања (плаћање унапријед) и у форми субвенционирања трошкова (накнадно плаћање). Додјела средстава се
може вршити у хитним случајевима и
на основу захтјева за подршком у реализацији појединачне активности или
потребе искључиво на начин прописан Програмом.
5.2. Критерији за расподјелу
Средства из Буџета ће се додјељивати корисницима сразмјерно њиховом доприносу остваривања општег
и посебних циљева и очекиваних резултата Програма. За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма
примјењиваће се два елиминаторна
критерија и један критериј за рангирање апликација.
Елиминаторни критерији су:
1. Испуњавање општих услова за
учествовање у Програму
2. Испуњавање посебних услова
за учествовање у Програму
Критериј по основу којег ће се
рангирати апликације је резултат процеса аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захјева, а рангирање
ће се вршити у складу са скалом за евалуацију (тачка.5.6.11. - скала за евалуацију).
5.3. Општи услови за учествовање
у Програму
У имплементацији Програма
примјењиваће се рестриктивне процедуре које омогућавају равноправно учествовање у Програму свим лицима
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која спадају у једну од сљедећих категорија:
a) Да имају рјешење о регистрацији за обрт, које је издао надлежни општински/градски орган и
да им је пребивалиште (регистрација) на простору Босанскоподрињског кантона Горажде.
б) Да имају рјешење о регистрацији које је издао надлежни општински/градски орган (обрт, трговинска и угоститељска дјелатност) и да им је пребивалиште
(регистрација) на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
Лица која спадају у једну од категорија из претходног става обавезна
су испуњавати сљедеће опште услове
за учествовање у Програму:
1. Да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Да имају уговор о отвореном
банковном рачуну и увјерење
банке да исти није у блокади
3. ИД број апликанта (идентификациони број апликанта)
4. Да у моменту подношења апликације имају једног или више
стално запослених радника на
неодређено вријеме
5. Да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза које су обухваћене уговором о репрограмирању дуга
5.4. Посебни услови за учествовање
у Програму
У имплементацији Програма,
поред општих, примјењиваће се и пос-
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ебни услови за учествовање у Програму. Посебни услови који се примјењују
за апликанте у оквиру првог посебног
циља су:
1. Да спадају у а. категорију лица
којима је општим условима омогућено учествовање у Програму
2. Да су регистровани за обрт и да
им је пребивалиште (регистрација) на простору Босанско-подрињског кантона Горажде
3. Да нису регистровани за трговинску, угоститељску и пољопривредну дјелатност
4. Да су оправдали намјенски утрошак додијељене државне помоћи која им је одобрена од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у периоду од протекле три године
5. У оквиру овог посебног циљу
аплицира се искључиво путем
апликационе форме за пројекте
Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру другог посебног циља су:
1. Да спадају у б. категорију лица
којима је општим условима омогућено учествовање у Програму
2. Да су регистровани за обрт, трговинску и угоститељску дјелатност и да им је пребивалиште
(регистрација) на простору Босанско-подрињског кантона Горажде
3. Да нису регистровани као привредна друштва (аплицирају на
други програм)
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4. Да су оправдали намјенски утрошак додијељене државне помоћи која им је одобрена од стране Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде у периоду од протекле
три године
5. У оквиру овог посебног циљу
аплицира се искључиво путем
апликационе форме за захтјеве
на резервна средства
5.5. Кандидовање приједлога пројеката и подношење захтјева за
средствима
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива, који се расписује у складу са процедурама предвиђеним Програмом.
Аплицира се на обрасцима које
је прописало Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, у апликационој форми за достављање приједлога пројеката и у апликационој форми за достављање захтјева.
Приједлози пројеката се достављају за аплицирање на средства у оквиру првог посебног циља, по објављивању јавног позива у складу са роковима који су дефинисани јавним позивом.
У оквиру другог посебног циља, апликанти достављају искључиво
захтјеве за средствима. Аплицира се на
резервна средства у апликационој форми за захтјеве по објављивању јавног
позива.
Јавни позив ће се расписати за
сљедеће посебне циљеве Програма:
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1) Пружање помоћи за унапређење
постојећег обрта и суфинансирање
нискоакумулативних дјелатности
и старих заната,
2) Суфинансирање постојећег обрта,
нискоакумулативних дјелатности,
старих заната, као и других регистрованих дјелатности (трговина, угоститељство) у циљу очувања дјелатности и побољшања услова пословања (резервна средства)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева за
средствима објективно селектују и процијене и исти не могу бити писани
рукописом јер ће бити аутоматски одбијени.
Сви приједлози пројеката или
захтјева процјењују се у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.6. Процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захтјева за средствима
5.6.1. Апликанти
Лица која испуњавају опште услове за учествовање у Програму и која
у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставе приједлог пројекта и захтјев за средствима имају статус апликанта. Апликант може
одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
Јавни позив се расписује по добивању сагласности на Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Јавни позив садржи: предмет јавног позива, назив посебног циља Програма, критерије и кориснике средстава, право учешћа, садржај пријаве за
учешће на јавном позиву за додјелу
финансијских средстава, критерије за
оцјену пријаве и избор корисника, начин преузимања потребне документације, начин подношења пријаве и остале одредбе.
Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и у једном
или више електронских медија.
5.6.2. Кандидовање приједлога
пројеката
Апликант може кандидовати
приједлог пројекта у којем је планирано суфинансирање трошкова пројекта
из средстава Програма.
Апликант може доставити само
један приједлог пројекта у оквиру циљева предвиђених Програмом. Приједлози пројеката се не достављају у оквиру другог посебног циља, већ само
захтјеви и апликанти могу доставити
захтјеве за средствима у складу са Програмом.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
може расписати други јавни позив за
достављање приједлога пројеката уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средства Програма,
уколико дође до повећања буџета, те
уколико се средства планирана за финансирање не утроше у временском
плану који је одређен Програмом.
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5.6.3. Финансирање приједлога пројеката
Износ гранта који може бити
затражен за суфинансирање пројекта
је до 4.000,00 КМ.
Приједлози пројеката чији затражени износ гранта прелази 4.000,00
КМ и пројекти писани рукописом ће у
фази административне провјере бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
5.6.4. Подношење захтјева за средствима
Подношење захтјева за средствима предвиђено је искључиво у оквиру другог посебног циља на резервна
средства по објављивању јавног позива.
Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој
форми за захтјеве. Истовремено апликант може поднијети само један захтјев
за средствима.
Апликант може доставити захтјев за средствима након објављивања
јавног позива.
5.6.5. Обавезни садржај захтјева
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је обавезан навести сљедеће информације:
-

-

основне податке о апликанту,
опис усклађености захтјева са
конкретним посебним циљем,
разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава са
описом мјера подузетим прије
подношења захтјева,
преглед планираних активно-

-

сти које ће се подузети у случају
одобравања средстава,
очекивани резултат који се планира остварити у случају одобравања средстава,
износ тражених средстава из
Програма и износ средстава који би се обезбиједио из других
извора.

Захтјев за средствима који је поднесен од апликанта обавезно мора
бити усклађен са приоритетима и финансијским критеријима који су дефинисани у Програму. Захтјеви који не
испуњавају форму обавезног садржаја,
односно захтјеви који нису усклађени
са приоритетима и финансијским критеријима и захтјеви који су писани рукописом у административној провјери
ће бити одбачени као неприхватљиви
за финансирање.
5.6.6. Финансирање захтјева за
средствима
Износ гранта који може бити
затражен за суфинансирање путем захтјева је до 1.500,00 КМ.
Приједлози пројеката аплицирани путем захтјева чији затражени износ гранта прелази 1.500,00 КМ и захтјеви писани рукописом ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за
финансирање.
5.6.7. Отварање апликација и административна провјера
Отварање апликација и административна провјера приједлога пројеката и захтјева за средствима се прово-
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де одмах по затварања јавног позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли лице које је доставило апликацију испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру врши комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Административном провјером
се утврђује:
-

да ли је апликација достављена
у року и на начин предвиђен
Програмом,
да ли су достављени сви прилози на начин предвиђен Програмом,
да ли апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да ли апликант испуњава посебне услове за кандидовање пројеката и захтјева за средствима,
да ли је апликација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
да ли је апликација усклађена
са сврхом Програма, општим
циљем Програма, да ли је захтјевана подршка у складу са посебним циљевима Програма и
да ли је предложено финансирање у складу са одредбама о
финансирању.

Уколико су ови услови испуњени, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.

Након проведене административне процедуре и евалуације достављених приједлога пројеката и захтјева
за средствима, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима
административне провјере и евалуације.
5.6.8. Евалуација достављених приједлога пројеката
Комисија проводи евалуацију
достављених приједлога пројеката након проведене административне провјере. За провођење административне
провјере, процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
-

Финансијски и оперативни капацитети апликанта
Релевантност
Методологија
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

5.6.9. Евалуација достављених захтјева за средствима
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацији захтјева комисија
примјењује три групе индикатора и
то:
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Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

5.6.10. Оцјењивање апликација
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуацијски критерији су подјељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према слиједећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова

за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова, се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Приликом одређивања вриједности индикатора комисија ће се придржавати приоритета,
финансијских критерија и начина рангирања који су прописани Програмом. Сви чланови комисије додјељују
оцјене, а укупан број бодова се добија
када се сума оцјена добивених од свих
чланова комисије подјели са бројем чланова комисије.

5.6.11. Скала за евалуацију
ИНДИКАТОР

СКАЛА
Пројекти
Захтјеви

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

-

1.2. Процијењени ниво техничког и стручног знања
и искуства неопходног за имплементацију пројекта

5

-

2. Релевантност

25

25

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

5

5

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

5x2

5x2
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2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма?
3. Методологија
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентираног проблема те да ли су
на задовољавајући начин планирани расположиви ресурси апликанта који могу допринијети рјешавању
проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву?
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на развој подузетништва и обрта у Босанско-подрињском кантону Горажде?
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и
да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из Програма у периоду од минимално три године?
5. Буџет и трошковна ефикасност
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5x2

5x2

10
5

-

5

-

25

25

5

5x2

5x2

5

5x2

5x2

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

80

5.6.12. Процедуре одобравања приједлога пројеката
Пројекте који су у процесу ева-луације добили више од 70 бодова комисија
рангира по броју освојених бодова.
У процесу одобравања, комиси-ја може увидом на терену провјерити стање
у погледу усклађености стварн-ог стања са стањем наведеним у прије-длогу
пројекта.
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Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава, која су Програмом дефинисана за сваки посебан циљ. Сви најбоље
рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У супротном, приједлог пројекта се одбија.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање приједлога пројекта у пуном или умањеном
износу у зависности од резултата процеса евалуације.
Све одобрене пројекте Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде да донесе одлуку о одобравању приједлога пројеката који ће се суфинансирати средствима из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде - економски код
614500 ПОД 003 –Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.
Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању приједлога пројеката, Влади Босанско-подрињског кантона Горажде се достављају одобрени
приједлози пројеката и преднацрти
уговора о суфинансирању одобрених
пројеката.
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Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о
давању сагласности на списак корисника одобрава износ гранта већи од
10.000 КМ, прије потписивања уговора,
нацрт уговора доставља се кантоналном правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз
преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о давању сагласности министру за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за
потписивање уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора, приступа се потписивању уговора за суфинансирање пројеката, о чему се апликанти писмено обавјештавају.
Уговором се дефинише начин
имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
предлаже Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде – економски код 614 500 ПОД 003 – Субвенци-
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је за подстицај развоја, подузетништва
и обрта у складу са достављеним нацртима уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, приступа се потписивању уговора са корисницима средстава и захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
5.6.13. Процедуре одобравања захтјева за средствима
Захтјеве за средствима који су у
процесу евалуације добили више од 50
бодова комисија ће рангирати по броју освојених бодова.
Захтјеви за средствима који имају мање од 50 бодова се одбацују.
У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити
испуњавање услова за добијање подршке у погледу уклађености стварног
стања са стањем наведеним у захтјеву
за средствима.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима,
одобреним пројектима, односно пројектима који се налазе у процесу одобравања.
Захтјеви за средствима који им-
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ају више од 50 бодова за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама
Програма. У супротном, захтјев за средствима се одбија.
Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу
Буџета, донесе одлуку о одобравању
средстава из Буџета Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде – економски код 614 500
ПОД 003 – Субвенције за подстицај
развоја, подузетништва и обрта.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, приступа
се потписивању уговора за суфинансирање корисника који су аплицирали
у апликационој форми за захтјеве, о
чему се апликанти писмено обавјештавају.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације средстава, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и
потписивања уговора, захтјев је одобрен и Министарство за привреду Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије.
Подносиоци пријава чија имена нису објављена у предложеним ранг-листама корисника грант средстава
могу уложити жалбу Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у року од 7 (седам) дана од
дана објаве на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде и wеб
страници www.мп.бпкг.гов.ба, ради
провјере чињеница и објективности
оцјене пријава.
Коначну одлуку о приједлогу
ранг-листе за додјелу грант средстава
доноси министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, а о
додјели грант средстава Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

ре за учествовање у Програму у оквиру првог посебног циља су:
-

Приоритетне активности и мјере за учествовање у Програму у оквиру другог посебног циља су:
-

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су правни субјекти који испуњавају опште и
посебне услове Програма и који су
успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог Програма. Министарство
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде води регистар корисника, у којем се налазе сви релевантни
подаци о датој државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет
година од године добијања државне
помоћи.
Приоритетне активности
Приоритетне активности и мје-

унапређење постојећег обрта,
старих заната и нискоакумулативних дјелатности
набавка машина, уређаја, остале опреме и репроматеријала,
исплата плата и доприноса,
реконструкција и инвестиционо улагање у објекте са циљем
унапређења постојећег обрта

-

очување постојећег обрта, старих заната, обрта у нискоакумулативним дјелатностима, као и
привредних субјеката регистрованих у другим дјелатностима
(трговина, угоститељство), у циљу очувања постојеће дјелатности и превазилажења потешкоћа у раду
набавка машина, уређаја, остале опреме и репроматеријала,
исплата плата и доприноса, реконструкција и инвестиционо
улагање у објекте у циљу очувања дјелатности и побољшања
услова пословања

Финансијски критерији
Финансијски критерији се примјењу за оцјену буџета и трошковне
ефикасности предложених активности.
За оцјењивање односа планираних трошкова и очекиваних резултата
те адекватности, ефикасности и еко-
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номичности, примјењиваће се сљедећи
финансијски критерији:
1. За унапрјеђење постојећег обрта, старих заната и нискоакумулативних дјелатности које се
односи на набавку машина, уређаја, остале опреме и репроматеријала, исплату плата и доприноса, реконструкцију и инвестиционо улагање у објекте са
циљем унапрјеђења постојећег
обрта, примјењиваће се финансијски критериј од максимално
4.000,00 КМ државне помоћи по
аплицираном пројекту.
2. За очување постојећег обрта, старих заната, обрта у нискоакумулативним дјелатностима, као
и привредних субјеката регистрованих у другим дјелатностима (трговина, угоститељство), у
циљу очувања постојеће дјелатности и превазилажења потешкоћа у раду, које се односи на
набавку машина, уређаја, остале опреме и репроматеријала,
надокнаду дијела штете настале непредвиђеним околностима, исплату плата и доприноса,
реконструкцију и инвестиционо улагање у објекте, у циљу
очувања дјелатности и побољшања услова пословања, примјењиваће се финансијски критериј од максимално 1.500,00 КМ
државне помоћи по аплицираном захтјеву.
6.3. Начин рангирања
Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета предност ће се дати апликантима који
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редовно измирују обавезе према порезима и доприносима у односу на апликанте који имају репрограм дуга, који
су дужи временски период активни на
подручју кантона, који имају бољу организациону структуру и који су успјешно проводили сличне пројекте.
Приликом оцјењивања релевантности пројекта предност ће се давати пројектима који су предвиђени Програмом, а комисија ће водити рачуна
о разноликости и заступљености производње производа и услуга на подручју кантона које су предмет аплицираних пројеката.
Предност ће се дати апликацијама које имају за циљ реализацију приоритетних активности и мјера предвиђених овим Програмом. Посебна
пажња ће бити дата апликацијама које
доприносе остваривању више приоритететних активности и мјера предвиђених Програмом.
Предност у пружању подршке
ће се дати пројектима и захтјевима који омогућавају остваривање већих резултата који су предвиђени овим Програмом.
Приликом оцјењивања методологије, оцјењиваће се методе и предложени начин реализације активности.
Апликације које имају боље разрађену
методологију и кохерентнији план имплементације пројекта или захтјева ће
имати предност при рангирању.
Приликом оцјењивања одрживости пројекта, предност имају апликације које на свеобухватнији начин
рјешавају проблем и омогућавају остваривање резултата, које проводе активности које су боље повезане са потребама подузетништва и обрта и које могу дугорочно осигурати наставак активности и након завршетка пројекта.
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Приком оцјењивања буџета и
трошковне ефикасности, предност ће
се дати апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије Програма, које су у буџету навеле и исказале
све активности потребне за реализацију пројекта.
Приком оцјењивања и рангирања потенцијалних корисника, предност ће се дати оним корисницима кој су
у претходним годинама користили подстицајна средства у мањем обиму или
их нису никако користили.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
a) Потребан број радника за провођење Програма
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
б) Мониторинг имплементације и
провођења Програма
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма.
Корисници средстава су дужни након
имплементације пројекта доставити
Министарству за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде коначан
извјештај о реализованом пројекту са
пратећом документацијом којом се
доказује да је пројекат реализован у
складу са апликацијом и процедурама
предвиђеним Програмом.
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Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 500 ПОД 003– Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта
врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде путем комисије коју именује министар за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У случају да корисник државне
помоћи није у могућности реализовати аплицирани пројекат, исти се обраћа захтјевом Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за промјену намјене аплицираног пројекта. Захтјев разматра и сачињава записник комисија за надзор и контролу намјенског утрошка додијељене државне помоћи и иста предлаже
министру да се одобри/не одобри промјена намјене аплицираног пројекта.
Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде прихвата/
не прихвата приједлог комисије и, у
случају прихватања промјене намјене
аплицираног пројекта, потписује анекс уговора са корисником државне помоћи.
Уколико резултати мониторинга укажу на значајнији заостатак у испуњавању уговорених обавеза, а корисник се није обратио захтјевом за промјену намјене аплицираног пројекта,
Министарство предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о поврату додијељење
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државне помоћи.
Крајњи рок за реализацију пројеката корисника којима је додијељена
државна помоћ је 30.05.2020.године.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Апликанти су дужни у приједлогу пројекта навести специфичне резултате који су директно повезани са
очекиваним резултатима овог Програма и морају бити мјерљиви и јасно
временски одређени. Очекивани резултати “Програма подршке развоју подузетништва и обрта за 2019. годину”
су:
-

унапређење обрта и повећање
обима пословања у обрту кроз
улагања у набавку опреме, репроматеријала, улагања у објекте
и отклањање уских грла,

-

превазилажење потешкоћа у раду при обављању обрта и омогућавање дугорочног стабилног
пословања подузетника (трговина, угоститељство) и обртника, старих заната и обртника у
нискоакумулативним дјелатностима.

Све апликације које се подносе
за финансирање из средстава Програма ће бити процјењиване у односу на
њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката и
захтјева за средствима се процјењују у
односу на очекиване резултате Програма.
Очекивани резултати који су
предложени у приједлогу пројекта ће
се користити за оцјену квалитете приједлога пројекта и његовог доприноса
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остваривању циљева Програма, а такође ће бити критериј за оцјену намјенског утрошка средстава и испуњавања
уговорених обавеза по одобреним грантовима Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације обиласком корисника на терену и на основу
писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку дужни су
након утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду
коначан извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Форма и садржај
извјештаја о утрошку средстава ће бити објављени на интернет страници
Министарства за привреду Босанскоподрињског
кантона
Горажде:
www.mp.bpkg.gov.ba.
Имплементацијом “Програма
подршке развоју подузетништва и обрта за 2019.годину” пружиће се подршка за минимално 25 пројеката достављених од стране подузетника и обртника (пројекти и захтјеви).
Програмом ће се омогућити подршка за минимално 5 обртника у циљу унапређења пословања и стабилног раста, као и подршка за минимално
20 подузетника (трговина и угоститељство) и обртника за очување дјелатности, а који због потешкоћа имају проблеме одрживог пословања.
Приликом процеса оцјењивања
приједлога пројеката примјењиваће се
оквир који је дефинисан за очекиване
резултате Програма и он се налази у
табели број 1.
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Табела 1:
Табеларни преглед очекиваних минималних резултата

Очекивани
резултат

Минимални
очекивани
резултат

Јединица
резултата

Број
јед.

Максимални буџет
(КМ)

Максимални подстицај по
јединици
резултата
(КМ)

Пружена помоћ за
унапрјеђење
постојећег обрта,
нискоакумулативн
их дјелатности и
старих заната

Подржано 5 пројеката
за унапрјеђење
постојећег обрта,
нискоакумулативних
дјелатности и старих
заната

Пројект

5

20.000

4.000

Пружена помоћ за
очување постојећег
обрта,
нискоакумулативн
их дјелатности,
старих заната, као и
других
регистрованих
дјелатности
(трговина,
угоститељство)

Подржано 20
апликација за
очување постојећег
обрта,
нискоакумулативних
дјелатности, старих
заната, као и других
регистрованих
дјелатности
(трговина,
угоститељство)

Захтјев

20

30.000

1.500

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАСХОДА И РИЗИКА
Апликанти чији су пројекти суфинансирани дужни су планирати одговарајуће мјере које ће подузети у случају појаве ризика који могу утицати на остваривање циљева и резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су
добили подршку из овог Програма.
Као средство обезбјеђења намјенског утрошка средстава, корисници су
дужни ресорном министарству доставити мјеницу са мјеничним овлаштењем,
чиме ће се избјећи ризици у процесу имплементације пројекта.
Број:04-14-869/19
26.06.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Менсад Арнаут,с.р.
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Члан 1.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде”за
2018.годину, број: 04-14-369-2/18 од
09.03.2018. године, „Програма о измјенама и допунама програма подршке
приватним предузећима и подузетницима“ за 2018. годину, број: 04-14-36910/18 од 04.04.2018.године, Уговора о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017. године, Одлуке о одобравању
предложеног Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела профитне
марже за привредна друштва, број: 0314-589/18 од 27.04.2018.године и Уговора о субвенционирању каматне стопе,
број: 04-14-628-2/18 од 05.06.2018.године, члана 8. Уговора о пословмој сарадњи за пласирање линије финансирања
уз субвенционирање дијела профитне
марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подирњског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за исплату субвенција
дијела профитне марже

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност за исплату субвенције, дијела
профитне марже од 2% привредном
друштву „ГАСТРО-КОМПАНИ“ д.о.о.
Горажде у износу од 452,24 КМ, за период 15.03.2018-30.09.2018.године.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од
20.10.2017.године, предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број: 1415258050004198 од 14.
02.2018. године, закљученим између
ББИ банке д.д. Сарајево и привредног
друштва „ГАСТРО КОМПАНИ“ д.о.о.
Горажде, Одлуке о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз
субвенционирање дијела профитне
марже за привредна друштва и Уговора о субвенционирању дијела каматне
стопе, закљученог између привредног
друштва „ГАСТРО КОМПАНИ“ д.о.о.
Горажде и Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанс-

Број 12 – страна 1672

17. септембар/рујан 2019.

ко-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1113/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

529
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” за
2018.годину, број: 04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године, „Програма о измјенама
и допунама Програма подршке приватним предузећима и подузетницима“ за 2018.годину, број:04-14-369-10/18
од 04.04.2018.године, Уговора о пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.10.
2017. године, Одлуке о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз
субвенционирање дијела профитне
марже за привредна друштва, број: 0314-2413/17 од 29.12.2017.године и Уговора о субвенционирању каматне стопе, број: 04-14-2204-6/17 од 22.01.2018.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за исплату субвенција
дијела профитне марже

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност за исплату субвенције другог
дијела профитне марже од 2% привредном друштву „АГРОС“ д.о.о. Горажде
у износу од 1.548,31 КМ, за период 29.
06.2018-28.12.2018.године.
Члан 2.
Субвенционирање другог дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке ће се извршити у складу са Уговором о пословној сарадњи за пласирање
линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде, број:03-14-1669/17 од
20.10.2017.године, предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број: 1415258050004004 од 26.
12.2017. године, закљученим између
ББИ банке д.д. Сарајево и привредног
друштва „АГРОС“ д.о.о. Горажде, Одлуке о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и Уговора о субвенционирању дијела каматне стопе, закљученог између привредног друштва „АГРОС“ д.о.о. Горажде и Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1112/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

530
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде”за
2018.годину, број:04-14-369-2/18 од 09.03.
2018.године, „Програма о измјенама и
допунама програма подршке приватним предузећима и подузетницима“ за
2018.годину, број:04-14-369-10/18 од 04.
04.2018.године, Уговора о пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и
обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
број:03-14-1669/17 од 20.10.2017.године,
Одлуке о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва, број: 03-14-349/18 од
12.03.2018.године и Уговора о субвенционирању каматне стопе, број: 04-14353-4/18 од 05.06.2018. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној
дана 16.08.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за исплату субвенција другог
дијела профитне марже

Број 12 – страна 1673
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност за исплату субвенције дијела
профитне марже од 2% привредном
друштву „ОКАЦ“ д.о.о. Горажде у износу од 869,88 КМ, за период 30.09.
2018-29.03.2019.године.
Члан 2.
Субвенционирање другог дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке ће се извршити у складу са Уговором о пословној сарадњи за пласирање
линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде, број:03-14-1669/17 од
20.10.2017.године, предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број:1415258040000394 од 01.02.
2018.године, закљученим између ББИ
банке д.д. Сарајево и привредног друштва „ОКАЦ“ д.о.о. Горажде, Одлуке о
одобравању предложеног Уговора и
финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и Уговора о субвенционирању дијела каматне стопе, закљученог
између привредног друштва „ОКАЦ“
д.о.о. Горажде и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанс-

Број 12 – страна 1674

17. септембар/рујан 2019.

ко-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1111/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

531
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде”за
2018.годину, број: 04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године, „Програма о измјенама
и допунама програма подршке приватним предузећима и подузетницима“
за 2018.годину, број: 04-14-369-10/18 од
04.04.2018.године, Уговора о пословној
сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва
и обртнике који послују на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-1669/17 од 20.10.2017.године, Одлуке о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за
привредна друштва, број: 03-14-942/18
од 09.07.2018.године и Уговора о субвенционирању каматне стопе, број: 04-14
-351-2/18 од 05.06.2018.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној
дана 16.08.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за исплату субвенција другог
дијела профитне марже

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност за исплату субвенције другог
дијела профитне марже од 2% привредном друштву „ХОШО-ТРАНСПОРТ“
д.о.о Горажде у износу од 1.304,67 КМ,
за период 15.09.2018-14.03.2019 године.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године, предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број:1413558040002031 од 20.02.
2018.године, закљученим између ББИ
банке д.д. Сарајево и привредног друштва „ХОШО-ТРАНСПОРТ“ д.о.о Горажде, Одлуке о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже
за привредна друштва и Уговора о субвенционирању дијела каматне стопе,
закљученог између привредног друштва „ХОШО-ТРАНСПОРТ“ д.о.о Горажде и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско

17. септембар/рујан 2019.
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1110/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

532
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство (од значаја за Кантон) за 2019.годину, број:
08-37-775-2/19 од 21.05.2019.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14528/19 од 16.05.2019.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде
за финансирање Захтјева едукације
мртвозорника и овлаштених доктора
медицине на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 3.000,00 КМ (словима: три хиљаде конвертибилних марака) на име финансирања захтјева ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде у вези с едукацијом мртвозорника и овлаштених
доктора медицине на подручју Босан-

Број 12 – страна 1675
ско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 3.000,00 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 (од значаја
за Кантон) за 2019.годину, а у корист
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде, на рачун број: 1011400000178254 код ПБС
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужујуу 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 утрошку одобрених средстава, Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско

17. септембар/рујан 2019.
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III

-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1009/19
16.08.2019.година
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

533
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
I
Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство ХАЛИЛОВИЋ САМИРУ, полицијском службенику Сектора униформисане полиције Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, у циљу присуства обуци на тему “Обавјештајна
анализа у аналитичким системима“,
која ће се одржати у Републици Турској у периоду од 15. до 21. септембра
2019. године у организацији Турске агенције за сарадњу и координацију
(ТИКА).

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
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:03–49-1107/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

534
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:

II
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су Буџету Управе
полиције Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину, на економском коду 613100 – Путни трошкови.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава
„Организацији породица шехида
и погинулих бораца“ Босанскоподрињског кантона Горажде
за Пројекат „Сјећање
на погинуле борце“

17. септембар/рујан 2019.
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства „Организацији породица шехида и погинулих бораца“ Босанско-подрињског кантона Горажде за Пројекат „Сјећање на погинуле борце“ у износу од 3.200,00 (словима: три хиљаде
и двије стотине) КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
– „Организацији породица шехида и
погинулих бораца“ Босанско-подрињског кантона Горажде на жирорачун број:1990540005249539, отворен код
ШПАРКАСЕ банке филијала 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:03–14-1106/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

535
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

Број 12 – страна 1677
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава „Савезу
добитника највећих ратних
признања“ Босанско-подрињског
кантона Горажде за Пројекат
„Израда и постављање шехидског
нишана умрлом ДНРП“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства „Савезу добитника највећих ратних признања“ Босанско-подрињског
кантона Горажде за Пројекат „Израда
и постављање шехидског нишана умрлом ДНРП“ у износу од 950,00 (словима: девет стотина педесет) КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Бо-
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17. септембар/рујан 2019.
Члан 1.

санско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
„Савезу добитника највећих ратних
признања“ Босанско-подрињског кантона Горажде на жирорачун број:
1990540005884792, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала Горажде.

Овом се Одлуком одобравају средства Удружењу „Свјетлост Дрине“
Горажде за Пројекат „Психотерапијска
група и рента за удружење“ у износу
од 2.000,00 (словима:двије хиљаде) КМ.

Члан 4.

Члан 2.

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

Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.

Број:03–14-1105/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

536
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
Удружењу „Свјетлост Дрине“
Горажде за Пројекат
„Психотерапијска група
и рента за удружење“

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
– Удружењу „Свјетлост Дрине“ Горажде на жирорачун број: 19905400064
546332, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала 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:03–14-1104/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

537
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:

17. септембар/рујан 2019.
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
„Удружењу за очување лика
и дјела Заима Имамовића
и сабораца“ за Пројекат „Одржавање
и уређење спомен-обиљежја“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства „Удружењу за очување лика и
дјела Заима Имамовића и сабораца“ за
Пројекат „Одржавање и уређење спомен-обиљежја“ у износу од 1.000,00
(словима: хиљаду) КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
– „Удружење за очување лика и дје-
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ла Заима Имамовића и сабораца“ на
жирорачун број:1346201001296768, отворен код АСА банке филијала 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:03–14-1103/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

538
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
„Организацији породица шехида
и погинулих бораца“ Босанскоподрињског кантона Горажде
за Пројекат „Обилазак мезарја,
посјете организацијама
и дружење породица шехида
– погинулих бораца“

Број 12 – страна 1680

17. септембар/рујан 2019.

539

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства у износу од 500,00 (словима: пет
стотина) КМ „Организацији породица
шехида и погинулих бораца“ Босанско-подрињског кантона Горажде за
Пројекат „Обилазак мезарја, посјете
организацијама и дружење породица
шехида – погинулих бораца.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.
Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава Савезу
РВИ „Синови Дрине“ Босанскоподрињског кантона Горажде
за Пројекат „Спортске игре
РВИ БиХ“

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта – „Организацији породица шехида и погинулих бораца“ Босанскоподрињског кантона Горажде на жирорачун број: 1990540005249539, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала
Горажде.

Овом се Одлуком одобравају средства у износу од 3.000,00 (словима:
три хиљаде) КМ Савезу РВИ „Синови
Дрине“ Босанско-подрињског кантона
Горажде за Пројекат „Спортске игре
РВИ БиХ“.

Члан 4.

Члан 2.

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

Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.

Број:03–14-1102/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

Члан 1.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке заду-
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17. септембар/рујан 2019.
жује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
- Савезу РВИ „Синови Дрине“ Босанско-подрињског кантона Горажде, на
жирорачун број:1990540005249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала Горажде.

Овом се Одлуком одобравају средства у износу од 1.850,00 (словима:
једна хиљада осамсто педесет) КМ
Удружењу „Патриотски покрет“ Горажде за Пројекат „Подршка у реализацији активности удружења“.

Члан 4.

Члан 2.

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

Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.

Број:03–14-1101/19
16.08.2019.године
Горажде

Члан 1.

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

540
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава Удружењу
„Патриотски покрет“ Горажде
за Пројекат „Подршка у реализацији
активности удружења“

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
- Удружењу „Патриотски покрет“ Горажде на жирорачун број:13462010016
79821, отворен код АСА банке филијала 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:03–14-1100/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

541
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
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–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава Удружењу
„Ветерана полиције регије 91-95“
Босанско-подрињског кантона
Горажде за Пројекат „Подршка у
реализацији активности удружења“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства у износу од 1.500,00 (словима:
хиљаду пет стотина) КМ „Удружењу
Ветерана полиције регије 91-95“ Босанско-подрињског кантона Горажде за
Пројекат „Подршка у реализацији активности удружења“.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Бо-

17. септембар/рујан 2019.
санско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
- Удружењу „Ветерана полиције регије 91-95“ Босанско-подрињског кантона Горажде на жирорачун број: 132
5002012631468, отворен код НЛБ банке
филијала 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:03–14-1099/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

542
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског Кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници,
одржаној дана 16.08.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава „Савезу
добитника највећих ратних
признања“ Босанско-подрињског
кантона - Горажде за Пројекат
„Збрињавање ДНРП који немају
ријешено стамбено питање“

17. септембар/рујан 2019.
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства у износу од 1.000,00 (словима:
једна хиљада) КМ „Савезу добитника
највећих ратних признања“ Босанскоподрињског кантона Горажде за пројекат „Збрињавање ДНРП који немају
ријешено стамбено питање“.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.

Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за
спорт за 2019. годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 15.
редовној сједници, одржаној дана 16.
08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско–
подрињског кантона Горажде
за мјесеце април и мај 2019. године
Члан 1.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
– „Савезу добитника највећих ратних
признања“ Босанско-подрињског кантона Горажде на жирорачун број:
1990540005884792, отворен код ШПАРКАСЕ банке филијала 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:03–14-1098/19
16.08.2019.године
Горажде
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ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

543
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 11.433,34 КМ Спортском савезу Босанско–подрињског
кантона Гораждеза мјесеце април и мај
2019.године, и то:
1. 400,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
и
2. 11.033,34 КМ на име кориштења
спортских објеката за клубове и савезе – припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за
спорт за 2019. годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанс-

17. септембар/рујан 2019.
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ко–подрињског кантона Горажде број: 1990540006336521, отвореном код
Шпаркасе банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за II (други) квартал 2019. 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–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
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:03–14-1097/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

544
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједни-

ци, одржаној дана 16.08.2019. 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 2018/2019. годину (II рата)
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 25.620,00 КМ на
име исплате студентских стипендија
студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2018/2019. годину (II рата).
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери
појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1096/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

545
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

17. септембар/рујан 2019.
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), те на основу члана 12. Закона о
основном одгоју и образовању (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању трошкова превоза
за редовне ученике основних школа
са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде, као и ЈУОМШ
“Авдо Смаиловић” Горажде
у школској 2019/20. години
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у школској 2019/20. години ће финансирати трошкове превоза за редовне ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде, као и ученике ЈУОМШ “Авдо Смаиловић” Горажде, на
свим регистрованим општинским и
међуопштинским линијама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде дужим од 4 км.
Члан 2.
Средства потребна за реалиацију ове Одлуке осигурана су у буџетима
основних школа на економском коду
614200 – Текући трансфери појединцима - превоз.
Члан 3.
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:03–14-1095/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

546
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), те на основу члана 177. Закона о
средњем образовању и одгоју (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:10/11 и 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању и суфинансирању
трошкова превоза за редовне
ученике средњих школа са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде у школској 2019/20. години
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у школској 2019/20. години ће суфинансирати трошкове превоза за редовне ученике средњих школа са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде на свим регистрованим општинским и међуопштинским
линијама дужим од 4 км, средствима у
износу од 50% од цијене превоза за једно, односно прво дијете, а за друго и
свако наредно дијете које похађа школу превоз ће се суфинансирати у износу од 70%.

Број 12 – страна 1686

17. септембар/рујан 2019.

Суфинансирање превоза у износу од 70% оствариће ученици који станују на удаљености дужој од 10 км.
Члан 2.
Превоз за ученике средњих школа у 100% износу финансираће се ученицима у занимањима I и II степена,
ученицима без оба родитеља, ученицима из породице РВИ са најмање 70%
инвалидности, ученицима из породице незапослених демобилисаних бораца, ученицима из породице добитника
значке „Златни љиљан“, односно „Златне полицијске значке“, ученицимаштићеницима Центра за социјални
рад, ученицима из породице чија примања по члану домаћинства нису већа од 200,00 КМ, те ученицима који долазе из породица које обухвата члан
54. став 3. Закона о основама социјалне
заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом ФБиХ
(“Службене новине ФБиХ“ број 45/16).
Члан 3.
Средства потребна за реалиацију ове Одлуке осигурана су у буџетима
средњих школа на економском коду
614200 – Текући трансфери појединцима.
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:03–14-1094/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

547
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/15) и члана 5. Уредбе о накнадама
и другим материјалним правима која
немају карактер плате (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:11/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.
2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати регреса за годишњи
одмор за 2019.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата регреса за годишњи одмор за све
упосленике кантоналних органа управе, кантоналних установа, као и за упосленике свих других правних лица
која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019. годину у висини од 469,00 КМ.
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 упосленике који имају право
на регрес за годишњи одмор за 2019.
годину, којима ће се, у складу са овом
Одлуком, утврдити тачна висина регреса, а на основу којих ће се исплатити
регрес.

17. септембар/рујан 2019.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
биће исплаћена из Буџета оних буџетских корисника којим припадају запослена лица, економски код 611224 – регрес за годишњи одмор, а за реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
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:03-14-1070/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

548
На основу 23. Закона о Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 8/15),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора за обиљежавање
18. септембра - Дана
Босанско-подрињског кантона
Горажде и Града Горажда
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за обиљежавање 18. септембра – Да-
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на Босанско-подрињског кантона Горажде и Града Горажда у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Аида Обућа, предсједник
Едита Велић, члан
Мухамед Рамовић, члан
Асим Зец, члан
Зијад Куновац, члан
Мирсад Аговић, члан
Арман Бешлија, члан
Един Агановић, члан
Емир Сијерчић, члан
Ремзија еф. Питић, члан
Анка Ћуровац, члан
Мурат Фејзић, члан
Јасмина Чоходар, члан
Члан 2.

Задатак Организационог одбора из члана 1. овог Рјешења је да припреми приједлог Програма и Финансијског плана обиљежавања 18. септембра - Дана Босанско-подрињског кантона и Града Горажда и достави га Влади
Босанско-подрињског кантона на усвајање.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–05-1085/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

549
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
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8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Одбојкашком клубу Горажде

550
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства, у износу од 5.000,00 КМ
Одбојкашком клубу Горажде, на име
подршке у организацији припрема
женске кадетске репрезентације БиХ за
учествовање н акадетском Балканском
првенству за одбојкашице.
Средства уплатити на рачун број: 1990540005846283, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадноће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1071/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Планинарском клубу “ГораждеМаглић” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства, у износу од 880,00 КМ
Планинарском клубу “Горажде-Маглић” Горажде, на име трошкова исхране за одлазак на такмичење у Молдавију.
Средства уплатити на рачун број:1011400000119666, отворен код Привредне банке Сарајево филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадноће да се об-
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јави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1074/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

551
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Синдикату пензионера у БиХ
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 300,00 КМ
Синдикату пензионера у БиХ, на име
финансијске подршке реализацији пројекта међудржавног окупљања пензионера.
Средства уплатити на рачун број: 1601040000034215, отворен код Вакуфске банке Сарајево.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадноће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1075/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

552
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу обољелих од карцинома
дојке и других малигних обољења
“Бисер” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства, у износу од 500,00 КМ
Удружењу обољених од карцинома
дојке и других малигних обољења
“Бисер” Горажде, на име финансијске
подршке реализацији пројекта “Едукација становништва Босанско-подрињског кантона Горажде о превенцији оснаживања здравља жена”.
Средства уплатитина рачун број:1610300005700007, отворен код Раиф-

17. септембар/рујан 2019.
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аизен банке, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадноће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1076/19
16.08.2019.године
Горажде

ношње за чланице Женског хора Центра за културу”.
Средства уплатити на жирорачун број:1028400000002222, отворен код
Унион банке експозитура Горажде, Буџетска организација 0620602, врста прихода 742114, шифра општине 033, ИД
број: 4245029610000.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

553
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 15. редовној сједници, одржаној дана 16.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ Центар за културу Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства, у износу од 1.000,00
КМ ЈУ Центар за културу Горажде, на
име финансијске подршке у набавци

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:03–14-1077/19
16.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

554
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде”за
2018.годину, број:04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године, „Програма о измјенама
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и допунама програма подршке приватним предузећима и подузетницима“
за 2018.годину, број: 04-14-369-10/18 од
04.04.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже
за привредна друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени Уговор између ББИ Банке и привредног друштва „АГРОС“
д.о.о Горажде о дугорочном финансијском партнерству за кредитна средства у износу од 100.000 КМ са роком отплате до 12 мјесеци за обртна средства
те одобрава субвенционирање дијела
профитне марже у процентуалном износу 2,00 %.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од
20.10.2017.године и предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству,број: 1415257020003684 од 15.
07.2019. године, закљученим између

ББИ банке д.д. Сарајево и привредног
друштва „АГРОС„ д.о.о Горажде.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита привредним друштвом „АГРОС“
д.о.о. Горажде, закључи Уговор о субвенционирању дијела каматне стопе,
односно профитне марже.
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:03–14-1192/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

555
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/19), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 16.
редовној сједници, одржаној дана 29.
08.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на „Програм
подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде“ за 2019.годину
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Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на „Програм подршке приватним предузећима и подузетницима на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде“ за 2019. годину на економском коду 614500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима
у износу од 50.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1193/19
ПРЕМИЈЕР
29.08.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
.................................

555a)
На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:3/19) и Закона
о систему државне помоћи у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ”
број: 10/12), Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
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ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614500 - Субвенције приватним
предузећима и подузетницима
ТАЧКА 1.
НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: „Програм
подршке приватним предузећима и
подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде“ за
2019. годину (у даљем тексту: Програм).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2019 - 31.12.2019.
Буџетска позиција:
Субвенције
приватним предузећима
и подузетницима
614 500

Економски код:

Укупна вриједност Програма:
50.000 КМ
Одговорно лице:

Менсад Арнаут

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Мелида Хаџиомеровић
Контакт телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.ba

17. септембар/рујан 2019.
ТАЧКА 2.
НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
(1) На основу Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне
управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:09/13), надлежности Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима,
развој пољопривреде, управљање
пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума,
шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе, употреба и заштита вода,
улагања у привредна предузећа,
саобраћај роба и услуга, учешће у
креирању политике увоза и извоза,
контрола цијена производа и услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементацију
политике кантоналног туризма,
развој туристичких ресурса, развој
рекреативних, рехабилитационих
и других центара, промоција туризма, угоститељство, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја,
изградња, обнова и одржавање саобраћајница од значаја за кантон,
модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникацијских веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
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(2) Програм је израђен у складу са:
a) Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:3/19);

б) Стратегијом развоја Босанскоподрињског кантона Горажде за
период 2016-2020. („Службене
новине
Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 4/16).
ТАЧКА 3.
ОПИС ПРОГРАМА
(1) Програм подршке развоју приватног сектора кроз унапређење производње осигурава да се планирана
средства Буџета Министарства за
привреду користе на транспарентан, специфичан, мјерљив начин са
сврхом да се подржи:
a) привредни развој и запошљавање као и провођење других мјера које доприносе развоју привреде, унапријеђењу производње, инфраструктуре и побољшања услова за рад упослених.
(1) Програм обухвата:
a) одредбе о почетку и роковима
провођења Програма,
б) општи циљ и посебни циљеви
Програма за 2019. годину,
ц) потребна средства за провођење
Програма,
д) критерије за расподјелу средстава
е) процедуре аплицирања, селекц-
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ије и евалуације пројеката и захтјева за средствима,
ф) назив корисника средстава,
г) процјену резултата,
х) процјену непредвиђених расхода и ризика.
(2) Програм дефинише битне елементе за добијање сагласности од стране Владе у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (сврха Програма, општи и посебни циљеви,
критерији за расподјелу средстава,
кориснике средстава, начин процјене резултата и процјену непредвиђених расхода и издатака).
(3) Програм је отворен за суфинансирање пројеката привредних друштава који доприносе креирању нових радних мјеста, у производним,
малим и средњим предузећима и
активности које доприносе повећању конкурентских предности броја запослених и развоју привреде
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
ТАЧКА 4.
ПОЧЕТАК И РОКОВИ
ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
У Програму су дефинисане активности за 2019. годину, а провођење
Програма почиње добивањем сагласности од стране Владе Босанско подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2019. године.
Крајњи рок за достављање приједлога пројеката је 16.12.2019.године.

17. септембар/рујан 2019.
ТАЧКА 5.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
(5.1)
(Општи циљ)
Општи циљ Програма је помоћ
малим и средњим предузећима са подручја Босанско-подрињског кантона
Горажде кроз подстицање економског
развоја производних, малих и средњих
предузећа и подузетника из грађевинарства, производних и услужних дјелатности Босанско-подрињског кантона Горажде кроз подстицање економског развоја предузећа.
(5.2)
(Посебни циљеви)
Овај Програм садржи посебне
циљеве за 2019. годину који су усклађени са општим циљем Програма. Посебни циљеви Програма су:
a) развој малих и средњих предузећа кроз подршку из грант средстава,
б) пружање подршке привредним
друштвима у виду субвенционирања дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
(5.3) (Развој малих и средњих предузећа)
(1) Први посебан циљ Програма је повећање броја запослених радника у
малим и средњим предузећима ко-
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ји доприносе развоју привреде на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) У оквиру развоја малих и средњих
предузећа обезбиједиће се подршка у имплементацији пројеката и
активности које доприносе повећању броја радника у предузећима
која упошљавају до 50 радника.
(3) Подршка за развој малих и средњих предузећа планирана је за пројекте који укључују комбинацију активности на изградњи, проширењу
или адаптацији објеката, набавци
машина и опреме за производњу
увођењем нових технологија, побољшању услова рада, сигурности на
раду и здравља радника са активностима на отварању нових радних мјеста и запошљавању квалификоване и стручне радне снаге.
(4) Подршка ће се обезбиједити и за
друге пројекте и мјере које испуњавају услове и критерије за остваривање подршке у набавци опреме и
свим другим услужним предузећима у оквиру развоја малих предузећа, а који се баве угодтитељством,
грађевинарством и другим услужним дјелатностима.
(5.4) (Подршка привредним друштвима у виду субвенционирања
дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике
који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде)
(1) Други посебан циљ Програма је
пружање подршке привредним др-
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уштвима по линији која је пласирана за финансирање дијела профитне марже за привредна друштва, обртнике и новоосноване привредне субјекте који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, којима су додијељени
кредити у 2017. и 2018.години и даље, по Програму подршке у развоју
приватним предузећима и подузетницима ће се наставити у 2019. години.
Побољшање услова пословања
привредних друштава, обртника и новооснованих привредних субјеката са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде кроз обезбјеђење повољних кредитних средстава за субвенционирање камата у износу од 2% дијела
каматне стопе путем средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и средстава одабране банке. Подршка се у овој години
односи на подршку привредним друштвима којим су одобрени кредити у
ББИ банци, која ће и у текућој години
квартално вршити исплате привредним друштвима и засигурно обрађивати нова друштва којима ће бити одобрена кредитна средства од преосталих новчаних средстава.
ТАЧКА 6.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(6.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
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Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 03/19)
на економском коду 614 500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима у износу од 50.000,00 КМ.
(6.2)
(Максимални буџет
по компонентама)
(1) Програмом се утврђује висина, односно максимални и минимални
износ средстава за сваки посебни
циљ Програма. Максимална или
минимална висина средстава за појединачни, специфични циљ представља једну финансијску компоненту Програма.
(2) За први посебан циљ дефинисан је
сљедећи максимални и минимални
буџет:
a) Развој малих и средњих предузећа
Максимални буџет: 50.000,00 КМ

(6.3)
(Редистрибуција средстава)
(1) У случају потребе, Министарство
за привреду може направити редистрибуцију средстава са једне на
другу финансијску компоненту у
износу до максимално 20 процената од износа компоненте са које се
средства преносе. Редистрибуцију
ових средстава Министарство за
привреду ће извршити одлуком
министра без сагласности Владе.
(2) У случају постојања оправдане пот-
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ребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки посебни
циљ Програма до максимално 25
процената, Министарство за привреду може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3) У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења са других кодова или на
друге кодове унутар Буџета Министарства за привреду и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се
овлашћује да може вршити измјену
и допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке о преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма уз сагласност Владе.
ТАЧКА 7.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
(7.1)
(Начин расподјеле средстава)
Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи у новцу за
пројекте, активности и мјере у складу
са циљевима предвиђене тачком 7. Програма само оним малим и средњим
привредним друштвима којима нису
додијељена новчана средства ни по
каквом основу по истом Програму у
протекле три године.
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Привредним друштвима којима је суфинансиран дио профитне марже по кредитној линији у ББИ банци
неће моћи учествовати у овом Програму и неће бити расподјеле средстава.
Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката
за подстицаје у складу са Програмом.
Коначне одлуке о додјели државне помоћи за појединачне пројекте, активности и мјере из средстава из овог Програма на приједлог Министарства за
привреду доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
(7.2)
(Критерији за расподјелу)
(1) Средства из Буџета ће се додјељивати корисницима сразмјерно њиховом доприносу остваривању општих и посебних циљева и очекиваних резултата Програма.
(2) За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма примјењиваће се критерији који су дефинисани за потребе рангирања апликација, како би се осигурало да приоритети Програма буду испуњени, а стање привреде побољшано у
складу са Програмом.
(3) Критерији по основу којих ће се вршити расподјела средстава Програма:
a) испуњавање општих услова за
учествовање у Програму (тачка
7.3)
б) испуњавање посебних услова за
учествовање у Програму (тачка
7.4)
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ц) резултат процеса аплицирања,
селекције и евалуације пројеката и захјева (тачка 10.)
(7.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
У имплементацији Програма
примјењиваће се процедуре које омогућавају равноправно учествовање у
Програму и свим лицима која кумулативно испуњавају сљедеће опште услове:
a) да су регистрована као привредна друштва сходно одредбама
Закона о привредним друштвима ФБиХ,
б) да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
ц) да обавља регистровану дјелатност на простору Босанскопод-рињског кантона Горажде,
д) да су регистрована минимално
1 годину од дана подношења
апликације за учествовање у
Програму
е) Подршка привредним друштвима у виду субвенционирања
дијела профитне марже за привредна друштва, обртнике и
новоосноване привредне субјекте који послују на подручју Босанско-подрињског кантон Горажде.
(7.4)
(Посебни услови за учествовање
у Програму)
(1) За сваки посебан циљ Програма,
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поред општих, примјењиваће се и
посебни услови за учествовање у
Програму.
(2) Посебни услови за аплицирање у
оквиру првог и другог посебног
циља су:
a) да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде
рачуна,
б) да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, укључујући и неизмирене обавезе које
су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
(7.5.)
(Кандидовање приједлога пројекта)
(1) Приједлози пројеката у апликационом обрасцу за средствима достављају се након објављивања јавног
позива, који се расписује у складу
са одредбама Програма. Приједлози пројеката се не достављају за аплицирање на средства у оквиру другог посебног циља.
(2) Минимално један јавни позив ће се
расписати за све специфичне циљеве Програма за које су Програмом
предвиђена средства.
(3) Правилно попуњавање прописане
форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката објективно
селектују и процијене.
(4) Сви приједлози пројеката се процјењују у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и
рангирања.
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ТАЧКА 8.
ПРОЦЕДУРА АПЛИЦИРАЊА
И ОЦЈЕЊИВАЊА
(8.1)
(Апликанти)
(1) Лица која испуњавају опште и посебне услове за учествовање у Програму и која у форми прописаној
од стране Министарства за привреду доставе приједлог пројеката за
средствима имају статус апликанта.
(2) Јавни позив се расписује у року од
10 дана од дана добивања сагласности која је прописана Програмом.
Јавни позив минимално садржи сажетак сврхе, општег и посебног циља, начин расподјеле и рокове за
достављање апликација.
(3) Јавни позив се објављује путем средстава јавних информисања, на интернет страници Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и службеним огласним таблама Владе
Босанско-подрињског кантон Горажде и Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантон Горажде.
(8.2)
(Кандидовање
Приједлога пројеката)
(1) Апликант може кандидовати приједлог пројекта у којем је планирано финансирање трошкова пројекта из средстава Програма.
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(2) Министарство ће расписати други
јавни позив за достављање приједлога пројеката уколико се у првом
јавном позиву не утроше сва планирана средства Програма, уколико дође до повећања буџета, те уколико средства планирана за финансирање пројеката подстицаја не
утроше у временском плану који
је одређен Програмом.
(3) Обавезни садржај приједлога пројекта је дефинисан у форми за аплицирање која се налази у Прилогу
1. овог Програма.

(8.3)
(Финансирање приједлога
пројеката)
(1) Укупан буџет предложених пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи
од 5.000 КМ. Максимални износ
гранта се ограничава на износ до
20.000 КМ.
(2) Минимални и максимални износ
гранта за суфинансирање пројеката из средстава овог Програма су
дефинисани у распону за сваки специфични циљ у табели 4.

Табела 4: Преглед миниманих и максималних износа грант средстава
у новцу за суфинансирање из Програма
Р.бр.

Посебан циљ

1.

Развој малих и средњих
предузећа

Укупан буџет
по компоненти

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

50.000

5.000

20.000

(8.4.)
(Отварање апликација
и административна провјера)
(1) Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније у року од 7 дана од затварања јавног
позива.
(2) Административна провјера се проводи у циљу утврђивања да ли
лице које је доставило апликацију
испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија

Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Комисија провјерава да ли је апликација задовољила сљедеће услове:
a) да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,
б) да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
ц) да су достављени сви прилози на
начин предвиђен Програмом,
д) да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
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е) да апликант испуњава посебне
услове за учествовањем у Програму,
ф) да је апликација усклађена са
сврхом Програма, општим циљем Програма, да је захтијевана
подршка у складу са посебним
циљевима Програма, да је предложено финансирање у складу
са одредбама о финансирању,
да су испуњени услови и критерији за остваривање подстицаја.
(3) Уколико су ови услови испуњени,
комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. Комисија може затражити од
апликанта достављање додатне документације уколико је очигледно
да је документ изостављен због случајне техничке грешке, а што се
може индиректно утврдити на основу преостале достављене документације. Комисија може затражити
допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих или посебних услова који су
прописани Програмом. У супротном, апликација ће без оцјењивања
бити одбијена из административних разлога.
-

Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
(8.5)
(Евалуација достављених
приједлога пројеката)

За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство за привреду формира комисију.
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(1) Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка административне провјере.
(2) У евалуацији пројеката комисија
примјењује пет група критерија и
то:
a) Финансијски и оперативни капацитети апликанта
б) Релевантност
ц) Методологија
д) Одрживост
е) Буџет и трошковна ефикасност
(8.6)
(Оцјењивање/евалуација
апликација)
(1) Евалуација апликација се проводи
на основу критерија и скале за евалуацију. Евалуациони критерији су
подијељени у оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија
даје оцјену између 1 и 5 према сљедећем редослиједу:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
(2) Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки критериј предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат
износи 100.
(3) Пројекти који имају мање од 70 бо-
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дова, одбацују се у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи
од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.

сија ће се придржавати приоритета, посебних услова, финансијских
критерија и начина рангирања који су прописани Програмом. Сви
чланови комисије додјелују оцјене,
а укупан број бодова се добија када
се сума оцјена добивених од свих
чланова комисије подијели са бројем чланова комисије.

(4) Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан
максималан број бодова.

(6) Министар за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде ће
донијети одлуку којом се утврђује
висина новчаних средстава према
броју освојених бодова.

(5) Комисија ће процјењивати вриједност критерија. Приликом одређивања вриједности критерија, коми(8.7)

(Критерији и скала за евалуацију)
КРИТЕРИЈ
Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом
1.2. Процијењени ниво финансијских капацитета апликанта
неопходнихг за имплементацију пројеката
2. Релевантност
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне
циљеве Програма?
2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности
Програма?
2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резултате
Програма?
3. Методологија
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и
конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа
проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за
рјешавање презентованог проблема те да ли су на задовољавајући начин планирани расположиви ресурси апликанта
неопходни за остваривање планираних резултата из пројекта?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или захтјеву?

СКАЛА
Пројекти
10
5
5
30
10
10
10
10
5

5
20
5
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4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне ефекте на
побољшање стања привреди на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде?
4.3. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултимликативне ефекте на сектор у којем апликант послује, односно на
прерађивачки сектор Босанско-подрињског кантона Горажде?
5. Буџет и трошковна ефикасност
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?
5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности?
5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на
начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена
на ефикасан и економичан начин?
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

(8.8)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
(1) Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених
бодова.
(2) У процесу одобравања, комисија
може увидом на терену провјерити
стање у погледу уклађености стварног стања са стањем наведеним у
приједлогу пројекта.
(3) Након проведеног рангирања, одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих
средстава која су Програмом дефинисана за сваки појединачни циљ.
Сви најбоље рангирани пројекти за
које постоје распложива средства
имају статус одобрених пројеката.
(4) Приједлози пројеката који имају
више од 70 бодова, али за чије фин-

10
5
30
10
10
10
100

ансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања
у случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења
одлуке о прерасподјели средстава у
складу са одредбама Програма. У
супротном, приједлог пројекта се
одбија.
(5) Одобрене пројекте Министарство
за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
да донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта који ће се суфинансирати из средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде – економски код 614500– Субвенције приватним предузећима и подузетницима.
(6) Уколико се ради о одобреном пројекту којим се кориснику одобрава
исплата средстава у новцу, истовремено са приједлогом одлуке о одобравању приједлога пројекта, Влади Кантона се доставља одобрени
приједлог пројекта и преднацрт уг-
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овора о суфинансирању одобреног
пројекта.
(7) Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
одобрава износ гранта већи од
10.000 КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном правобраниоцу на мишљење.
(8) У случају да је планирано финансирање пројекта из Програма веће
од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ,
уз преднацрт уговора подноси се и
приједлог закључка Владе о давању
сагласности министру за привреду
за потписивање уговора. Уколико
је износ одобреног гранта већи од
50.000 КМ, уз преднацрт уговора
подноси се и приједлог закључка о
давању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде за закључивање уговора о финансирању пројекта.
(9) Након прихватања приједлога одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног мишљења кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора,
приступа се потписивању уговора
за суфинансирање пројекта, о чему
се апликант писмено обавјештава.
Уговором се дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак средстава.
(10) Након потписивања уговора, Ми-
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нистарство за привреду предлаже
Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Кантона – економски код 614
500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима у складу
са потписаним уговором.
(11) Након прихватања приједлога одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
ТАЧКА 9.
ПРИОРИТЕТИ И НАЧИН
РАНГИРАЊА
(9.1)
(Приоритетне активности)
(1) Приоритетне активности и мјере у
оквиру првог посебног циља су:
a) Мјере које доприносе побољшању услова рада малим и средњим привредним друштвима у
виду санације пословних објеката, набавке машина, уређаја и
опреме путем које се стварају
услови за запошљавање нових
радника и отклањање уских грла у процесу производње
(2) Приоритетне активности и мјере у
оквиру другог посебног циља су
вођење евиденције о пристиглим
захтјевима нових привредних дру-
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штава која су заинтересована за ову
кредитну линију, закључивање уговора, и извјештавања од стране
истих о испуњењу уговорних обавеза.
(9.2)
(Начин рангирања)
(1) Приликом оцјењивања предност
ће се дати апликантима који редовно измирују обавезе према порезима и доприносима у односу на апликанте који имају репрограм дуга,
који су дужи временски период активни на подручју кантона, који су
већи број година пословали са добитком.
(2) Приликом оцјењивања релевантности пројекта (Табела 8.7 – Критерији и скала за евалуацију), предност ће се давати пројектима који су
предвиђени Програмом (општи и
посебни циљ Програма), а комисија ће водити рачуна о разноликости и заступљености производње производа на подручју кантона, које
су предмет аплицираних пројеката.
(3)

Предност у пружању подршке ће
се дати пројектима који имају веће
властито учешће у Програму и који омогућавају остваривање већих
резултата који су предвиђени овим
Програмом.

(4) Предност ће се дати апликантима
који су у протекле три године имали раст броја укупно запослених
радника, као и ново упошљавање.
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који су планирали увођење ИСО
стандарда.
ТАЧКА 10.
НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(10.1)
(Корисници средстава)
(1) Корисници средстава Програма су
привредни субјекти који испуњавају опште и посебне услове Програма и који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и оцјењивања и који су успјешно рангирани за кориштење средстава из
овог Програма.
(2) Корисници и имплементатори средстава из Програма се утврђују Одлуком Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(10.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
води регистар корисника у којем се налазе сви релевантни подаци о датој државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет године од године
добијања државне помоћи.
ТАЧКА 11.
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(11.1)

(5) Предност ће се дати апликантима
који су планирали увођење нових
технологија.

(Преглед очекиваних
резултата подршке)

(6) Предност ће се дати апликантима

(1) Очекивани резултати Програма по-
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дршке развоју привредних друштава на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде су:
-

повећан обим и квалитет пословања привредних друштава
повећање и задржавање постојећег броја упослених

(2) Апликанти су дужни у приједлогу
пројекта навести специфичне резултате који су директно повезани са
дјелатношћу привредних друштава и морају бити мјерљиви и јасно
временски одређени.
(3) Све апликације које се подносе за
финансирање из средстава Програма ће бити процјењиване у односу на њихове очекиване резултате.
Очекивани резултати приједлога
пројеката за средствима се процјењују у односу на очекиване резултате Програма.
(11.2)
(Квантитативни преглед
очекиваних резултата)
(1) Мјерење резултата активности ће
се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и на основу писмених извјештаја корисника средстава.
(2) У циљу осигурања процјене резултата Програма одабрани корисници који су добили подршку дужни
су након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобре-
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не за финансирање из Програма.
Одабрани корисници дужни су доставити извјештај о утрошку средстава. Форма и садржај извјештаја о
утрошку средстава ће бити достављена свим корисницима средстава.
(11.3)
(Мониторинг имплементације
Програма)
(1) Мониторинг се проводи са циљем
утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у складу са потписаним уговорима и у складу са одредбама овог
Програма. У циљу осигурања процјене резултата одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које
су одобрене за финансирање из
Програма.
(2) Надзор над реализацијом Програма врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(3) Мјерење резултата и проведених
активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем
записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додјељених средстава.
(4) У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза,
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Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о
поврату додијељење државне помоћи или преусмјеравање у складу
са одредбама Програма.
ТАЧКА 12.
ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(12.1)
(Непредвиђени расходи)
(1) Непредвиђени расходи за Програмом предвиђене активности могу
се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре
самог Програма, али не и довести
до повећања укупних непредвиђених расхода Програма.
(12.2)
(Ризици)
(1) Како би се смањили ризици у процесу имплементације Програма, уведене су новине и у процесу селекције и мониторигу активности које
су подржане у оквиру овог Програма. Новине се односе на омогућавање службеницима теренске посјете
и прикупљања додатних информација неопходних за процес селекције, те мониторинг у току саме имплементације активности и мјера
које су подржане овим Програмом.
(2) Апликанти су дужни планирати
одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који
могу утицати на остваривање циљева и резултата који су предвиђени
у активностима и мјерама за које су

добили подршку из овог Програма.
ТАЧКА 13.
ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма надлежни су запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева
ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде
базе података регистра корисника.
Број:04-14-1094-2/19
02.09.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Менсад Арнаут,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-1193/19, дана 29.08.2019. године.

556
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2345
/08 од 17.10.2008. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
16. редовној сједници, одржаној дана
29.08.2019. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о висини потребних прихода за
задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује висина мјесечних прихода које треба да
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остварује породица да сама за себе обезбиједи смјештај и то како слиједи:
-

Породица са 1 чланом
приход од .....................
Породица са 2 члана
приход од.......................
Породица са 3 члана
приход од.......................
Породица са 4 члана
приход од.......................

398,4 КМ
596,8 КМ
795,2 КМ
993,6 КМ

За сваког наредног члана породице, износ се увећава за 198,4 КМ.
Члан 2.
Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни градски и 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 30.06 – 31.12.2019.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
-подрињког кантона Горажде“.
Број:03–14-1195/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

557
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разјешењу предсједника
и чланова Управног одбора Завода
здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора
Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Енвер Ратковић
- предсједник,
Алдин Жуга
- члан,
Ален Пашовић
- члан,
Елведина Тутић
- члан,
Фуад Ровчанин
- члан,
Ениса Папрачанин
- члан,
Анела Алихоџић
- члан,
Елвира Казагић
- члан,
и
9. Мирзет Адровић
- члан.
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Рјеше-
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ња ставља се ван снаге Рјешење број:
03-05-599-1/19 од 24.05.2019. године.
Број:03–05-1191/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

558
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), а у складу са чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине ФБиХ“, број: 34/03
и 65/13), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању привременог
предсједника и чланова Управног
одбора Завода здравственог
осигурања Босанско- подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Именују се привремени предсједник и чланови Управног одбора Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

и
9. Елвин Ћатовић

Енвер Ратковић
- предсједник,
Ален Пашовић
- члан,
Елведина Тутић
- члан,
Аднан Пилав
- члан,
Амина Фејзић-Агановић
- члан,
Гордана Шапчанин
- члан,
Асим Прутина
- члан,
Елвира Казагић
- члан,

- члан.

Члан 2.
Именовани предсједник и чланови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава завода и иста ће се утврдити посебним актом Завода.
Члан 3.
Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до коначног именовања у
складу са Законом, а најдуже до 90 (деведесет) дана.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1191-1/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

559
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“,
број:8/15), а у складу са чланом 64. Закона о здравственој заштити (“Службене новине Федерације БиХ”, број:46/10)
и одредбама Статута ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр-

17. септембар/рујан 2019.
ој: 11/15), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, именовани
рјешењем Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 03-05-988-2/17
од 23.06.2017. године, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Лејла Тихић
- предсједник,
Хадиса Мешић-Каменица - члан,
Сафет Кајевић
- члан,
Амела Хамзић
- члан,
Рабија Адиловић
- члан.
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560
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:8/15), а у складу са чланом 64. Закона о здравственој заштити (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
46/10), одредбама Статута ЈУ Завод за
јавно здравство Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 11/15), те одредбама члана 4.
Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине
ФБиХ”, број: 34/03 и 65/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању привременог
предсједника и чланова Управног
одбора ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона
Горажде

Члан 2.

Члан 1.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Именују се привремени предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско–подрињског кантона Горажде, и то како
слиједи:

Члан 3.
Ступањем на снагу овог Рјешења, ставља се ван снаге Рјешење број:
03-05-988-2/17 од 23.06.2017.године.
Број:03–05-1188/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

1.
2.
3.
4.
5.

Мирсад Татарин
- предсједник,
Едина Шало-Халилагић
- члан,
Амела Хамзић
- члан,
Лејла Тихић
- члан,
Мелиса Ферхатовић
- члан.
Члан 2.
Именовани предсједник и чла-

17. септембар/рујан 2019.

Број 12 – страна 1710
нови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава Установе.
Члан 3.

Члан 1.

Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до коначног именовања у
складу са Законом, а најдуже до 90 (деведесет) дана.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05–1188-1/19
29.08.2019.године
Горажде

ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава за реализацију обавеза
по закљученом Протоколу о сарадњи
за отварање Ресурсне собе/Центра
за рани раст и развој

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

561
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) 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 2019. годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-980/19 од 30.07.
2019. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 16. редовној
сједници, одржаној дана 29.08.2019. године, д о н о с и:

Овом се Одлуком одобрава исплата првог дијела новчаних средстава
хуманитарној организацији СОС – Киндердорф Интернационал Дјечија села Босне и Херцеговине – СОС Дјечији
вртић Горажде, у износу од 15.000,00
КМ на име финансијске подршке и
реализације преузетих обавеза по Протоколу о сарадњи за отварање Ресурсне собе/Центра за рани раст и развој
(број: 08-35-1084/16), закљученом између Кантоналног Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, Кантоналног Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт, те СОС – Киндердорф Интернатионал – Дјечија села Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Одобрена новчана средства у
износу од 15.000,00 КМ исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
300 – Текући трансфери непрофитним организацијама за 2019. годину,
а у корист СОС - Киндердорф Интернационал Дјечија села Босне и Херцеговине - СОС Дјечији вртић Горажде
(СОС – КЦГ 502021000 – 0330000092) на
жирорачун број: 1610300000000093 код

17. септембар/рујан 2019.
Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се СОС - Киндердорф
Интернационал Дјечија села Босне и
Херцеговине - СОС Дјечији вртић Горажде да Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Влади Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском утрошку средстава са
пратећом документацијом.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство 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:03–14-1186/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

562
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 38. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину (“Службене
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новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број 3/19), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 16.
редовној сједници, одржаној дана 29.
08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку електронске опреме
Управи полиције Министарства
за унутрашње послове
Члан 1.
Даје се сагласност Управи полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да покрене поступак набавке
електронске опреме: 3 (три) камере за
покривање видео-надзором дијела Града Горажда.
Члан 2.
Средства потребна за набавку
електронске опреме из члана 1. ове
Одлуке обезбијеђена су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:3/19), раздјел 14, организациони код
142 – Управа полиције, на економском
коду 821300 - Набавка опреме у укупном износу од 6.000 КМ .
Набавку обавити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-по-
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17. септембар/рујан 2019.

дрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје
надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1185/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

новчана средства у износу од 500,00
(словима: пет стотина) КМ на име трошкова превоза припадника борачких
популација на манифестацију „Одбрана БиХ – Игман 2019.“
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.

563

Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде“ број:3/19), а у складу са Програмом утрошка средстава
Министарства за борачка питања са
економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама Обиљежавање значајних датума, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној
дана 29.08.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име трошкова превоза
припадника борачких популација
на манифестацију „Одбрана БиХ
– Игман 2019.“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Организацији
ПШиПБ на жирорачун број: 19905400
05249539 - ШПАРКАСЕ банка, филијала 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:03–14-1184/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

564
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета („Сл-
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17. септембар/рујан 2019.
ужбене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде“ број:13/17), а у складу са Програмом утрошка средстава
Министарства за борачка питања са
економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама Обиљежавање значајних датума, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној
дана 29.08. 2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава на име суфинансирања
XIX Међународног меморијалног
турнира „Мирсад Хурић Хуро 2019.“
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 (словима: двије хиљаде) КМ, на име суфинансирања XIX
Међународног меморијалног турнира
„Мирсад Хурић Хуро 2019.“, који ће се
одржати 07.09.2019.године.

ворен код Раифаизен банке.
Члан 4.
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:03–14-1183/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

565
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број
8/15) те на основу члана 85. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
16. редовној сједници, одржаној дана
29.08.2019. године, д о н о с и:

Члан 2.
Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитних организација – Обиљежавање значајних датума и догађаја.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Удружењу муког рукометног клуба Горажде на
жирорачун број:1610300002260096, от-

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова привременог
Школског одбора ЈУОШ
“Мехмедалија Мак Диздар”
Витковићи
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови привременог Школског одбора Јавне установе Основна
школа “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи, како слиједи:
1. Осман Субашић, предсједник
2. Амела Џамбеговић,
члан
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3. Ениса Форто,
4. Мухарем Рамовић,
5. Елвир Прашо,

17. септембар/рујан 2019.
члан
члан
члан

II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-38-1182/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

566
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број
8/15) те на основу члана 85. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
16. редовној сједници, одржаној дана
29.08.2019. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Школског одбора ЈУОШ
“Мехмедалија Мак Диздар"
I
У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Мехмедалија Мак
Диздар“ Витковићи именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Осман Субашић, предсједник
Семир Хоџић,
члан
Алма Јашаревић,
члан
Мухарем Рамовић,
члан
Елвир Прашо,
члан

II
Именовање предсједника и чланова Школског одбора ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи, врши
се на период од 4 (четири) године почев од дана именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–38–1182-1/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

567
На основучлана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку опреме
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Мимнистарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да
изврши набавку опреме:
1. Рачунар (2 комада)
Члан 2.
Средства потребна за реализа-
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цију ове Одлуке планирана су у Буџету Министарства за финансије за 2019.
годину на економском коду 821300 Набавка опреме.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се 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:03–14-1181/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

568
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поврату средстава
на Escrow подрачун
Члан 1.
Увидом у аналитичке евиденције утврђен је износ од 184.588,86 КМ
који је потребно вратити на Escrow подрачун.

Члан 2.
Поврат средстава у износу наведеном у члану 1. ове Одлуке извршити
са транскацијског рачуна Босанско-подрињског кантона Горажде број: 132731-0410293057 отвореног у НЛБ банци
д.д. Сарајево на Escrow подрачун број:
101-140-0000525417 отворен у ПБС банци д.д Сарајево.
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:03–14-1180/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

569
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (“Службене новине
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18
и 16/19) и члана 24. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/19), Влада Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде, на
16. редовној сједници, одржаној 20.08.
2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прерасподјели расхода
и издатака између буџетских
корисника

570
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 16. редовне сједнице, одржаном дана 30.08.2019.
године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава прерасподјела расхода и издатака како слиједи:
-

из Буџета Скупштине Кантона са
економског кода:
821300 - Набавка опреме износ од
25.000,00 КМ

преусмјерити
-

у Буџет Владе Кантона на економски код
821300 - Набавка опреме износ од
25.000,00 КМ
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије и
напријед наведени буџетски корисници свако у оквиру своје надлежности.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а биће накнадно објављена у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1179/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
30.000 литара лож-уља по цијени
1,763353 КМ/л са урачунатом таксом
на нафтне деривате у вриједности
52.900,60 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
ро-бних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
30.000 литара лож-уља по цијени
1,763353 КМ/л у вриједности 52.900,60
КМ од одабраног добављача “ХИФА”
д.о.о. Тешањ, а према о дредбама Оквирног Споразума набавку лож-уља
„ЛУЕЛ“ број: 03-14-813-120/18 од 21.12.
2018. године.
Дирекција робних резерви ће закључити појединачни уговор за наведену количину лож-уља из става 1. овог члана, а у складу са одредбама Оквирног споразума број: 03-14-813-120/18
од 21.12.2018. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско
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– подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у складу са одобреним оперативним планом за август 2019.године, економски код 613200 –
издаци за енергију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1207/19
30.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

571
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на наставку 16. редовне сједнице, одржаном дана 30.08.2019.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
да изврши набавку 50,4 тона дрвене
пелети по цијени 462,15 КМ/т
у вриједности 23.292,36 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
50,4 тона дрвене пелети по цијени
462,15 КМ/т у вриједности 23.292,36 КМ
од одабраног добављача „ХИФА ПЕТРОЛ“ Д.О.О. САРАЈЕВО према одредбама Оквирног Споразума број: 03-14-

831-115/18 од 21.12.2018.године.
Дирекција робних резерви ће закључити појединачни уговор за наведену количину дрвене пелети из става
1. овог члана, а у складу са одредбама
Оквирног споразума број:03-14-831-115
/18 од 21.12.2018.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства су обезбјеђена у складу са одобреним оперативним планом за август
2019. године, економски код 613200 –
Издаци за енергију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1208/19
30.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

572
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу грађана повратника
у Чајниче

17. септембар/рујан 2019.
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 500,00
КМ Удружењу грађана повратника у
Чајниче, на име финансијске подршке
у организацији церемоније отварања
спомен-обиљежја шехидима и цивилним жртвама са простора општине Чајниче, а који су погинули на горажданском ратишту.
Средства уплатити на рачун број: 5620068139385340, отворенкод НЛБ
банка а.д. филијала Фоча, шалтер Чајниче.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
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:03–14-1218/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

573
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), у складу са чланом 9. став 25. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о

условима и начину остваривање права из Закона о накнадама плата и посланика које бира, именује или чији избор потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона број:01-02-390/14
од 20.05.2014.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 16.
редовној сједници, одржаној дана 29.
08.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању рачуна “Обнер” д.о.о.
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства за плаћање рачуна,
број: 26А/19 од 12.08.2019.године, испостављеног од стране “Обнер” д.о.о. у
износу од 732,50 КМ, на име посјете
Амбасаде Швајцарске и Кантона Гларус.
Средства уплатити на рачун
број: 1346201000834563 отворен код
АСА банке д.д. Сарајево, пословница
Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство финансија, а
средства уплатити из Буџета Владе Босанско-подринсјког кантона Горажде,
економски код 613 900 – Уговорене
услуге и друге посебне услуге.
Члан 3.
Ова 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:03–14-1217/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000018886, отворен код
Унион банке Сарајево, експозитура Горажде.
Члан 3.

574
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку 16. редовне сједници, одржаном дана 30.08.2019. године,
д о н о с и:

Са Општином Пале ФБиХ – корисником средстава, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде ће закључити уговор о суфинансирању у којем ће се прецизирати права и обавезе,
начин уплате средстава, надзор над
реализацијом, као и друга питања од
значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор о суфинансирању реализације пројекта“Изградња дјечијег
игралишта Газ у Хреновици” са Општином Пале ФБиХ.

ОДЛУКУ
о суфинансирању пројекта
“Изградња дјечијег игралишта
Газ у Хреновици”

Члан 4.

Члан 1.
Овом се Одлуком о добравају
новчана средства у износу од 6.615,00
КМ Општини Пале ФБиХ за суфинансирање Пројекта“Изградња дјечијег
игралишта Газ у Хреновици”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.

Ова Одлука ступа на снагу даном о бјављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1216/19
30.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

575
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са чланом 37. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), Влада Босанско-подрињског кантона Го-

17. септембар/рујан 2019.
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ражде, на 16. редовној сједници, одржаној дана 29.08.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању набавке
службеног моторног возила
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да покрене поступак набавке
службеног моторног возила сљедећих
карактеристика:
a) запремина мотора: минимално
1968 ццм
б) врста мотора: дизел
ц) снага мотора:минимално
110 КW
д) мјењач брзине: А
е) сједишта: 4+1
ф) врата: 4
Члан 2.
Набавка службеног моторног
возила из тачке 1. ове Одлуке ће се спровести путем финансијског лизинг
аранжмана, с периодом трајања лизинга од 5 (пет) година, процентом учешћа-авансирања од 20% и плаћањем
укупних обавеза по лизингу у једнаким мјесечним ануитетима.
Процијењена набавна вриједност службеног моторног возила из тачке 1. Ове Одлуке (са лизинг накнадом) износи до 67.000,00 КМ, без обрачунатог ПДВ-а.
Члан 3.
Предметна набавка биће финансирана из Буџета Босанско-подрињс-

ког кантона Горажде за 2019. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/19), са
економског кода 821300 – Набавка опреме.
Средства за уплату лизинг накнаде обезбиједиће се кроз измјене и
допуне Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019.годину на економском коду 616300 - Камате на домаћа позајмљивања, у износу који ће бити утврђен отплатним планом лизинг
аранжмана.
Члан 4.
Поступак набавке провест ће комисија за јавне набавке, коју ће својим
рјешењем именовати Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру својих
надлежности.
Члан 6.
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: 03-14-1177/19
29.08.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

576
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 3/19), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
јули 2019. године

Одобравају се новчана средства
у износу од 8.980,00 (словима: осам хи
љада девет стотина осамдесет) КМ на
име помоћи за рад удружења борачк
их популација за мјесец јули 2019.године, и то:

-

-

-

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

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство финансија Босанско–подрињског кантон Горажде, а
средства уплатити на жирорачуне удружења:
-

-

Члан 1.

-

ћи трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.

2.000,00

-

-

-

2.000,00
1.200,00

СРВИБПК „Синови Дрине“
Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
банка
Организација ПШиПБ Босанско–
подрињског кантон Горажде:
1990540005249539 – ШПАРКАСЕ
банка
Савез ДНРПБПК Горажде:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
банка
Удружење демобилисаних бораца
АРБИХ:
1610300004930021 - РАИФАИЗЕН
банка
Удружење „Свјетлост Дрине“:
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
банка
Удружење Ветерана рата, ЗБ и ПЛ:
1011400055939189 - ПБС банка
Члан 3.

2.000,00
890,00
890,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 –Теку-

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:03–14-1226/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

17. септембар/рујан 2019.
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Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 3/19), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средставана
име суфинансирања одласка
представника борачких удружења
Босанско-подрињског кантона
Гораждеу МЦ „Поточари“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 800,00
(словима: осам стотина) КМ на име
суфинансирања одласка представника
борачких удружења Босанско-подрињског кантона Горажде у МЦ „Поточари“.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Савезу РВИ
Босанско-подрињског кантона „Синови Дрине“ Горажде на жирорачун
број: 1990540005249733, отворен код
ШПАРКАСЕ банке.
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:03–14-1227/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

578
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство – Шпанија
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Шпанија, наставницима пратиоцима ученика ЈУСТШ
“Хасиб Хаџовић” Горажде и ЈУМСШ
„Енвер Поздеровић” Горажде на мату-
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17. септембар/рујан 2019.
ралну екскурзију, и то:
1. Драгољ Вејсилу,
2. Челик - Спаховић Амели,
3. Кајевић Сејдефи,
4. Имамовић Мули,
5. Хоџић Лејли и
6. Хоро Анелу.
Службено путовање ће се обавити у периоду од 13. до 22. септембра
2019. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета ЈУ
СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде и ЈУ
МСШ „Енвер Поздеровић” Горажде,
економски код 613100 - Путни трошкови.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1228/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

579
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Школском
одбору ЈУСТШ “Хасиб Хаџовић”
Горажде на формирање одјељења
првог разреда хемијскотехнолошког техничара у школској
2019/2020. години
Члан 1.
Даје се сагласност Школском
одбору ЈУСТШ “Хасиб Хаџовић ” Горажде на формирање одјељења првог
разреда хемијско-технолошког техничара од 19 ученика, што је мање у односу на минимум по Педагошким стандардима.
Члан 2.
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:03–38-1229/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

580
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец август 2019. године

17. септембар/рујан 2019.
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Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец АВГУСТ 2019. године, у износу од 371,00
КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец АВГУСТ 2019. године у износу од
9,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави и у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1231/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

581
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) те члана 46. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/19), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 17.
редовној сједници, одржаној дана 04.
09.2019.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглицеса
економског кода 615100 – Капитални
трансфери за здравство (од значаја
за Кантон) за 2019.годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2019.годину, са економског кода 615100 – Капитални трансфери за здравство (од значаја за
Кантон) у износу 300.000 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1233/19
ПРЕМИЈЕР
04.09.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
..............................
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581а)
На основу члана 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), а у
складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:
46/10 и 75/13), Министарство за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице,
са економског кода 615100
– Капитални трансфери за здравство
(од значаја за Кантон)
1.

Укупна вриједност Програма:
300.000 КМ
Одговорно лице:

Ениз Халиловић

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Ален Пашовић
Контакт-телефон:

038 228 439
локал 247

Контакт е-маил:

alen.pasovic@bpkg.gov.ba

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), дала је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-1233/19 од 04.
09.2019.године.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Назив Програма је “Програм
утрошка средстава Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског
кода 615100 – Капитални трансфери за
здравство (од значаја за Кантон).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01. – 31.12.2019.године
Буџетска позиција:
Капитални
трансфери за здравство
Економски код:
Буџетски раздјел:

615 100
19

2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 615100 Капитални трансфери за здравство (од
значаја за Кантон) је подршка здравственом сектору, односно квалитетније пружање услуга примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите,
специјалистичко-консултативне и болничке здравствене заштите. Квалитетније пружање услуга, као и проширивање обима и врсте здравствених услуга базираних на савременим медицинским достигнућима и новим зд-
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равственим технологијама, као и унапређење рада болничке здравствене
заштите, те проширивање обима и врсте здравствених услуга, као и осигурање финансијске подршке за имплементацију приоритетних циљева и програмских задатака Министарства који
се односе на развој и јачање здравственог сектора базираног на потребама
становништва Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Такође, сврха Програма је да се,
у складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/19), осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду
615100 – Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон), у складу са важећим законским прописима.
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 615 100 Капитални
трансфери за здравство (од значаја за
Кантон) дефинише све кључне елементе имплементације планираних буџетских средстава усвојених Програмом
рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину, као што
је: износ средстава, општи и посебни
циљеви Програма, корисници средстава, критерији за расподјелу средстава,
процјена резултата имплементације
Програма, као и процјена непредвиђених расхода и ризика.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
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3.1. Општи/основни циљ Програма
Општи циљ Програма утрошка средстава са економског кода 615100
– Капитални трансфери за здравство
(од значаја за Кантон) јесте да се, кроз
финансирање и суфинансирање капиталних пројеката, обезбиједе услови
за ефикасније и квалитетније пружање
здравствених услуга, првенствено болничких, за потребе становништва са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде па и шире; затим подршка
здравственом сектору кроз унапређење рада примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, специјалистичко-консултативне здравствене
заштите, квалитетније пружање услуга, проширивање обима и врсте здравствених услуга базираних на савременим медицинским достигнућима и новим здравственим технологијама, као
и унапређење рада болничке здравствене заштите.
Такође, један од општих/основних циљева Програма је подршка развоју и јачању здравственог сектора
кроз набавку неопходне медицинске
опреме за потребе ЈЗУ Кантонална болница Горажде, чија је набавка свакако
од интереса али и законска обавеза за
Кантон, као оснивача Установе, а што
је претходно и планирано усвојеном
Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020.година.нталног
завља
становништва у БПК Горажде.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Посебни циљеви овог Програма, дефинисани су Програмом рада
Владе и Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
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избјеглице Босанско–подрињског кантона Горажде за 2019.годину, и то:
-

Увођење нових медицинских
дисциплина кроз финансирање-суфинансирање изградње –
адаптације, као и свега осталог
по питању простора, опреме и
кадра за отварање дијализног
центра на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде, а
у сврху побољшања доступности квалитетним и сигурним здравственим услугама дијализних пацијената.

-

Јачање здравственог сектора у
Босанско-подрињском кантону
Горажде кроз увођење нових
медицинских дисциплина у
виду унапређења и развоја
интегрисаног информационог
система и комуникационих
технологија у здравственом
сектору.

-

Унапређење рада болничке здравствене заштите кроз финансирање и суфинансирање набавке медицинске опреме неопходне за нормално функционисање ЈЗУ Кантонална болница
Горажде и осталих здравствених установа са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде, чијом ће се набавком унаприједити здравствена услуга и
понуда, а у исто вријеме вршити и уштеда.

-

Квалитетније пружање услуга
примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, као
и проширивање обима и врсте
здравствених услуга базираних
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на савременим медицинским
достигнућима и новим здравственим технологијама.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Гораждеза
имплементацију циљева из овог Програма планирана су Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019. годину на економском коду 615
100 – Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон) и износе
укупно 300.000 КМ.
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу од 10% од износа компоненте.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Општи услови и посебни услови
Општи услов је да се, финансирањем или суфинансирањем захтјева
здравствене установе, остварује општи
циљ Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде из овог Програма утрошка.
Расподјела средстава вршиће се,
у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
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ој: 46/10 и 75/13) и Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину („Службене
новине Босанско-одрињског кантона
Горажде“, број: 3/19), а на основу Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, за захтјеве корисника за
које Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско–подрињског кантона
Горажде процијени да су усклађени са
општим и посебним циљевима Програма и планираним средствима.
6.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Укупна Програмом планирана
средства Министарство ће распоређивати за пројекте и захтјеве усклађене са
општим и посебним циљевима Програма утрошка средстава те критеријима за расподјелу средстава, корисницима како слиједи:
-

-

ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде,
ЈЗУ Кантонална болница Горажде,
Установе примарне здравствене
заштите са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде.

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма утрошка средстава надлежни су запосленици
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Гораж-

де и Програм не захтијева ангажовање
додатних радника на његовом провођењу.
Надзор (мониторинг) над употребом буџетских средстава са економског кода 615 100 Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон),
од стране корисника обављају Министарство за финансије те Министарство
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде ускладу са
Законом о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2019.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
3/19).
8.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Имплементација Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде има за циљ плански и транспарентно, путем финансирања и суфинансирања пројеката и
захтјева корисника, обезбједити неопходну подршку развоју и јачању примарне, специјалистичко-консултативне и болничке здравствене заштите за
становништво Босанско-подрињског
кантона Горажде. Претходно наведено
оставирити у смислу: изградње дијализног центра, увођења и развоја информационог система и комуникационих технологија у здравственом сектору као и набавку медицинске опреме.
Процјен резултата имплементације овог Програма Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице вршиће на бази
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извјештаја корисника о намјенском утрошку одобрених средстава.
У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници су дужни:
-

-

-

Прије одобравања средстава за
не-пројектно
финансирање
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице доставити захтјев за додјелу средстава, у којем ће образложити планирану
намјену кориштења средстава,
планирани период утрошка и
начин утрошка средстава и планиране резултате које јавна установа планира остварити траженим средствима.
У случају пројектног финансирања, корисник је дужан доставити комплетан приједлог пројекта на одобравање. Приједлог
пројекта корисник доставља уз
захтјев у којем наводи све информације као и у случају непројектног финансирања.
Након утрошка одобрених средстава, корисник је дужан Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице, доставити документован извјештај о проведеним
активностима и намјенском утрошку средстава.

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Непредвиђени расходи и ризици који могу настати у току имплементације Програма везани су за стање и

реформске процесе у здравственом сектору, као и непредвиђени раст цијена
медицинске опреме и грађевинских
услуга. Такођер, као један од непредвиђених ризика је и недовољно пуњење Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, због недовољног прилива средстава у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-37-1405-2/19
МИНИСТАР
12.09.2019.године
Ениз Халиловић,с.р.
Горажде

582
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању пројекта
„Лабораторија – Хемоглобин А1ц,
ЦРП, липидограм“ за јачање и
побољшање нивоа и обима услуга у
ЈУ Дом здравља Фоча - Устиколина
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава суфинансирање пројекта „Лабораторија – Хемоглобин А1ц, ЦРП, липидограм“ за јачање и побољшање нивоа и обима услуга у примарној здравственој заштити - ЈУ Дом здравља Фоча – Устиколина, у вриједности од 5.000 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
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Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство (од значаја за Кантон).
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:03-14-1234/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

583
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003)
– Текући трансфери за здравство (од
значаја за Кантон), број: 08-37-775-2/19
од 21.05.2019.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-528/19 од 16.05.
2019.године), Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде, на 17. редовној
сједници, одржаној дана 04.09.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање пројекта
„Лабораторија – Хемоглобин
А1ц, ЦРП, липидограм“ за јачање
и побољшање нивоа и обима услуга
у ЈУ Дом здравља Фоча
- Устиколина
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 5 000,00 КМ (словима: пет хиљада конвертибилних марака) на име суфинансирања пројекта
„Лабораторија – Хемоглобин А1ц,
ЦРП, липидограм“ за јачање и побољшање нивоа и обима услуга у примарној здравственој заштити - ЈУ Дом
здравља Фоча - Устиколина.
Члан 2.
Средства у износу 5 000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство (од значаја
за Кантон), а у корист ЈУ Дом здравља
Фоча - Устиколина, на рачун број:
1610300003930048 код Раифаизен банке
Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
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избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Дом здравља
Фоча - Устиколина да, по реализацији
Пројекта, Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, достави извјештај о намјенском 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:03-14–1234-1/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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ње захтјева ЈУ Дом здравља Прача за
проширење обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга у ЈУ Дом
здравља Прача, у вриједности 5.000 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
захтјева обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2019.годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство (од значаја за Кантон).
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.

584

Члан 4.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању захтјева
„Проширење обима и квалитета
те врсте лабораторијских услуга
у ЈУ Дом здравља Прача“
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансира-

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:03–14-235/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

585
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Гораж-

17. септембар/рујан 2019.
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де, са економског кода 614100 (ЈАО 003)
– Текући трансфери за здравство (од
значаја за Кантон), број: 08-37-775-2/19
од 21.05.2019.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-528/19 од 16.
05.2019.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање захтјева
„Проширење обима и квалитета
те врсте лабораторијских услуга
у ЈУ Дом здравља Прача“
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 5.000 КМ (словима:
пет хиљада конвертибилних марака)
на име финансирања захтјева „Проширење обима и квалитета те врсте лабораторијских услуга у ЈУ Дом здравља Прача“.
Члан 2.
Средства у износу 5.000 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 (од значаја
за Кантон), а у корист ЈУ Дом здравља
Прача, на рачун број: 1610300000320096
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
Прача да, по реализацији финансираног захтјева, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави извјештај о намјенском 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:03–14-1235-1/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

586
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Колективни
уговор о правима и обавезама
послодаваца и запосленика доктора медицине и стоматологије
у области здравства на територији
Босанско-подрињског кантона
Горажде

17. септембар/рујан 2019.
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Колективни уговор о правима и обавезама послодаваца и запосленика - доктора медицине и стоматологије у области здравства на територији Босанско - подрињског кантона
Горажде, који је претходно усаглашен
од стране учесника у поступку преговарања, између преговарачког тима
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде и преговарачког тима Струковног синдиката доктора медицине и
стоматологије Босанско - подрињског
кантона Горажде.
Члан 2.
За потписивање Колективног
уговора из члана 1. ове Одлуке овлашћује се Ениз Халиловић, министар
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, да у име Владе Босанско подрињског кантона Горажде потпише усаглашени текст Колективног уговора са Струковним синдикатом доктора медицине и стоматологије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Приједлог Колективног уговора
из члана 1. Одлуке саставни је дио ове
Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 03-34-1223/19
ПРЕМИЈЕР
04.09.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
...............................
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588
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Колективног уговора за службенике органа управе и судске власти
у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број:16/18), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019.године, д о н о с и:
УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ
МАТЕРИЈАЛНИМ ПРАВИМА КОЈА
НЕМАЈУ КАРАКТЕР ПЛАТЕ

17. септембар/рујан 2019.
ом доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14–1236-1/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

589
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној сједници, одржаној дана 04.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

Члан 1.

Члан 1.

У Уредби о накнадама и другим материјалним правима која немају
карактер плате („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 11/17), члан 4. мијења се и гласи:

Овом се Одлуком покреће поступак јавне набавке по Одлуци Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1177/19 од 29.08.2019.године и то:

„Државни службеник и намјештеник има право на накнаду за исхрану за вријеме рада (топли оброк) само за дане присуства на послу, у нето
износу од 0,8 до 1% просјечне нето плате у ФБиХ према посљедњем објављеном статистичком податку“.
„Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће на приједлог Министарства за финансије сваког мјесеца
донијети одлуку о висини тачног износа накнаде за топли оброк“.
Члан 2.
Ова Уредба ступа на снагу дан-

1. За потребе Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 1 (једног)
моторног возила сљедећих карактеристика:
a) запремина мотора: минимално
1968 ццм
б) врста мотора: дизел
ц) снага мотора: минимално 110 КW
д) мјењач брзине: А
е) сједишта: 4+1
ф) врата: 4
Члан 2.
Набавку службених моторних
возила из тачке 1. ове Одлуке спровес-
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17. септембар/рујан 2019.
ти путем Закона о јавним набавкама
БиХ у отвореном поступку.
Посебним Рјешењем Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће
именовати комисију за проведбу поступка.
Члан 3.
ОваОдлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1177-1/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

590
На основу члана 13. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, бр. 39/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за набавке („Службени гласник
БиХ“, бр.103/14), члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број
8/15) и члана 3. став (2) Споразума о
провођењу поступка заједничке јавне
набавке, бр. 03-14-1330-1/15 од 01.09.
2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 17. редовној
сједници, одржаној дана 04.09.2019. године, д о н о с и:

мисија за проведбу поступка јавне набавке по Одлуци Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-141177/19 од 29.08.2019.године, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 2.
Послови које Комисија треба
извршити су, како слиједи:
-

-

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за проведбу
поступкајавне набавке службеног
моторног возила
Члан 1.
Овим се Рјешењем именује Ко-

Емир Сијерчић
- предсједник,
Мерко Карахметовић - члан,
Мирсад Дучић
- члан,
Емир Ходовић
- члан,
Есад Имамовић
- члан.

-

припрема тендерске документације,
кореспонденција са понуђачима;
припрема појашњења тендерске документације,
преглед, оцјена и успоређивање понуда,
сачињавање записника о отварању
понуда,
сачињавање записника о прегледу
и оцјени понуда,
сачињавање извјештаја о поступку
јавне набавке,
припрема приједлога одлуке у форми и садржају прописаним законом,
давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру
или одлуке о поништењу поступка
набавке,
припрема одговора по правним
лијековима,
други послови и задаци везани за
провођење поступака заједничке
набавке.
Члан 3.
За секретара Комисије именује
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се Мелиха Субашић.

отив њега, у посљедњих пет година,
надлежни суд није донио пресуду којом је утврђено да је починио кривично
дјело које садржи елементе корупције,
прања новца или примања или давања мита, кривотворења, злоупотребе
положаја и овлаштења.

Секретар Комисије нема право
гласа и врши административне послове за Комисију, припрема записнике
са састанака Комисије и извјештај о раду Комисије, води документацију и
врши друге послове које захтијева предсједавајући Комисије.
Обавеза је секретара Комисије
да након окончања поступка набавке
цјелокупан предмет са свим документима поступка набавке од одлуке о покретању поступка набавке до обавјештења о додјели уговора, припреми и
архивира у складу са општим актима
који уређују питање канцеларијског и
архивског пословања.
Члан 4.
Обавеза је сваког члана Комисије или секретара Комисије да повјерене послове и задатке дате у овом Рјешењу обавља у складу са процедурама,
у садржају и форми која је прописана
законом или подзаконским актима, односно општим актима уговорног органа, те да сходно томе сачињавају одговарајуће акте.
Члан 5.
Прије почетка рада, сваки члан
Комисије, као и секретар Комисије, ће
потписати изјаву о непристрасности и
повјерљивости те непостојању сукоба
интереса, а у складу са чланом 11. ЗЈН,
односно да је упознат са одредбама члана 52. ЗЈН да је током цијелог поступка рада у комисији дужан пријавити
могући сукоб интереса и тражити искључење из рада Комисије, као и да пр-

Члан 6.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1177-2/19
04.09.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

591
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. телефонској сједници, одржаној дана 09.09.2019.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Служби
за заједничке послове кантоналних
органа Босанско-подрињског
кантона Горажде за покретање
поступка набавке и постављања
тепиха у дијелу приземља,
степеништа и I спрата зграде Владе
БПК Горажде путем директног
споразума
Члан 1.
Даје се сагласност Служби за заједничке послове кантоналних органа

17. септембар/рујан 2019.
за покретањепоступка набавке и постављања тепиха у дијелу приземља, степеништа и I спрата зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
путем директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност предметне набавке износи цца. 2.200,00 КМ,
а средства су осигурана у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа за 2019.годину, на економском коду 613400 – Набавка материјала и
ситног инвентара.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Служба за заједничке послове
кантоналних органа 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:03–14–1248/19 П Р Е М И Ј Е Р
09.09.2019.годинеАида Обућа,с.р.
Горажде

592
На основу члана 31. и члана 36.
Закона о нотарима („Службене новине
Ф БиХ“, број: 45/02), а у вези са чланом
66. Правилника о раду нотара („Службене новине Ф БиХ“, број: 13/09 и
3/14), Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подри-
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њског кантона Горажде, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ НОТАРА
1. Пашић Нермини, нотару са службеним сједиштем у Горажду, ул. Заима Имамовића број 10, продужава
се мандат за вршиоца дужности
нотара у нотарском уреду са службеним сједиштем у Горажду, на период до именовања новог нотара, а
најдуже 6 (шест) мјесеци.
2. Вршење дужности нотара се обавља на трошак и за рачун Нотарске
коморе.
3. Вршилац дужности нотара ће користити, уколико је неопходно, печат нотара чија је служба престала,
уз додатак – вршилац дужности.
Образложење
Рјешењем Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 05-05-27-12/19 од 14.02.2019. године,
Пашић Нермина из Горажда, нотар са
службеним сједиштем у Горажду, ул.
Заима Имамовића број 10, је постављена за вршиоца дужности нотара у нотарском уреду са службеним сједиштем
у Горажду.
Обзиром да Министарство за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
након расписаног јавног конкурса није
именовало новог нотара, а имајући у
виду одредбе члана 36. Закона о нотарима („Службене новине ФБиХ“, број:
45/02) у којима је прописано да у случају престанка службе нотара, канто-
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нални орган за управу може, без јавног
конкурса одредити вршиоца дужности нотара до окончања поступка за
именовање новог нотара из реда нотара или лице које испуњава увјете из
члана 26. Закона о нотарима („Службене новине ФБиХ, број: 45/02), с тим
да у оправданим случајевима мандат
вршиоца дужности нотара може бити
продужен за још 6 (шест) мјесеци, те је,
на основу напријед наведеног, одлучено као у диспозитиву Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог се Рјешења може уложити
жалба Федералном министарству правде у Сарајеву, у року од 8 дана од дана пријема истог.
Број:05-05-27-37/19
МИНИСТАР
26.08.2019.године
Наташа Данојлић,с.р.
Горажде
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На основу члана 10. став 3. Закона о цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ”,
број:12/10), члана 19, а у складу са чланом 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08,
11/08 и 16/13,) Општинско вијеће Општине Фоча, на 19. редовној сједници,
одржаној дана 17.05.2019.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању статуса напуштеног
дијела јавне цесте
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује престанак статуса јавног путног добра диј-

ела пута у насељу Устиколина у општини Фоча-Устиколина и успостављање
статуса напуштеног дијела јавне цесте.
Члан 2.
Дио јавног пута означен као к.ч.
1070/3, звана Под Раван, уписана у ЗК
уложак бр. 98 и П.Л. 82 К.О. Устиколина у површини од 46 м² губи статус јавног добра, а добија статус напуштеног дијела јавне цесте.
Саставни дио ове Одлуке је копија катастарског плана са уцртаним
границама дијела јавног пута који постаје напуштени дио пута.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке
дијелови цесте из члана 2. који су добили статус напуштеног дијела јавне
цесте уписаће се у катастарском операту Општине Фоча као неизграђено грађевинско земљиште и њиме општина
може располагати у друге сврхе на основу позитивних законских прописа.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-31-681/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 363. став 1. Закона о стварним правима („Службене
новине ФБиХ“ број: 66/13), чланова 2.
и 3. Правилника о поступку јавног ко-
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нкурса за располагање некретнина у
власништву Федерације Босне и Херцеговине, кантона, општина и градова
(„Службене новине ФБиХ“ број: 17/14)
те члана 19. став 1. тачка 7. а у складу
са чланом 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/08,11/08 и 16/13), Општинско вијеће
Општине Фоча, на 19. редовној сједници, одржаној дана 17.05.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
некретнина у власништву општине
Фоча путем јавног надметањалицитације
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком, јавним надметањем-лицитацијом, ће да се спроведе
продаја некретнина - неизграђеног грађевинског земљишта, у катастарском
операту означеног као:
1. к.ч. 1052/5, по култури остало
неплодно земљиште, у површини од 10 м2 , која је уписана у
п.л. број:90, к.о. Устиколина, државна својина корисник општина Фоча са 1/1 дијела посједа,
на којој је предвиђено повећање
габарита - самоуслужне аутопраонице за коју је раније проведеним поступком лицитације
додијељено 54 м². Спратност објекта: сутерен.
2. на новој к.ч. 1052/5 и к.ч. 1052/4
могућа је изградња самоуслужне аутопраонице габарита 10,25
x 6,20 мм.
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Члан 2.
Располагање некретнином из
члана 1. став 1. ове Одлуке, вршиће се
на основу јавног огласа о продаји некретнина, у складу са поступком прописаним Правилником о поступку јавног конкурса за располагање некретнина у власништву Федерације Босне
и Херцеговине, кантона, општина и
градова („Службене новине ФБиХ“
број:17/14).
Члан 3.
Овлашћује се начелник Општине Фоча да објави јавни оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта из члана 1. став 1. ове Одлуке, путем јавног надметања - лицитације, у једном дневном листу који се издаје у
Федерацији БиХ, на огласној табли
Општине Фоча и на интернет страници Општине Фоча, са сљедећим условима оптерећења правом грађења:
a) Податке о некретнини која је
предмет располагања (земљишно-књижни извадак, копија катастарског плана, правоснажна
урбанистичка сагласност, правоснажна грађевинска дозвола
и други подаци о некретнини),
б) Почетна продајна цијена за неизграђено грађевинско земљиште је у износу:
1. за к.ч. 1052/5, у површини од
10м2 , која је уписана у п.л. број:
90, к.о. Устиколина, укупан износ од 140,00 КМ.
ц) Накнада за погодност кориштења градског грађевинског земљишта-рента и накнада за ур-
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еђење градског грађевинског
земљишта обрачунаће се накнадно инвеститору који оствари
право грађења, у поступку издавања сагласности и одобрења
за грађење објекта, у складу са
прописима из ове области.
д) За учешће у поступку лицитације сви учесници јавног огласа
су дужни уплатити капару у износу од 10% од почетне продајне цијене грађевинске парцеле,
прије почетка лицитационог
поступка, о чему ће комисији
поднијети доказ о извршеној
уплати.
Учеснику лицитације, чија понуда буде изабрана као најповољнија,
уплаћени износ ће се урачунати у (куповну) цијену за предметну грађевинску парцелу.
Уколико учесник лицитације,
чија понуда буде изабрана као најповољнија, одустане из било којег разлога од понуде и од закључења уговора о
купопродаји, губи право на поврат уплаћене капаре.
Учеснику лицитације који не
буде изабаран као најповољнији извршиће се поврат уплаћене капаре.
Правне и физичке особе које
нису положиле одређену капару не
могу учествовати у лицитацији.
Члан 4.
Поступак лицитације ће да проведе Комисија за провођење јавног надметања, именована од стране Општинског вијећа Фоча.
Члан 5.
Купац некретнине се обавезује
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да у року од годину дана од дана закључивања уговора, поднесе захтјев да
му се изда урбанистичка сагласност,
као и одобрење за грађење, да у року
од једне године од издавања одобрења
за грађење изведе претежан дио радова на грађевини, односно да изврши
изградњу објекта минимално са правом надземном стропном конструкцијом те да у даљем року од 3 до 5 година
заврши грађевину, која ограничења ће
се уписати у теретовном листу новог
ЗК улошка.
Уколико у наведеним роковима
купац не изврши обавезе из претходног става, Општина Фоча може покренути раскида купопродајног уговора,
уз обавезу враћања уплаћених средстава (без капаре и трошкова поступка) и
плаћања до тада легално изведених
радова.
Члан 6.
Овлашћује се начелник општине Фоча да по окончању лицитационог поступка са најуспјешнијим понуђачем, након прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва, закључи нотарски обрађен уговор, којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе у погледу купопродајне цијене,
преноса власништва и посједа и прописаних накнада из члана 3. ове Одлуке.
Учесник у јавном надметању,
чија је понуда прихваћена као најповољнија, дужан је утврђену (куповну)
цијену за предметно земљиште (уз
умањење плаћене капаре) уплатити у
року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји. Уколико купац не плати уговорену купопродајну цијену,
сматраће се да је једнострано раскинуо
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уговор и губи право на поврат капаре.
Купац се може укњижити као власник
и преузети у посјед купљену некретнину тек након што продавцу, Општини Фоча/ФБиХ, у прописаном року
уплати цјелокупну продајну цијену.
Члан 7.
Најуспјешнији понуђач, с којим
се закључи нотарски обрађен уговор,
ће покренути поступак успоставе земљишно-књижне евиденције за земљиште из тачке 1. став 1. ове Одлуке, у року од 15 дана од окончања лицитационог поступка.
Члан 8.
Трошкове израде нотарске обраде уговора о заснивану права грађења, пореза на промет некретнина, накнаде за успоставу земљишно-књижне
евиденције, таксе за укњижбу и све остале трошкове који се односе на поступак заснивања права власништва сноси купац. О трошковима поступка одлучиће закључком општински начелник, путем службе надлежне за имовинскоправне послове, а трошкови се требају уплатити у корист Општине Фоча прије увођења у посјед новог корисника некретнине.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-31-682/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 19. и члана 100.
Статута Општине Фоча („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број 8/08) и члана 122. Пословника о раду Општинског вијећа
Општине Фоча („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“, 02/16), Општинско вијеће Општине Фоча, на 19. редовној сједници, одржаној дана, 17.05.2019.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора манифестације Дани културе,
спорта и туризма „Устикољанско
љето 2019.“
Члан 1.
Именује се организациони одбор манифестације Дани културе, спорта и туризма „Устикољанско љето
2019.“ у саставу:
1. Армин Омербашић - предсједник
2. Сеад Узуновић - замјеник
предсједника
3. Амела Куновац - члан
4. Амир Половина - члан
5. Сеад Османспахић - члан
Члан 2.
Организациони одбор манифестације Дани културе, спорта и туризма „Устикољанско љето 2019.“ се задужује да припреми програм манифестације са културним, умјетничким, забавним, спортским и другим садржајима и исти реализује у периоду јули/
август 2019.године.
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Члан 3.
Општина Фоча ће из Буџета Општине за 2019. годину на име припреме, организације и реализације програма манифестације Дани културе,
спорта и туризма „Устикољанско љето
2019.“ издвојити новчана средства у
износу утврђеном на економском коду
614329-1 Обиљежавање манифестације
„Устикољанско љето“.
Преостали дио новчаних средстава неопходних за припрему, организацију и реализацију програма манифестације Дани културе, спорта и
туризма „Устикољанско љето 2019.“
Организациони одбор ће обезбиједити
од појединих институција и спонзора
манифестације.
Члан 4.
Чланови Организационог одбора манифестације имају право на једнократну накнаду за допринос у раду
Организационог одбора у износу
100,00 КМ (стотину КМ).
О праву на накнаде и висини
накнаде из става 1. овог члана за чланове Организационог одбора манифестације одлучује Организациони одбор
по завршетку манифестације, а на основу евиденције присуства сједницама
Организационог одбора и доприноса
у раду.
Члан 5.
У року од 60 дана након завршетка манифестације Дани културе, спорта и туризма „Устикољанско љето
2019.“ Организациони одбор манифестације је дужан Општинском вијећу
Општине Фоча поднијети извјештај о

раду са финансијским извјештајем о
утрошку новчаних средстава.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-40-683/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. а у складу са чланом 100. став 3.
Статута Општине Фоча („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/08,11/08 и 16/13) и
члана 9. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање некретнинама у власништву Федерације БиХ, кантона, општина и градова („Службене
новине Федерације БиХ“ број:17/14),
Општинско вијеће Општине Фоча, на
19. редовној сједници, одржаној дана
17.05.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о формирању и именовању чланова
Комисије за спровођење јавног
надметања -лицитације ради продаје
некретнина у власништву Општине
Фоча на локалитету Устиколина
Члан 1.
Формира се Комисија за провођење поступка јавног надметања – лицитације ради продаје некретнина-неизграђеног грађевинског земљишта у
власништву Општине Фоча, које се на-
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лази у насељу Устиколина, према Одлуци о начину и условима располагања наведеног земљишта, коју је Општинско вијеће Општине Фоча донијело
на 19. редовној сједници од 17.05.2019.
године.
Члан 2.
За чланове Комисије за спровођење јавног надметања – лицитације
продаје некретнина на предметном земљишту у власништву Општине Фоча
именују се:
1. Емир Духовић - предсједник
комисије
2. Реџо Башић - члан комисије
3. Мирсад Ченгић - члан комисије
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1.
ове Одлуке је да проведе поступак јавног надметања - лицитације ради продаје предметне некретнине у власништву Општине Фоча, које се налази у
насељу Устиколина, у складу са наведеном Одлуком о располагању овим
некретнинама и Правилником о поступку јавног конкурса за располагање
некретнинама у власништву Федерације БиХ, кантона, општина и градова
и другим прописима из ове области.
Члан 4.
Чланови Комисије имају право
на накнаду за рад, чију ће висину утврдити општински начелник посебном
одлуком.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном

доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-31-684/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 19. и члана 100.
Статута Општине Фоча („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде, број: 8/08, 11/08 и 16/13) и
Закључка Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, број:03-17-1673/18 од
27.11.2018. године, Општинско вијеће
Општине Фоча, на 19. редовној сједници, одржаној дана 17.05.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању одобрења за извођење
истражних радова за изградњу
хидроелектране Устиколина
Члан 1.
Општинско вијеће Општине Фоча је мишљења да надлежни органи
могу дати одобрење за извођење истражних радова за изградњу хидроелектране „Устиколина“, ради израде потребних студија идејног пројекта који
ће показати економске, социјалне и околинске утицаје на подручје Устиколине.
Члан 2.
Након истражних радова, Општинском вијећу Општине Фоча доставити сву документацију о проведеним
истражним радњама. Коначну oдлуку
о изградњи хидроелектране „Устико-
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лина“ донијеће грађани Устиколине
на референдуму и зависно од резултата гласања и доношења одлуке, иста
ће обавезивати Општинско вијеће Општине Фоча.

ОДЛУКУ
о плану парцелације код р. Колине
на к.ч. број 647/1, к.ч. број 647/4,
к.ч. број 648 и к.ч. број 653,
све у К.О. Устиколина

Члан 3.

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-17-685/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 36. ставови 5. и
6. Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
15/09, 4/13, 7/13, 6/15 и 7/17) и члана
100. став 2, а у складу са чланом 19. став 1. тачка 7. Статута Општине Фоча
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона“ број:8/08, 11/08 и 16/13),
Општинско вијеће Општине Фоча, на
19. редовној сједници, одржаној дана
17.05.2019. године, д о н о с и:
Катастарска
честица(број)
647/1
647/4
648
653

Овом се Одлуком доноси план парцелације земљишта код р. Колине, означеног као парцеле к.ч. број
647/1, к.ч. број 647/4, к.ч. број 648 и к.ч.
број 653, све у К.О. Устиколина. Све
парцеле су у власништву/посједништву Општине.
Сврха доношења плана је проширење парцела к.ч. број 647/1 и к.ч.
број 647/4, на којима је планирана изградња стамбене зграде, усклађивања
парцеле к.ч. број 648 и приступног пута означеног као к.ч. број 653 са стварним стањем на терену.
Члан 2.
На основу ове Одлуке Земљишно-књижни уред Општинског суда у
Горажду и надлежна општинска Служба за геодетске и катастарске послове
ће извшити промјене површина парцела из члана 1. ове Одлуке према сљедећој табели:

ЗК уложак
Посједовни лист
(број)
(број)
678
90
678
90
678
90
98
82
УКУПНО

ПОВРШИНА ПАРЦЕЛА (м2)
Старо стање
Ново стање
1080
1150
1010
1345
544
96
678
721
3312
3312

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је графички дио Плана парцелације урађен у
размјери 1:500 и табеларни преглед површина парцела (старо и ново стање).
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Члан 3.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је графички дио Плана парцелације урађен
у размјери 1:500 и табеларни преглед
површина парцела (старо и ново стање).

Дио јавног пута означен као к.ч.
1070/2, звана Под Раван, уписана у ЗК
уложак бр. 98 и П.Л. 82 К.О. Устиколина у површини од 10 м² губи статус јавног добра, а добија статус напуштеног дијела јавне цесте.
Саставни дио ове Одлуке је копија катастарског плана са уцртаним
границама дијела јавног пута који постаје напуштени дио пута.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-31-689/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 10. став 3. Закона о цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:12/10),
члана 19, а у складу са чланом 100. став
2. Статута Општине Фоча („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 8/08, 11/08 и 16/13),
Општинско вијеће Општине Фоча, на
19. редовној сједници, одржаној дана
17.05.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању статуса напуштеног
дијела јавне цесте
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује престанак статуса јавног путног добра дијела пута у насељу Устиколина у општини Фоча - Устиколина и успостављање статуса напуштеног дијела јавне
цесте.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
дијелови цесте из члана 2. који су добили статус напуштеног дијела јавне
цесте уписаће се у катастарском операту Општине Фоча као неизграђено грађевинско земљиште и њиме општина
може располагати у друге сврхе на основу позитивних законских прописа.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-31-691/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 8/08, 11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 19. редовној сједници, одржаној дана 17.05.2019. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за куповину земљишта
I
Овом се Одлуком даје сагласност за куповину земљишта означеног
као к.ч. 665/2 по култури шума 6. класе, укупне површине 68 м², уписана у
ЗК уложак број 97 и П.Л. 81, К.О. Устиколина, уписане на име Друговић (Хајро) Шефкија, у дијелу 1/1, по цијени
од 1.224,00 КМ (једну хиљаду двије
стотине двадесет четири), за потребе
проширења приступног пута на плато
поред ријеке Колине, на којем ће се градити стамбена зграда са 14 станова
(Пројекат ЦЕБ ИИ – Подпројекат 092
Општина Фоча/ ФБиХ).
II
Новчана средства из члана I ове
Одлуке обезбједиће се из Буџета Општине Фоча.
III
Овлашћује се начелник општине да преко надлежне службе обави
све предрадње и закључи нотарски обрађен уговор о купопродаји предметног земљишта, с тим што ће Општина
Фоча сносити трошкове везане за израду уговора и пренос власништва.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-1-14-693/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 200. Закона о
управном поступку („Службене новине ФБиХ“ број: 2/98 и 48/99), члан 35.
став 3. Закона о принципима локалне
самоуправе у ФБиХ поступку („Службене новине ФБиХ“ број: 49/06) и члана 19. став 1. тачка 7. Статута Општине
Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/08,
11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 19. редовној сједници,
одржаној дана 17.05.2019.г. д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Преноси се право посједа и утврђује право власништва у корист Општине Фоча, стана површине 38м2
означеног као У1Ј1 у приземљу стамбене зграде саграђене на к.ч. број:
177/2 уписане у П.Л. број: 93, К.О.
Устиколина, уписано у корист
МПИ „Млин“ д.д. Устиколина и
земљишнокњижном улошку број: 5
К.О. Устиколина код ЗК уреда
Општинског суда Горажде.
2. На основу овог Рјешења, а по правоснажности,
Земљишнокњижни
уред Општинског суда у Горажду и
катастар Општине Фоча ће умјесто
досадашњег уписа на некретнинама описаним у тачки 1. овог Рјешења извршити упис права власништва и посједа на објекту и земљишту у корист Општине Фоча са дијелом од 1/1, уз истовремено брисање раније извршених уписа на том
земљишту.
Образложење
У складу са Споразумом о заједничкој имплементацији активности на

17. септембар/рујан 2019.
систематском ажурирању података о
некретнинама катастра и земљишне
књиге број: 02-30-1028/16 од 27.09.2016.
године, Служба за просторно уређење,
комуналне, геодетско-катастарске послове, стамбене послове, имовинскоправна питања, избјегла и расељена лица, покренула је поступак по службеној дужности за пренос права посједа и
права власништва стана површине
38м2 означеног као У1Ј1 у приземљу стамбене зграде саграђене на к.ч. број:177/2 уписане у П.Л. број: 93, К.О.
Устиколина, уписано у корист МПИ
„Млин“ д.д. Устиколина и земљишнокњижном улошку број: 5 К.О. Устиколина код ЗК уреда Општинског суда
Горажде.
Увидом у документацију коју
посједује Општина, утврђено је да је
покојна Тадић Милева добила предметни стан на кориштење од УПИ „Клас“ – ООУР Млин „Зеленгора“ Устиколина Одлуком број: 1191 од 15.01.1980.
године, и за исти је склопила Уговор о
кориштењу стана број: 1335/80 од 16.
01.1980.године са СИЗ-ом становања из
Фоче.
Након смрти Тадић Милеве проведен је оставински поступак у општинском суду Зрењанин број: О.291/98
од 06.04.1998.године, гдје је утврђено
да умрла нема некретнина.
Закључком Општинског начелника Општине Фоча број: 04/I-23-109
/01 од 16.04.2002. године одбијен је захтјев за пренос станарског права са умрле Тадић Милеве на сина Тадић Остоју.
На основу пресуде Кантоналног суда у Горажду број Гж: 63/01 од 28.
12.2001.године у предмету утврђивања
права власништва на некретнинама
(зграда поште), потврђено је да је пра-
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вни сљедник СИЗ становања из Фоче
Општина Фоча-Устиколина.
Предметни стан се од реинтеграције Општине користи за смјештај
интерно расељених лица и избјеглица.
Надлежни орган је, у складу са
одредбама Закона о претворби друштвене својине („Службени лист РБиХ“
број:33/94), био дужан да умјесто „ДРУШТВЕНА СВОЈИНА“ упише „ДРЖАВНА СВОЈИНА“ са носиоцем права
располагања, што је пропуштено у ранијем периоду. Одлуком Општинског
вијећа као надлежног органа у односу
на предметну некретнину, одређује се
упис у земљишне књиге код Општинског суда Горажде - ЗК уред и катастар
општине Фоча као у тачки 2. овог Рјешења, а све у сврху систематског ажурирања података о некретнинама катастра и земљишне књиге.
Чланом 35. став 3. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“,
број: 49/06), прописано је да општинско вијеће одлучује о прибављању, кориштењу, управљању и располагању
имовином јединице локалне самоуправе.
На основу изложеног, одлучено
је као у диспозитиву Рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог Рјешења није допуштена жалба, али се може покренути
спор тужбом код Кантоналног суда у
Горажду, у року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења.
Број:02-1-31-686/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године
Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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Образложење

На основу члана 200. Закона о
управном поступку („Службене новине ФБиХ“ број: 2/98 и 48/99), члан 35.
став 3. Закона о принципима локалне
самоуправе у ФБиХ поступку („Службене новине ФБиХ“ број: 49/06) и члана
19. став 1. тачка 7. Статута Општине
Фоча („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/08,11/08 и 16/13), Општинско вијеће
Општине Фоча, на 19. редовној сједници, одржаној дана 17.05.2019. године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
1. Преноси се право посједа и утврђује право власништва у корист Општине Фоча на некретнини означеној као к.ч. број: 2218 зв. Модран у
површини од 185 м2, на којој је изграђена кућа и зграда у површини
од 56 м2 и дворишту као земљишту
за редовну употребу објекта у површини од 129 м2, уписана у П.Л.
број:112, К.О. Њухе, уписано у корист друштвена својина Удружење
спортских риболоваца и земљишнокњижном улошку број: 104 К.О.
Њухе код ЗК уреда Општинског
суда Горажде.
2. На основу овог Рјешења, а по правоснажности Земљишно-књижни
уред Општинског суда у Горажду и
катастар Општине Фоча ће, умјесто
досадашњег уписа на некретнинама описаним у тачки 1. овог Рјешења, извршити упис права власништва и посједа на објекту и земљишту у корист Општине Фоча са дијелом од 1/1, уз истовремено брисање раније извршених уписа на том
земљишту.

У складу са Споразумом о заједничкој имплементацији активности на
систематском ажурирању података о
некретнинама катастра и земљишне
књиге број: 02-30-1028/16 од 27.09.2016.
године, Служба за просторно уређење,
комуналне, геодетско-катастарске послове, стамбене послове, имовинскоправна питања, избјегла и расељена лица, покренула је поступак по службеној дужности за пренос права посједа и
права власништва на некретнини означеној као к.ч. број: 2218 зв. Модран у
површини од 185 м2, на којој је изграђена кућа и зграда у површини од 56
м2, и дворишту као земљишту за редовну употребу објекта у површини од
129 м2, уписаним у П.Л. број: 112, К.О.
Њухе, уписано у корист друштвена својина Удружење спортских риболоваца и земљишнокњижном улошку број:
104 К.О. Њухе код ЗК уреда Општинског суда Горажде.
С обзиром на то да се ради о
посједнику који више не егзистира, надлежни орган је, у складу са одредбама Закона о претворби друштвене својине („Службени лист РБиХ“ број:33/94),
био дужан да умјесто „ДРУШТВЕНА
СВОЈИНА“ упише „ДРЖАВНА СВОЈИНА“ са носиоцем права располагања, што је пропуштено у ранијем периоду. Одлуком Општинског вијећа
као надлежног органа у односу на предметну некретнину, одређује се упис
у земљишне књиге код Општинског
суда Горажде - ЗК уред и катастар Општине Фоча као у тачки 2. овог Рјешења, а све у сврху систематског ажурирања података о некретнинама катастра и земљишне књиге.
Чланом 35. став 3. Закона о при-

17. септембар/рујан 2019.
нципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“,
број:49/06), прописано је да Општинско вијеће одлучује о прибављању, кориштењу, управљању и располагању
имовином јединице локалне самоуправе.
На основу изложеног, одлучено
је као у диспозитиву Рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог Рјешења није допуштена жалба, али се може покренути
спор тужбом код Кантоналног суда у
Горажду, у року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења.
Број:02-1-31-687/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 200. Закона о
управном поступку („Службене новине ФБиХ“ број: 2/98 и 48/99), члана 35.
став 3. Закона о принципима локалне
самоуправе у ФБиХ поступку („Службене новине ФБиХ“ број:49/06) и члана 19. став 1. тачка 7. Статута Општине
Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/08,
11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 19. редовној сједници,
одржаној дана 17.05.2019.г., д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Преноси се право посједа и утврђује право власништва у корист Општине Фоча на некретнини означеној као к.ч. број: 1242/2 зв. Лисник у
површини од 800 м2, шума 6. класе
уписана у П.Л. број: 530, К.О. Усти-
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колина, уписано у корист друштвена својина Центар за социјални рад
Фоча и земљишнокњижном улошку број: 546 К.О. Устиколина код
ЗК уреда Општинског суда Горажде.
2. На основу овог Рјешења, а по правоснажности Земљишно-књижни
уред Општинског суда у Горажду и
катастар Општине Фоча ће се умјесто досадашњег уписа на некретнинама описаним у тачки 1. овог
Рјешења извршити упис права власништва и посједа на објекту и земљишту у корист Општине Фоча са
дијелом од 1/1, уз истовремено брисање раније извршених уписа на
том земљишту.
Образложење
У складу са Споразумом о заједничкој имплементацији активности на
систематском ажурирању података о
некретнинама катастра и земљишне
књиге број:02-30-1028/16 од 27.09.2016.
године, Служба за просторно уређење,
комуналне, геодетско-катастарске посл-ове, стамбене послове, имовинскоправна питања, избјегла и расељена лица, покренула је поступак по службеној дужности за пренос права посједа
и права власништва на некретнини означеној као к.ч. број: 1242/2 зв. Лисник
у површини од 800 м2 , шума 6. класе
уписана у П.Л. број: 530, К.О. Устиколина, уписано у корист друштвена
својина Центар за социјални рад Фоча
и земљишнокњижном улошку број:
546 К.О. Устиколина код ЗК уреда Општинског суда Горажде.
С обзиром да се ради о посједнику који више не егзистира, надлежни орган је, у складу са одредбама За-
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кона о претворби друштвене својине
(„Службени лист РБиХ“ број:33/94),
био дужан да умјесто „ДРУШТВЕНА
СВОЈИНА“ упише „ДРЖАВНА СВОЈИНА“ са носиоцем права располагања, што је пропуштено у ранијем периоду. Одлуком Општинског вијећа као
надлежног органа у односу на предметну некретнину, одређује се упис у земљишне књиге код Општинског суда
Горажде - ЗК уред и катастар општине
Фоча као у тачки 2. овог Рјешења, а све
у сврху систематског ажурирања података о некретнинама катастра и земљишне књиге.
Чланом 35. став 3. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“,
број: 49/06), прописано је да општинско вијеће одлучује о прибављању, кориштењу, управљању и располагању
имовином јединице локалне самоуправе.
На основу изложеног, одлучено
је као у диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог Рјешења није допуштена жалба, али се може покренути
спор тужбом код Кантоналног суда у
Горажду, у року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења.
Број:02-1-31-694/19 ПО ОВЛАШТЕЊУ
15.08.2019.године Општинског вијећа
Устиколина
Менсура Карахоџа,с.р.
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На основу члана 29. тачка 2) и
члана 174. став (1) Закона о заштити и
спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа

17. септембар/рујан 2019.
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број: 39/03, 22/06 и 43/10), као и члана
100. став (2) Статута Општине Фоча
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/08,
11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 20. редовној сједници,
одржаној дана 12.07.2019.г., д о н о с и:
О Д Л У К У
о усвајању Програма развоја
заштите и спашавања људи
и материјалних добара од
природних и других несрећа
у Општини Фоча за период
2019-2024. година
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм развоја заштите и спашавања људи и материјалних добра од природних и других несрећа у Општини Фоча за период 2019- 2024. година.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука Општинског
вијећа Општине Фоча број: 01-44-623/
14, од 27.06.2014. године, као и Програм који је усвојен том Одлуком.
Број:02-1-44-608/19
ЗАМЈЕНИК
15.07.2019.године ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ОВ
Устиколина
Арнела Ченгић,с.р.

17. септембар/рујан 2019.
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На основу члана 33. Закона о
унутрашњим пословима (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 6/15) и чланова 109. и
111. Пословника Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:3/18 и 6/19, Независни одбор, на конституирајућој сједници, одржаној 21. августа 2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Члан 1.
За предсједавајућег Независног
одбора на период од 4 (четири) године, именује се ЕМИР ХОДОВИЋ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-04-609/19
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
21.08.2019.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Едита Велић,с.р.
..............................
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, МЛАДЕ
НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број:12/03 и
65/13), члана 43. Закона о радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/02, 8/09,
11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), Министарство за образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, о б ј а в л ј у ј е:
ОГЛАС
за избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде
I.

Предмет јавног огласа

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.

II. Опис позиције
Скупштина обавља послове од значаја за дјелатност којима се бави Јавно
предузеће РТВБПК Горажде и доноси одлуке о сљедећем:
а) Статуту, уз претходну сагласност оснивача,
б) Пословнику или пословницима, на приједлог Надзорног одбора,
ц) Етичком кодексу, на приједлог Надзорног одбора,
д) Плану пословања, односно ревидираном плану пословања сукладно
Закону о јавним предузећима,
е) Надлежностима утврђеним Законом о привредним друштвима.
III. Мандат
Избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈПРТВБПК
Горажде врши се за мандатни период од 4 (четири) године.
IV. Услови
Кандидат за избор и именовање мора испуњавати сљедеће опште услове:
а) да је држављанин БиХ (доказ: увјерење о држављанству),
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б) да је старији од 18, а млађи од 70 година на дан именовања (доказ: извод
из матичне књиге рођених),
ц) да није отпуштен из државне службе као разултат дисциплинске мјере на
било ком нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе, било
ентитета) у периоду најмање 3 (три) године прије објављивања упражњене позиције (доказ: изјава кандидата потписана и овјерена од стране
општинског надлежног органа),
д) да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ (доказ: изјава кандидата потписана овјерена од стране општинског надлежног органа),
е) да није осуђиван за кривично дјело или привредни преступ, нити се
против њега води кривични поступак (доказ: увјерење Општинског и
Кантоналног суда)
ф) 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),
г) 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),
х) да није у сукобу интереса у личном и професионалном односу са
Друштвом у ком аплицира на позицију предсједника, односно члана
Скупштине.
V. Потребни документи
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:
а) за именовање предсједника и чланова Скупштине ЈПРТВБПК Горажде из
реда оснивача, сви заинтересовани кандидати требају имати VII или VI
степен стручне спреме, односно завршен I или II циклус болоњског
високообразовног процеса и најмање 3 године радног искуства у струци.
б) За именовање члана Скупштине ЈПРТВБПК Горажде из реда запосленика, заинтересовани кандидат треба да има VII или VI степен стручне
спреме односно завршен I или II циклус болоњског високообразовног
процеса и најмање 2 године радног искуства у струци.
ц) За именовање члана Скупштине ЈПРТВБПК Горажде из реда локалне
заједнице заинтересовани кандидати треба да имају најмање средњу
стручну спрему и најмање 2 године радног искуства у струци.
У вези с посебним условима, кандидати требају приложити:
а) Доказ о стручној спреми (универзитетска диплома, овјерена копија)
б) Доказ о радном искуству (потврда послодавца код којег је запослен
кандидат или испис АМ образац из ПИО/МИО.
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VI. Приликом процјене квалификације и искуства свих кандидата, узеће се у
обзир и критерији наведени у овој тачки, а који ће се изразити у бодовима
од 1 до 5.
а) Резултати остварени у досадашњем раду,
б) Способност управљања финансијским средствима и људским ресурсима,
као и склоност према тимском раду,
ц) Способност непристрасног доношења одлука,
д) Комуникационе и организационе способности.
VII. Остале напомене
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 20 (двадесет) дана од дана посљедњег објављивања.
Оглас ће бити објављен у „Службеним новинама ФБиХ“, дневном листу
„Ослобођење“, огласној плочи БПК Горажде, огласној плочи ЈПРТВБПК 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, МЛАДЕ, НАУКУ,
КУЛТУРУ И СПОРТ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, Комисији за избор и именовање са назнаком „Оглас за избор и именовање предсједника
и чланова Скупштине ЈПРТВБПК Горажде“, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ.
За кандидати 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.
Број:10-05-1114-6 /19
15.08.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Арман Бешлија,с.р.

................................................
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, МЛАДЕ
НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:
12/03 и 65/13), а у складу са чланом 85. Закона о основном одгоју и образовану
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 5/16), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, о б ј а в љ у ј е:
ОГЛАС
за избор и именовање предсједника и чланова Школског одбора
ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина
Објављује се Оглас за избор и именовање предсједника и чланова Школског
одбора ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина и то:
ЈУОШ „Устиколина“ Устиколина
- 2 (два) представника из реда радника школе (члан)
- 1 (један) представник родитеља-старатеља ученика (члан)
- 1 (један) представник локалне заједнице (члан)
- 1 (један) представник оснивача (предсједник)
Опис позиција
Школски одбор је одговоран за утврђивање и провођење политике школе,
генерално руковођење радом школе и ефикасно кориштење кадровских и материјалних ресурса. Такође, Школски одбор врши избор наставника и стручних сарадника, одлучије о престанку права наставника, стручних сарадника и сарадника на
даљи одгојно-образовни рад, доноси одлуке о броју, организовању и укидању
одјељења основне школе, разматра остваривање годишњег програма рада и
реализације наставног планова и програма, усваја извјештај о финансијском пословању, одлучује о приговору родитеља, односно старатеља ученика на рад наставника, стручних сарадника и сарадника, разматра одлуке и препоруке наставничког вијећа и синдиката и вијећа запосленика о предузетим мјерама, одлучује о
приговорима и жалбама радника и врши друге послове утврђене актима школе.
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Два члана Школског одбора бирају се из реда радника школе, један из реда родитеља, односно старатеља ученика, на приједлог вијећа родитеља, један из реда
локалне заједнице на приједлог те заједнице, а једног бира Влада Кантона. Састав
школског одбора мора одражавати националну структуру ученика и родитеља,
школског особља и локалне заједнице. Вршење дужности члана Школског одбора
је добровољно и без накнаде.
По истеку једног мандата члана Школског одбора од четири године могућ
је реизбор на само још један мандат.
У пријави на оглас кандидати су дужни назначити у име кога се кандидују
(из реда оснивача, радника, родитеља/старатеља или локалне заједнице).
А. Општи услови за именовање
-

-

-

-

да су држављани БиХ
да су старији од 18 година
да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу у БиХ, у периоду од три године прије објављивања упражњене позиције,
да нису на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 12/03 и 34/03),
да нису осуђивани за кривично дјело или привредни преступ нити се против њеих не води кривични поступак,
да нису чланови органа законодавне, извршне или судске власти или
савјетници у смислу Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 16/02,14/03,12/04, 63/08 и 18/12),
да немају приватни/финансијски интерес у институцији у којој се кандидују,
да се на кандидате не односи члан IX.1 Устава Босне и Херцеговине,
да нису старији од 70 година на дан именовања.

Б. Посебни услови за именовање
-

-

За именовање предсједника Школског одбора из реда оснивача школе, сви
заинтересовани кандидати требају имати VII или VI степен стручне спреме,
односно најмање I циклус болоњског високообразовног процеса и најмање 3
године радног искуства у струци;
За именовање члана одбора из реда радника школе, сви заинтересовани
кандидати требају имати VII или VI степен стручне спреме, односно најмање I циклус болоњског високообразовног процеса и најмање 3 године радног искуства у струци;
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За именовање члана одбора из реда локалне заједнице и родитеља, сви
кандидати требају имати најмање средњу стручну спрему, те да уживају
одређени углед у средини у којој дјелују, а бирају се на овјерени приједлог
Вијећа родитеља, односно локалне заједнице, који се прилаже уз пријаву;
Да није члан више од једног школског, управног или надзорног одбора;
Препоруке ранијих непосредних руководилаца, нарочито у области
образовања васпитања дјеце и омладине,.

Потребни документи
-

Пријава кандидата на јавни оглас са краћом биографијом, адресом и
контакт телефоном
Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци или овјерена копија
ЦИПС-ове личне карте)
Извод из матичне књиге рођених
Увјерење о невођењу кривичног поступка издато од стране надлежног
општинског и кантоналног суда (не старије од три мјесеца)
Овјерена копија дипломе
Увјерење о радном искуству у струци (за предсједника и члана из реда
радника школе)
Приједлог Вијећа родитеља школе, односно локалне заједнице
Потписане изјаве кандидата које се односе на алинеју 3, 4, 6, 7. и 8. под А
(општи услови) и алинеју 4. под Б (посебни услови)

Није дозвољена дискриминација према било којем од кандидата на основу
расе, националног или етничког поријекла, боје, вјере, спола, брачног статуса или
породичног статуса, инвалидности или због постојања осуде на коју је изречено
помиловање.
Сви кандидати који буду стављени на листу са ужим избором биће позвани
на интервју пред комисијом за изборе. Кандидати су дужни дати податке о
ранијим непосредним руководиоцима од којих се могу добити препоруке и
информације о кандидатима и попунити образац у којем ће изнијети било које
питање које би могло довести до сукоба интереса у случају да дође до њиховог
именовања. Обрасци се могу добити у Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде.
У поступку коначног избора предност имају кандидати који у потпуности
испуњавају опште и посебне услове и посједују већи степен стручне спреме.
Лични подаци о подносиоцима пријава су тајни и могу се прикупљати и
обрађивати само у складу са Законом о заштити личних података БиХ.
За кандидат које након интервјуа препоручи Комисија за избор сматраће се
да су најуспјешније прошли отворену конкуренцију.
У случају када постоје докази да у поступку именовања нису испоштовани
принципи и поступци утврђени Законом о министарским, владиним и другим
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именовањима ФБиХ, било који кандидат или било који члан јавности може поднијети жалбу на коначно именовање. Жалба се подноси министру за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, а копија се
доставља Омбудсмену ФБиХ.
Оглас за подношење пријава остаје отворен 15 дана од дана посљедњег
објављивања, а исти ће бити објављен у „Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине“, као и у дневним новинама „Ослобођење“.
Пријаве са траженим документима треба доставити лично или препорученом
поштом са назнаком „ПРИЈАВА НА ОГЛАС - НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу:
Босанско-подрињски кантон Горажде
Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт
Комисија за избор
1.Славне вишеградске бригаде 2а
73 000 Горажде
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Број:10-38-2591-3/19
15.08.2019.године
Гора жде

МИНИСТАР
Арман Бешлија,с.р.

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

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ

На основу члана 28. Закона о нотарима („Сл.новине ФБиХ“, број:45/02) и
Уредбе о одређивању броја потребних нотара за подручје Босанско–подрињског
кантона Горажде и њиховог службеног сједишта („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде“, број: 5/03 и 11/07), Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде о б ј а в љ у ј е:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НОТАРА
1. За подручје Босанско–подрињског кантона Горажде (Општина Горажде,
Општина Фоча – Устиколина и Општина Пале-Прача) са службеним сједиштем у Горажду...........................1 нотар
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УСЛОВИ: За нотара може бити именовано само лице које кумулативно испуњава
сљедеће опште и посебне услове:
1. Да је држављанин Босне и Херцеговине;
2. Да има пословну способност и испуњава опште здравствене услове као
службеник органа управе;
3. Да је дипломирао на правном факултету у Босни и Херцеговини или прије
06.04.1992.године на правном факултету у бившој Југославији. Уколико је
диплома стечена на правном факултету у некој другој држави, овај услов се
стиче након нострификације дипломе од надлежног органа;
4. Да је положио правосудни испит у Босни и Херцеговини или прије
06.04.1992.године у бившој Југославији. Уколико је правосудни испит положен у
некој другој држави, овај услов се стиче након признавања тог испита од стране
Федералног министарства;
5. Да се против лица не води кривични поступак, односно да није осуђивано на
казну затвора за кривична дијела против човјечности и међународног права,
против службене и друге дужности или за друго кривично дјело изтвршено с
умишљајем, које у вријеме именовања још није брисано из казнене евиденције
коју води надлежни орган;
6. Да се на њега не односи члан 9. тачка 1. Устава БиХ;
7. Да није члан неке политичке партије нити обавља послове у органима странке,
политичким удружењима или фондацијама нити било какву политичку или
страначку активност;
8. Да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било
којем нивоу Босне и Херцеговине на период од 3 године од дана објављивања
Конкурса;
9. Да има положен нотарски испит.
За нотара се могу изабрати само такви кандидати који су по својим радним
и људским квалитетима достојни угледа нотарске службе.
Код избора између више кандидата који испуњавају услове Конкурса
одлучујући критериј је успјех постигнут на нотарском испиту.
Уз пријаву кандидати су обавезни приложити сљедеће:
-

краћу биографију са адресом и контакт-телефоном,
увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци,
увјерење о пословној способности и испуњавању општих здравствених
услова као службеник органа управе,
доказ о стручној спреми, положеном правосудном и нотарском испиту, те
радном искуству,
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увјерење да није кажњаван на казну затвора против човјечности и
међународног права, против службене или друге дужности или за друго
кривично дјело, извршено с умишљајем,
увјерење да се против лица не води кривични поступак,
увјерење кандидата да у посљедње три године од дана објављивања Јавног
конкурса није отпуштен из органа државне службе, као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Федерацији – односно
БиХ,
овјерена изјава кандидата из тачке 7. услова.

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 30 дана од дана посљедњег
објављивања Јавног конкурса.
Рок обавјештавања кандидата о резултатима Јавног конкурса је 8 дана од
дана избора нотара.
Овај Јавни конкурс објавиће се у дневном листу „Дневни аваз“ Сарајево,
„Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Ковертиране пријаве са назнаком „Јавни конкурс за избор нотара – НЕ
ОТВАРАЈ“ подносе се лично или шаљу препоручено на адресу:
Босанско – подрињски кантона Горажде
Министарство за правосуђе, управу и радне односе
Комисија за избор нотара
Ул. Прве славне вишеградске бригаде 2а.
73000 Горажде
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Број:05-05-367/19
16.09.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Наташа Данојлић,с.р.
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