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ГОРАЖДЕ

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

1011

1012

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 члана 23. став б) Устава Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” брoj:
8/98,10/00 и 5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско – подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” брoj: 10/08), Скупштина Босанско–подрињског кантона Горажде,
на сједници одржаној дана 27.12.2011.
године, д о н о с и:

У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Проглашава се Закон о комуналним таксама Босанско-подрињског
кантона Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 9. редовној сједници, одржаној 27. децембра 2011. године.
Број:02-02-678/11
27.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

З А К О Н
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим се Законом прописује начин плаћања и висина комуналних та-
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кси (у даљем тексту: таксе) на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон).

Под називом фирме подразумјева се:
-

Члан 2.
Таксе се плаћају за:
1. сваку истакнуту фирму на пословним и другим просторијама,
2. изнајмљивање некретнина лицима
која нису држављани БиХ,
3. држање средстава за игру (билијар,
аутомати, видеоигре, пикадо, плејстејшн и слично),
4. апарати за посебне игре на срећу,
који доносе новац,
5. организовање музике уживо у угоститељским, другим објектима и на
отвореном простору,
6. заузимање плочника и других површина испред пословних просторија,
7. истицање обавјештења, огласа и саопштења на јавним мјестима,
8. кориштење простора за кампове,
шаторе, приколице, аутомобиле и
слично.
Члан 3.
Висина таксе утврђује се Тарифом која је саставни дио овог Закона
или/и општинским прописима који се
доносе у складу са овим Законом.
Члан 4.
Правна и физичка лица која обављају регистровану дјелатност на основу Рјешења надлежног органа дужна су на видном мјесту свих пословних просторија и објеката, гдје обављају дјелатност истакнути назив фирме.

-

назив фирме под којом је таксени
обавезник регистрован код надлежног органа, сједиште и број, односно назив пословне јединице када
се фирма истиче на пословној јединици.
фирма се истиче најкасније даном
почетка обављања регистроване дјелатности.
Члан 5.

Таксени обавезник је правно и
физичко лице које користи предмет
или услугу за чије кориштење је прописано плаћање таксе.
Ако за исту таксу постоји два
или више обавезника, њихова такса је
солидарна.
Члан 6.
Таксена обавеза настаје истицањем фирме, односно у тренутку када
се почиње користити предмет или услуга за чије кориштење је прописано
плаћање таксе.
Члан 7.
Такса се плаћа у тренутку подношења пореске пријаве, ако овим Законом није другачије прописано.
Члан 8.
Средства од уплате комуналних
такси су приход општине и уплаћују
се на рачун јавних прихода општинског буџета у пословној банци.
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II – ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА
ТАКСЕ
Члан 9.
Од плаћања таксе ослобођени
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ом, обавезник таксе подноси Пореској
управи – надлежној испостави.
III– НАЧИН ПРИЈАВЕ
И НАПЛАТА ТАКСЕ
Члан 11.

су:
1. Босна и Херцеговина,
2. Федерација Босне и Херцеговине,
Босанско – подрињски кантон Горажде, општине са подручја Кантона и њихови органи,
3. Централна банка БиХ,
4. Установе из области предшколског образовања, образовања, науке,
културе, заштите културе и природне баштине, спорта, здравства, социјалне заштите, вјерске, хуманитарне и добротворне организације,
5. Удружења и фондације која не обављају привредну дјелатност и дјелатност микрокредитирања, изузев
тачке 2, 3, 4, 5. и 6. из члана 2. овог
Закона,
6. Физичка лица - ратни војни инвалиди и заробљени бораци припаднци Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине изузев тачке 2, 3,
4, 5. и 6. из члана 2. овог Закона,
7. Физичка лица којима је рјешењем
надлежног органа признато својство члана породице шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца и
умрлог ратног војног инвалида припадника Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине, изузев
тачке 2, 3, 4, 5. и 6. из члана 2. овог
Закона.
Члан 10.
Затјев за ослобађање од плаћања таксе са потребном документациј-

Обавезник таксе из члана 2. Тачке 1, 3. и 4. овог Закона дужан је надлежној пореској управи донијети пријаву на утврђеном обрасцу.
Пријава из претходног става садржи сљедеће податке:
-

-

-

назив фирме, сједиште или пребивалиште таксеног обавезника, број
трансакционог рачуна обавезника
отвореног код банке, идентификациони број – порески број,
мјесто гдје је фирма истакнута, број истакнутих фирми,
мјесто гдје се средства за игру налазе, врсту и број средстава за игру,
мјесто гдје се налазе апарати за посебне игре на срећу који доносе новац,
врсту и број апарата и друге податке у складу са Законом о играма
на срећу.
Члан 12.

Пријава обавезе на име таксе из
претходног члана подноси се Пореској
управи до 30. јануара текуће године,
према стању на дан првог јануара текуће године за коју се утврђују обавезе.
Пријава ће се сматрати примљеном од стране Пореске управе ако
су задовољени услови предвиђени одредбама Закона о Пореској управи Ф
БиХ.
Промјене настале у току текуће
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године (прво – друго полугодиште),
таксени обавезник је дужан пријавити
најкасније наредног дана од дана настанка промјене.
Таксеним обвезницима који не
поднесу пријаву у складу са ставом 1.
и 2. овог члана или дају нетачне податке истом ће се извршити утврђивање
таксе по таксеној тарифи увећаној за
50%.
Члан 13.
Обавезник таксе из члана 2. тачке 5. овог Закона дужан је најкасније
два дана прије почетка организовања
музике уживо пријавити Пореској управи дан почетка и дан завршетка организовања музике уживо.
Члан 14.
По пријему пријаве коју је припремио и предао таксени обавезник из
члана 2. тачка 1, 3. и 4. овог Закона и у
којој је обрачунао таксу, пореска управа утврђује таксену обавезу.
О утврђеној таксеној обавези
Пореска управа доноси рјешење.
Утврђена а неуплаћена таксена
обавеза плаћа се на начин да се утврђена обавеза уплаћује у двије једнаке
рате.
Прва рата (за првих шест мјесеци) плаћа се у року од (8) осам радних дана од дана пријема рјешења, а друга рата (шест мјесеци) до 01. јула текуће године.
На рјешење Пореске управе о
утврђеној таксеној обавези, таксени
обавезник може уложити жалбу органу који је донио рјешење у року од
(8) осам дана од дана пријема рјешења.
Жалба на рјешење о утврђеној
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таксеној обавези не одлаже извршење
рјешења.
Таксу из члана 2. тачке 2, 5, 7.
и 8. обавезник плаћа на прописане рачуне у моменту настанка таксене обавезе.
Такса из члана 2. тачка 6. овог
Закона плаћа се код надлежног органа унапријед, прије издавања рјешења
за заузимање простора, а сразмјерно
времену за које се одобрење издаје.
Изузетно од претходног става,
ако одобрење издаје на период дужи
од једне године, такса се наплаћује за
сваку наредну годину унапријед до
30. јануара текуће године.
Члан 15.
Обавезник таксе из члана 2. тачке 2, 5, 6, 7. и 8. овог Закона дужан је
Пореској управи поднијети пријаву о
обрачунатим и плаћеним таксама.
Пријава се подноси у року од
најмање два дана прије настанка таксене обавезе.
Члан 16.
Ако таксени обавезник у року
прописаним овим Законом не изврши
уплату таксе, надлежна Пореска управа ће да изврши наплату у складу са
одредбама Закона о Пореској управи
Ф БиХ .
Члан 17.
На износ таксе који није плаћ-ен у
прописаном року таксени обаве-зник
дужан је платити затезну камату по
важећој стопи прописаној Законом о
стопи затезне камате на јавне прихо-де
за период од дана доспијећа до дана
измирења таксене обавезе.
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Члан 18.

на о пореској управи Ф БиХ.

Право на наплату таксе, камата
и трошкова принудне наплате застарјева у року од 5 (пет) година од дана
доспијећа за наплату таксе рачунајући
од дана који је касније наступио.
Право застаре прекида се сваком радњом надлежног органа за наплату послије које радње почиње тећи
нови рок застаре.
IV– ПОВРАТ ТАКСЕ

V– НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над провођењем овог
Закона врши Министарство за финансије Кантона и Пореска управа, у складу са својим надлежностима.
VI – ТАРИФА КОМУНАЛНИХ
ТАКСИ

Члан 19.

Члан 21.

Обавезник таксе код којег је такса и камата наплаћена, а коју није био
дужан платити, има право на поврат
средстава.
Захтјев за поврат средстава са
документацијом подноси се Пореској
управи која је надлежна за утврђивање
таксе.
Пореска управа ће о захтјеву
од-лучити у складу са одредбама Зако-

Тарифни број 1.

Red.
broj
1.
2.

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

За сваку истакнуту фирму, ознаку, обиљежје или натпис на пословним и другим просторијама, објектима
и слично, којим се означава да одређено правно или физичко лице обавља
регистровану дјелатност или занимање, плаћа се годишња такса како слијeди:

OPIS
Из области дистрибуције нафте и нафтних деривата
Из области производње и прераде:
a) духана и алкохолних пића …………………....................
b) безалкохолних пића .........................…….........................
Из области телекомуникација ...........................….................
Из области поштанских услуга ………………………............
Из области осигурања и реосигурања
(осигуравајућа друштва)........................................................
Из области банкарства ……………………………..................
Из области микрокредитних организација и брокерских
кућа ………………………………………………........................
Из области производње и дистрибуције електричне
енергије ............................................................................................

IZNOS
TAKSE
2.500,00 КМ
1.000,00 КМ
500,00 КМ
8.000,00 КМ
1.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Из области производње електричне енергије у миниелектранама ……….........................................................................
Из области игара на срећу (касино, лутрија, лото, томбола,
бинго, спортска прогноза, спортска кладионица, итд.)…..
Тржни центри, хипермаркети ………….................................
Тржнице и пијаце ………………..............................................
Из области трговине коју обавља правно лице у пословним јединицама, другим објектима и вањска трговина ......
Из области трговине на мало која се обавља у осталим
продајним мјестима........................................................................
Из области угоститељства - хотели и мотели ....................
Из области угоститељства - пансиони, барови и ресторани
Из области угоститељства - ашчинице, ћевабџинице те
објекти у којима се точе алкохолна и безалкохолна пића...
Из области угоститељства - босанске кафане и објекти
у којима се не точе алкохолна пића .......................................
Међународни транспорт роба и услуга ..............................
У области осталог превоза робе и путника .......................
У области превоза робе – превозник са једним моторним
возилом носивости до 5 тона ………...........................................
У области пружања техничких услуга–технички сервиси...
Ауто школе........................................................................................
Превоз путника такси аутомобилима ………………...............
У грађевинској дјелатности ..................................................
Самосталне занатске радње ………........................................
У адвокатској дјелатности ………………………......................
У нотарској дјелатности ................………………......................
Приватна здравствена заштита и приватне апотеке ............
Здравствена заштита животиња…………………….................
Књиговодствене услуге (бирои и слично) ..............................
Из области осталих непоменутих дјелатности ....................

Ако се под једном фирмом обавља више дјелатности за које је прописана различита такса, такса се утврђује и плаћа за дјелатност за коју је прописана највиша такса.
Општина може општинским прописом таксе прописане у овом тарифном броју на основу реално утврђених критерија (нпр. подручје општине
гдје је истакнута фирма, димензије-величина истакнуте фирме и сл.) умањити до 40% или увећати до 20% правн-

500,00 KM
8.000,00 КМ
800,00 КМ
800,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
800,00 КМ
400,00 КМ
300,00 КМ
150,00 КМ
500,00 КМ
400,00 КМ
100,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
50,00 КМ
300,00 КМ
100,00 КМ
600,00 КМ
800,00 КМ
600,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
50,00 КМ

им и физичким лицима која имају истакнуту фирму и обављају на подручју те општине неке од дјелатности обухваћене овим тарифним бројем.
Ове накнаде се обрачунавају и
плаћају на мјесечном нивоу ако је прошло мање од годину дана од дана истицања фирме, ознаке, обиљежја или
натписа.
Стари занати, нискоакумулативна и дефицитарна занимања која су
утврђена посебном Одлуком Скупш-
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тине БПК Горажде, ослобођена су плаћања комуналних такси из овог тарифног броја.
Тарифни број 2.
За изнајмљивање некретнина
лицима која нису држављани БиХ, за
једно лице плаћа се дневно......2,00 КМ.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши лице које је власник или
корисник накретнине која се издаје.
Тарифни број 3.
За држање средстава за забавне
игре и држање апарата за игре на срећу који доносе новац плаћа се годишње по једном комаду, односно предмету или апарату, како с л и ј е д и:
1. на билијар-столове, флипере, аутомате, шикадо,
плеј-стејшн, компјутере
и дрге уређаје за приређивање игара за забаву,
односно друга средства
за игру гдје је добитак
искључиво у одређеном броју игара.................200,00 КМ
2. на апарате од игара
на срећу који доносе
новац............................... 1.200,00 КМ
Под апаратима за игре на срећу који доносе новац подразумијевају
се електронски или механички апарати, компјутери или други уређаји
који се користе за игре на срећу, односно који током игре омогућавају играчу добитак у новцу или жетонима
који су наплативи у новцу.
Ако средства за игру почну користити или престану користити у
другом полугодишту такса се умањује

до 50 %.
Тарифни број 4.
За држање музике уживо у угоститељским и другим објектима те на
отвореном простору плаћа се дневно
.............................................. 100,00 КМ.
Општина може општинским
прописом таксу прописану у овом тарифном броју зависно од подручја општине гдје се налази објекат, односно
отворени простор гдје се држи музика,
умањити или увећати до 20%.
Тарифни број 5.
За заузимање тротоара, јавних
и слободних површина плаћа се:
1. за постављање столова испред угоститељских објеката у сврху пружања угоститељских услуга плаћа се
по једном столу дневно .... 1,00 КМ.
2. за постављање столова, пултева, тезги столова за продају књига, цвијећа, разгледница, бижутерије и других производа плаћа се по једном
продајном мјесту дневно20,00 КМ.
Општина може општинским
прописом таксу прописану у овом тарифном броју зависно од подручја општине гдје се налази тротоар, јавна
или слободна површина умањити или
увећати до 50%.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежни орган који
управља слободним површинама.
Тарифни број 6.
За истицање паноа, дисплеја и
плаката на јавним мјестима одређеним
за те намјене плаћа се мјесечна накнада и то:
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за постављање сталних паноа и дисплеја по 1 м2 ..............….....20,00 КМ
за серију плаката
до 100 ком............................50,00 КМ
за серију плаката
преко 100 ком. ................. 100,00 КМ

Општина може општинским прописом таксу прописану у овом тарифном броју, зависно од подручја општине гдје се истиче плакат, пано или
дисплеј на јавном мјесту, умањити или
увећати до 20%.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежни орган који
управља слободним површинама.
Тарифни број 7.
За кориштење слободних површина за камповање, депоније материјала и другу привремену употребу плаћа се дневно:
-

за сваки шатор ....................1,00 КМ
за камп-приколицу .............1,00 КМ
за аутомобил ........................1,00 КМ.

Општина може општинским прописом таксу прописану у овом тарифном броју, зависно од подручја општине гдје се слободна површина користи за камповање, депоније материјала
и другу привремену употребу, умањити или увећати до 50%.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежни орган који
управља слободним површинама.
VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном у износу од
1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће
се за прекршај правно лице:

-

-

ако не поднесе пријаву или ако да
нетачне податке за утврђивање таксе (члан 11.),
ако не поднесе пријаву у року из
члана 12. овог Закона,
ако не пријави Пореској управи дан
почетка и дан завршетка организовања музике уживо (члан 13.),
ако не плати таксу у складу са члановима 8. и 14. овог Закона,
ако не поднесе пријаву о обрачунатој и плаћеној такси (члан 15.),
ако не истакне фирму у складу са
чланом 4. овог Закона.

За прекршај из претходног става казниће се одговорно лице новчаном казном у износу од 200,00 КМ до
2.000,00 КМ.
Члан 23.
Новчаном казном у износу од
200,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се
за прекршај физичко лице:
-

-

-

ако не поднесе пријаву или ако да
нетачне податке за утврђивање таксе (члан 11.),
ако не поднесе пријаву у року из
члана 12. овог Закона,
ако не пријави Пореској управи дан
почетка и дан завршетка организовања музике уживо (члан 13.),
ако не плати таксу у складу са члановима 8. и 14. овог Закона,
ако не поднесе пријаву о обрачунатој и плаћеној такси (члан 15.),
ако не истакне фирму у складу са
чланом 4. овог Закона.

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 24.
За таксене обавезе настале до
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дана ступања на снагу овог Закона такса се плаћа по закону који је важио
у тренутку настанка таксене обавезе.
Члан 25.
Даном почетка примјене овог
Закона на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, престаје са примјеном Закон о комуналним таксама
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде ” број: 17/04).
Члан 26.
Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”, а примјењиваће се од 01.01.2012.године.
Број:01-02-970/11
27.12.2011.године.
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

1013
На основу поглавља IV члана
23. Устава Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 8/98,10/00 и 5/03), члана 15. Закона о имовини Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5 /11) и члана 106. Пословника о раду Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде“ број: 10/08), Скупштина
Босанско – подрињског кантона Горажде, на наставку 9. редовнне сједнице, одржаном дана 29.12.2011. године,
д о н о с и:
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О Д Л У К У
о утврђивању јавног интереса
за располагање имовином
путем специјалне погодбе
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина Босанско – подрињског кантона Горажде
утврђује јавни интерес за располагање
имовином путем специјалне погодбе,
и то за некретнине означене као к.ч.
3900/8 по нарави економско двориште, у површини од 774 м2, некретнина
означена као к.ч. 3900/8, по нарави
кућа и зграда, у површини од 359 м2,
некретнина означена као к.ч. 3900/29,
по нарави економско двориште, у површини од 970 м2, некретнина означена као к.ч. 3900/29, по нарави привредна зграда, у површини од 1781 м2,
некретнина означена као к.ч. 3900/5,
по нарави привредна зграда, у површини од 3426 м2, некретнина означена
као к.ч. 3900/5 по нарави економско
двориште, у површини од 1141 м2, некретнина означена као к.ч. 3900/3 по
нарави фабрика, у површини од 3074
м2, некретнина означена као к.ч.
3900/3 по нарави фабрички круг, у
површини од 7484 м2 и некретнина
означена као к.ч. 3900/43 звана „колска вага“, по нарави неплодно земљиште, у површини од 65 м2, све уписане
у КО Горажде I, на име Босанско-подрињски кантон Горажде, ради привредног развоја Босанско-подрињског
кантона Горажде и стварања услова за
инвестициона улагања на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Располагање путем специјалне
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погодбе врши се у корист привредног
друштва “ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде, а односи се на имовину односно
некретнине из члана 1. ове Одлуке, дефинисане у ЛОТ-овима 3, 4 и 7 из Плана располагања непокретном и покретном имовином која се не користи за
2011. годину.
Члан 3.
Укупна вриједност некретнина
из члана 1. ове Одлуке, процијењена
путем вјештака грађевинске струке, износи укупно 1.659.621,00 КМ.
Привредно друштво из члана 2.
ове Одлуке, не плаћа купопродајну
цијену за некретнине из члана 2. ове
Одлуке и исте се дају без накнаде, а
обавезује се привредно друштво “ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде да прими у радни однос 250 (двије стотине
педесет) нових радника те да изврши
инвестициона улагања у износу од
8.000.000,00 КМ.
Динамика пријема у радни однос 250 (двије стотине педесет) нових
радника ће се извршити на сљедећи
начин:
-

-

-

-

до 12 (дванаест) мјесеци након потписивања уговора о располагању
имовином, 10% радника од укупног броја;
до 24 (двадесет четири) мјесеца након потписивања уговора о располагању имовином, 70% радника од
укупног броја, и
до 36 (тридесет шест) мјесеци након потписивања уговора о располагању имовином, 100% радника од
укупног броја радника.
Због процијењеног лошег стања у
којем се налазе објекти који су пре-
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дмет располагања, одобрава се привредном друштву „ЕМКА БОСНИА“ д.о.о. Горажде период од 9
мјесеци ради привођења објеката
њиховој намјени, тако да се рок за
испуњење обавеза од 3 године почиње рачунати након истека периода од 9 мјесеци потребног за привођење објеката њиховој намјени.
Члан 4.
Узимајући у обзир процијењену вриједност некретнина из члана 1.
ове Одлуке, која износи 1.659.621,00
КМ, као и да се располагање имовином
врши без накнаде, те 250 новопримљних радника у периоду од 3 године, очекивано увећање јавних прихода по
основу пореза на плаћу, доприноса за
обавезно здравствено осигурање и доприноса за осигурање од незапослености ће бити у износу од 1.751.786,00
КМ, што представља еквивалент умањења процјењене тржишне вриједности
предметних некретнина, у односу на
цијену.
Обавезује се привредно друштво “ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде да
уступљене некретнине стави у финкцију привредних објеката-погона, односно да изгради производне хале за производњу у области аутоиндустрије,
електроиндустријске производње, клима-уређаја, израду електро-ормара,
израду компоненти за индустрију привредних возила, као и за индустрију
жељезничких возила, а све то у року од
најдуже 9 (девет) мјесеци.
Члан 5.
Корисник некретнина из члана
2. ове Одлуке, не може наведене некретнине користити као предмет зало-
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жног права, исте стављати под хипотеку нити их продати, дати у закуп трећем лицу, нити исте оптерећивати било каквим теретима у корист трећих
лица, све у периоду од три године, односно док не испуни услове из ове Одлуке.
Члан 6.
Као средство обезбјеђења доброг извршења посла, односно испујења
наведених услова, корисник је дужан
обезбиједити потписану бјанко мјеницу са овлаштењем.
Члан 7.
Корисник је дужан извјештавати Владу Босанско-подрињског кантона Горажде о динамици испуњења обавеза и то најмање једном у три мјесеца, уз достављање доказа о извршењу
поједине обавезе и исти је дужан омогућити Влади да путем комисије изврши увид у реализацију обавеза на лицу мјеста.
Члан 8.
Корисник некретнина може се
уписати као власник у земљишне књиге тек након што испуни горе наведене обавезе и то након три године, искључиво уз сагласност Владе и Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 9.
Уколико дође до доношења законских прописа који регулишу област
реституције, обавезе по овим прописима иду на терет корисника некретнина.
Члан 10.
Посљедице неиспуњења обаве-
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за, као и обавеза враћања некретнина
у посјед Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде у случају да корисник некретнине исте не испуни, детаљније ће се регулисати уговором о располагању, односно купопродаји.
Члан 11.
Са корисником некретнина Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити уговор о располагању некретнинама, којим ће се детаљније регулисати сва права и обавезе
уговорних страна по питању кориштења и располагања наведеним некретнинама.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да по
претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Босанско-подрињског кантона Горажде закључи уговор
о располагању имовином из члана 2.
ове Одлуке, са привредним друштвом
“ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде, уз
сагласност Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско – подрињског кантона
Горажде“
Број:01-23-990/11
29.12. 2011.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

1014
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
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члана 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/08) и Поглавља IX Етичког кодекса
за изабране званичнике Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 01-05405/09 од 29. априла 2009. године, Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 9. редовној и наставку 9.
редовне сједнице, одржаним 27. и 29.
12.2011. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ЕТИЧКОГ ОДБОРА
Члан 1.
У Етички одбор именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

РАШЧИЋ ЕНИКА
ПОПОВИЋ СЕВДА
ГУШО САБИНА
ХАЏИМУСИЋ СЕДИН
САДИКОВИЋ ЈАСМИН
Члан 2.

Мандат члановима Етичког одбора траје 4 /четири/ године, односно до истека мандата посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде, изабраним на Општим изборима 2010. године.
Члан 3.
Одредбе Закона о накнадама
плата посланика и платама функционера које бира, именује или чији избор
и именовање потврђује Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде, које се односе на чланове сталних
радних тијела примјењиваће се и на
чланове Етичког одбора.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско - подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-05-994/11
29.12.2011. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

1915
На основу чланова 106. и 108.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде
на 9. редовној сједници, одржаној 27.
децембра 2011. године, д о н о с и:
О Д Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈУ СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Измјене и
допуне Финансијског плана ЈУ Служба
за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011. годину.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:01-14-971 /11
27.12.2011. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

31. децембар/просинац 2011.
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На основу члана 31. Статута Службе за запошљавање, Управни одбор
Службе за запошљавање Босанско - подрињског кантона Горажде, на 58. сједници, одржаној дана 21.12.2011. године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског плана
Службе за запошљавање БПК
Горажде за 2012. годину
I
Усваја се Финансијски план Службе за запошљавање БПК Горажде за
2012. годину.
II
Финансијски план доставити
Министарству за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, Министартву за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона
Горажде, Влади Кантона и Федералном заводу за запошљавање на увид и
даљу процедуру.
III
Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Број:01/10-05-227-1/11 ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
21.12.2011.године
Горажде
Самир Канлић,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о буџетима у Федерацији БиХ
(„Службене новине ФбиХ“ број:19/06,
76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 9/10,3 6/10
и 45/10) и члана 51. Закона о посредо-
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вању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица („Службене новине ФбиХ“, број:41/01 и 22/05),
Управни одбор ЈУ Служба за запошљавање Босанско - подрињског кантона,
на 56. сједници одржаној 02.11.2011.
године, доноси:

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину
Члан 1.
У Финансијском плану ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број 05/11), члан 1. мијења се и гласи:
„Финансијским планом Службе
за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011. годину утврђују се планирана средства и издаци
изванбуџетског Фонда за запошљавање Босанско - подрињског кантона, и
то:
УКУПНО ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА .......................... 2.071.000 КМ
УКУПНО РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ........................ 2.071.000 КМ
Члан 2.
Члан 2. мијења се и гласи:
«Планирана средства и издаци по скупинама утврђују се у билансу планираних средстава и издатака за 2011. Годину како слиједи:
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Ек.
код
1

712113

720000
730000

813600
590000

31. децембар/просинац 2011.

А) УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Финансиј
ски план
ОПИС
за
2011.год.
2
3
УКУПНО ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА (I+II+III)
1.932.000

Повећање/
смањење

Измјене и
допуне ФП
за 2011. год.

4

5

+ 139.000

2.071.000

I-УКУПНО ПРИХОДИ
Доприноси за осигурање од
незапослености
Остали приходи од камата
на депозит, камата по датим
кредитима, радних дозвола
Текући трансфери
(трансфери и донације)

1.726.000

+ 139.000

1.865.000

1.150.000

0

1.150.000

8.000

0

8.000

568.000

+ 139.000

707.000

II-УКУПНО ПРИМИЦИ
Примљене отплате по датим
кредитима
III-НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА И
РАСХОДА

20.000

0

20.000

20.000

0

20.000

186.000

0

186.000

31. децембар/просинац 2011.
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Б)УКУПНО РАСХОДИ И ЗДАЦИ
Ек.
код
1
610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
611227
612000
612100
613000
613100
613200
613300
613311
613312
613314
613321
613400
613410
613480
613500
613600
613700
613800
613810
613820
613900
613910
613911
613914

ОПИС
2
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи
Плате и накнаде трошкова
запослених
Бруто плате и накнаде плата
Плате и накнаде плате по умањењу
доприноса
Доприноси на терет запослених
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за превоз с посла и на посао
Накнаде за топли оброк током рада
Регрес за годишњи одмор
Помоћ у случају смрти
Доприноси послодавца
Доприноси послодавца
Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
Издаци за комуникацију и
комуналне услуге
Издаци за телефон, телефакс и телекс
Издаци за интернет
Поштанске услуге
Издаци за воду и канализацију
Набавка материјала и ситног
инвентара
Административни материјал и ситан
инвентар
Остали материјали посебне намјене
Издаци за услуге превоза и горива
Унајмљивање имовине, опреме и
нематеријалне имовине
Издаци за текуће одржавање
Издаци осигурања, банкарских услуга
и платног промета
Издаци осигурања
Услуге банкарског и платног промета
Уговорене и друге посебне услуге
Издаци за информисање
Услуге медија
Услуге репрезентације

Финансијски
план за
2011.год.

Повећање
/смањење

3
1.932.000
1.886.000
292.500

4
+ 139.000
+ 160.000
0

Измјене
и допуне
ФП за
2011.год.
5
2.071.000
2.046.000
292.500

245.000

0

245.000

169.000
76.000
47.500
3.500
27.000
13.000
4.000
26.000
26.000
76.700
5.000
2.700
12.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ 5.600
0
0
+ 500

169.000
76.000
47.500
3.500
27.000
13.000
4.000
26.000
26.000
82.300
5.000
2.700
12.500

4.000
3.000
3.000
2.000
8.000

+ 500
0
0
0
0

4.500
3.000
3.000
2.000
8.000

7.000

0

7.000

1.000
4.000

0
+ 1.000

1.000
5.000

1.000
5.000

0
0
0

1.000
5.000

5.000
1.500
3.500
34.000
6.500
1.000
4.000

0
0
+ 4.100
0
0
0

5.000
1.500
3.500
38.100
6.500
1.000
4.000
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613919
613920
613922
613928
613930
613931
613934
613960
613970
613974
613976

613976
613980

613983
613984
613986
613987
613988
613990
614000
614144
614200
614223
614225
614226
614530
821000
821300
821600

Остали издаци за информисање
Услуге за стручно образовање
Услуге за стручно образовање
Стручни часописи и стручне књиге
Стручне услуге
Издаци рачуноводствених и
ревизорских услуга
Издаци за хардверске и софтверске
услуге
Затезне камате и трошкови спора
Издаци по основу других самосталних
дјелатности
Издаци за рад комисија
Остали издаци за друге самосталне
дјелатности-УО
Остали издаци за друге самосталне
дјелатности - уговори о дјелу
Издаци за порезе и доприносе на
доходак од друге самос. дјелат.и повр.
самос. рада
Посебна накнада на дох. за заштиту од
природних и других несрећа
Општа водна накнада
Доприноси за ЗО од др. самосталне
дјелатности
Допринос за ПИО од др. самосталне
дјелатности
Порез на доходак од друге самост.
дјелатности
Остале неспоменуте услуге и даџбине
Текући трансфери и други текући
расходи
Трансфер за Фонд за инвалиде
Текући трансфери појединцима
Новчане накнаде незапосленим
лицима
Допринос за здравствено осигурање за
незапослене
Издаци за ПИО по члану 31.
Субвенције за активну политику
запошљавања
Капитални издаци
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо
одржавање

31. децембар/просинац 2011.
1.500
5.500
5.000
500
4.000
500

0
0
0
0
0
0

1.500
5.500
5.000
500
4.000
500

3.500

0

3.500

10.400

+ 700
+ 1.600

700
12.000

2.000
5.400

+ 1.000
+ 600

3.000
6.000

3.000

0

3.000

4.600

+ 1.800

6.400

0
1.300
1.300
400

0
+ 600

1.300
1.300
1.000

600

+ 600

1.200

1.000

+ 600

1.600

3.000
1.490.800

0
+ 154.400

3.000
1.645.200

12.800
705.000
470.000

+ 1.400
+ 125.000
+ 130.000

14.200
830.000
600.000

220.000

- 5.000

215.000

15.000
773.000

0
+ 28.000

15.000
801.000

46.000
16.000
30.000

- 21.000
- 11.000
- 10.000

25.000
5.000
20.000
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Члан 3.

Члан 1.

Измјене и допуне Финансијског
плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2011. годину ступају на снагу даном
добијања сагласности од стране Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде.

Овом одлуком утврђује се износ
привременог финансирања Босанскоподрињског кантона Горажде за период јануар-март 2012. године до доношења Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину.

Број01/10-05-175-1/11
ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
02.11.2011.године
Горажде
Самир Канлић,с.р.
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На основу поглавља IV одјељак
А, члан 23. тачка и. Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/98, 10/00 и
5/03) и члана 21. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10 и 45/10), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде на наставку 9. редовне сједнице,
одржане 29.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ
ФИНАНСИРАЊУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. ДО 31.03.2012.године

Члан 2.
Привремено финансирање потреба Босанско - подрињског кантона
Горажде из члана 1. ове одлуке утврђује се у износу од 7.107.295,00 КМ.
Привремено финансирање Босанско-подрињског кантона Горажде из
члана 1. ове Одлуке извршаваће се у
складу са приоритетима утврђеним у
члану 21. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/11).
Буџетски корисници не могу
започињати нове или проширене програме док се не одобри Буџет за 2012.
годину.
Члан 3.
Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за период 01.01.-31.03.
2012. године састоји се од:

Опис
I
II

Приходи, примици и финансирање
Расходи и издаци

Буџет за период
01.01.-31.03.2012. године
7.107.295,00
7.107.295,00
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А. Приходи, примици и финансирање
Економски
Опис
код
710000
Приходи од пореза
720000
Непорески приходи
730000
Текући трансфери
(трансфери и донације)
770000
Приходи по основу заосталих обавеза
Укупно
Б. Расходи и издаци
Економски
Опис
код
611000
Бруто плате и накнаде
612000
Доприноси послодавца
613000
Издаци за материјал, ситан инвентар
и услуге
614000
Текући трансфери и други текући
расходи
616000
Издаци за камате и остале накнаде
823000
Издаци за отплату дугова
У к у п н о:
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско - подрињског кантона
Горажде”, а примјењиваће се од 01.
јануара 2012.године.
Број:01-14-987/11
29.12.2011.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

1019
У складу са чланом 110. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08), Скупштина Босанско - подрињског кантона Горажде,
на наставку 9. редовне сједнице, одржаном 29.12.2011. године, д о н о с и:

Буџет за период
01.01.-31.03.2012. године
6.314.008,00
542.199,00
247.896,00
3.192,00
7.107.295,00

Буџет за период
01.01.-31.03.2012.године
4.418.763,00
443.012,00
830.063,00
1.204.704,00
48.942,00
161.811,00
7.107.295,00

ДЕКЛАРАЦИЈУ
у вези са Законом о премјеру
и катастру Републике Српске
Поменути Закон о премјеру и
катастру Републике Српске, који је усвојен по хитном поступку на сједници
Народне Скупштине Републике Српске дана 13.10.2011.године, је незаконито мијешање Владе и Народне Скупштине Републике Српске у право на имовину стварних власника. Овим Законом се асполутизира катастар насупрот грунту, односно стварном власнику некретнина. Основни циљ овог Закона није да се омогући контрола кориштења имовине у складу с општим
интересима, односно да се осигура
наплата пореза или других доприноса,
већ да се одузме имовина грађана Босне и Херцеговине који из објективних

31. децембар/просинац 2011.

разлога нису могли ући у посјед своје
имовине. Посве је јасно да су овим Законом највише погођени Бошњаци, али
и други народи и грађани ове земље.
Они су прво протјерани са својих посједа, а потом им је одузето земљиште.
Оном неодузетом већ деценију и пол
немају приступ, или пак имају отежан
приступ.
Овим Законом се прописује да
су земљопосједници у Републици Српској обавезни да савјесно користе своје
посједе, а оцјену савјесности кориштења неког посједа даваће извршна власт
Репбулике Српске, која ће одређивати
висину пореза на неискориштено земљиште.
Овај Закон је најочитији примјер непоштивања одредби Анекса IV и
Анекса VII Дејтонског мировног споразума.
Због свега наведеног и жеље да
наше грађане који имају имовину у сусједним општинама у Републици Српској заштитимо, полазећи од неотуђивог и неприкосновеног права на приватно власништво, загарантованог и
Анексом IV и Анексом VII Дејтонског
мировног споразума, инсистирајући на
проведби Анекса VII Дејтонског мировног споразума на цијелој територији
Босне и Херцеговине, указујући на очигледно кршење одредби Устава Босне и Херцеговине, Ервропске конвенције о људским правима и Анекса II Дејтонског мировног споразума, Скупштина Босанско - подрињског кантона
Горажде тражи од ОХР-а да Закон о
премјеру и катастру Репбулике Српске
хитно стави ван снаге.
Број:01-02-993/11
29.12.2011. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.
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1020
На основу чланова 106. и 108.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде,
на наставку 9. редовне сједнице, одржаном 29.12.2011. године, д о н о с и:

О Д Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ
ФИНАНСИРАЊУ ЗАВОДА
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-МАРТ 2012. ГОДИНЕ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
привременом финансирању Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-март 2012. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-988/11
29.12.2011. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

1021
На основу члана 21. Закона о
бу-џетима у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број:
19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10 и
36/10), члана 103. Закона о здравствен-

Број 16 – страна 2364

31. децембар/просинац 2011.

ом осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08
и 48/11) и члана 20. Статута Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, Управни одбор Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 23. (двадесет трећој) сједници од
27.12.2011.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о привременом финансирању Завода
здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде за
период јануар – март 2012. године

ксту: Кантонални завод здравственог
осигурања Горажде), за период јануармарт 2012. године до доношења финансијског плана Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде за фискалну 2012.годину.
Члан 2.
Привремено финансирање, у
смислу члана 1. ове Одлуке, обављаће
се сразмјерно средствима утрошеним
у истом периоду, односно највише до
тромјесечног просјека за претходну
фискалну годину.
Члан 3.

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују основе привременог финансирања Завода
здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем те-

Приходи и примици Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде у привременом финансирању
за период јануар – март 2012.године
су:

1. Приходи од доприноса за обавезно здравствено осигурање
3.069.525,00 КМ
2. Остали приходи
14.750,00 КМ
3. Примљени грантови из Буџета Кантона по споразуму
325.875,00 КМ
УКУПНО:
3.410.150,00 КМ
Члан 4.
Расходи и издаци Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде у
привременом финансирању за период јануар – март 2012. године су:
1. Примарна здравствена заштита
- ЈУ Дом здравља Горажде
- ЈУ Дом здравља Устиколина
- ликвид. и услов. посл ЈУ Устиколина
- ЈУ Дом здравља Прача
- ликвид. и услов.посл. ЈУ Прача
-ЈУ Завод за јавно здравство-ХЕС
2. Секундарна здравствена заштита
-ЈЗУ Кантонална болница Горажде

564.825,00 КМ
431.950,00 КМ
53.850,00 КМ
11.950,00 КМ
50.250,00 КМ
8.075,00 КМ
8.750,00 КМ
698.727,50 КМ
698.727,50 КМ
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514.422,50 КМ

3. Есенцијална листа лијекова + накнада
- Лијекови – Есенцијална листа
- Накнада за тимове

459.422,50 КМ
55.000,00 КМ

4. Лијечење ван Кантона
- трошкови КЦУ Сарајево
- остали трошкови лијечења

615.000,00 КМ
77.500,00 КМ

692.500,00 КМ

5. Ортопедске справе и помагала
6. Рефундација боловања преко 42 дана
7. Доприноси ПИО на боловање
8. Остали захтјеви – одлуке
Управног одбора Завода
9. Транс. за посебне намјене бруто плате
По Споразуму од Владе БПК Горажде
10.Субв. ЈУ на име бруто плате од КЗЗО
11. Субвенције ЈУ за измиривање обавеза
12. Стручна служба Завода
13. Капит.реконструкција објекта
и набавка опреме
14. Накнада за рад љекарских комисија
15. Накнада за рад Управног одбора
16. Трошкови спора
17. Увођење трезорског пословања
18. Издаци за уговоре о дјелу
19. Доп.за здрав.и ПИО од др.сам дјелат.
20. Порез на дох.од др.сам.дјелат
21. Паушал. накнаде трош.по конвен.

95.000,00 КМ
110.000,00 КМ
40.000,00 КМ
37.500,00 КМ
325.875,00 КМ
159.125,00 КМ
52.500,00 КМ
75.000,00 КМ

УКУПНО:
Члан 5.
По истеку привременог финансирања, из члана 1. ове Одлуке, остварени приходи и примици те извршени расходи и издаци укључују се у Финансијски план Завода за фискалну
2012. годину.
Члан 6.
Ова Одлука о привременом финансирању Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде за период

7.500,00 КМ
10.000,00 КМ
1.500,00 КМ
4.250,00 КМ
7.500,00 КМ
500,00 КМ
2.000,00 КМ
1.425,00 КМ
10.000,00 КМ
3.410.150,00 КМ

јануар – март 2012.године ступа на
снагу даном добијања сагласности од
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, а примјењиваће се од
01. јануара 2012. године до 31.марта
2012. године.
Број:14- 4673/11
27.12.2011.године
Горажде

Предсједник
Управног одбора
Емир Сијерчић,с.р.

1022
На основу члана 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско - подри-
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њског кантона Горажде (“Службене новине Босанско - подрињског кантона
Горажде“, број:10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде на
наставку 9-те редовне сједнице, одржане 29.12.2011. године, д о н о с и:
О Д Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ
„СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план ЈУ „Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012. годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-989 /11
29.12.2011. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Назиф Уручи,с.р.

1023
На основу члана 18. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 19/06, 76/08,
05/09, 32/09, 51/09, 9/10,3 6/10 и
45/10) и члана 51. тачка 1. Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица („Службене новине ФБиХ“, број: 41/01 и
22/05), Управни одбор ЈУ Служба за
запошљавање Босанско - подрињског

31. децембар/просинац 2011.

кантона Горажде, на 58. сједници одржаној 21.12.2011. године, утврдио је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2012. годину
Члан 1.
(Синтетика планираних
средстава и издатака)
Финансијским планом Службе
за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2012. годину утврђују се планирана средства и издаци
изванбуџетског Фонда за запошљавање Босанско - подрињског кантона, и
то:
1. УКУПНО ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА ....................1.947.250 КМ
2. УКУПНО РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ...................1.947.250 КМ
Члан 2.
(Аналитика планираних
средстава и издатака)
Планирана средства и издаци
по скупинама утврђују се у билансу
планираних средстава и издатака за
2012. годину како слиједи:

Ек. код
1

712113

720000
730000

590000

2
УКУПНО ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА (I+II+III)

Изм. и
доп. ФП
за 2011.г.
3

Извршење
за I-IX
2011.г.
4

План за
2012.год.

Индекс
5/3

Процјена за
2013.год.

Процјена за
2014.год.

5

6

7

8

2.071.000

1.524.467

1.947.250

94

1.775.000

1.775.000

I-УКУПНО ПРИХОДИ
Доприноси за осигурање од
незапослености
Остали приходи од камата
на депозит, камата по датим
кредитима, радних дозвола
Текући трансфери
(трансфери и донације)

1.865.000

1.337.864

1.833.250

98

1.775.000

1.775.000

1.150.000

810.388

1.170.000

2

1.170.000

1.170.000

8.000

4.364

4.500

56

5.000

5.000

707.000

523.112

658.750

93

600.000

600.000

II-УКУПНО ПРИМИЦИ
Примљене отплате по датим
кредитима
III-НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
И РАСХОДА

20.000

603

20.000

100

-

-

20.000

603

20.000

100

-

-

186.000

186.000

94.000

50

-

-
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813600

ОПИС
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А) УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Ек. код
1
610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221

613311

2
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи
Плате и накнаде трошкова
запослених
Бруто плате и накнаде плата

Плате и накнаде плате по
умањењу доприноса
Доприноси на терет
запослених
Накнаде трошкова запослених

Накнаде за превоз с посла и
на посао
Накнаде за топли оброк
током рада
Регрес за годишњи одмор
Помоћ у случају смрти
Доприноси послодавца
Доприноси послодавца
Издаци за материјал и услуге

Путни трошкови
Издаци за енергију
Издаци за комуникацију и
комуналне услуге
Издаци за телефон, телефакс
и телекс

292.500
245.000

204.342
175.273

293.000
245.000

100
100

316.000
265.000

316.000
265.000

169.000

120.938

169.000

100

183.000

183.000

76.000
47.500

54.335
29.069

76.000
48.000

100
101

82.000
51.000

82.000
51.000

3.500

2.288

4.000

114

4.000

4.000

27.000
13.000
4.000
26.000
26.000
82.300
5.000
2.700

15.824
10.957
18.404
18.404
46.440
3.295
1.812

27.000
13.000
4.000
26.000
26.000
95.500
4.000
3.000

100
100
100
100
100
116
80
111

29.000
14.000
4.000
28.000
28.000
93.000
4.000
3.000

29.000
14.000
4.000
28.000
28.000
93.000
4.000
3.000

12.500

7.731

12.500

100

12.000

12.000

4.500

3.003

4.500

100

4.000

4.000
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611224
611227
612000
612100
613000
613100
613200
613300

ОПИС

Изм. и
Извршење
План за
Индекс Процјена за Процјена за
за I-IX
доп. ФП
5/3
2013.год.
2014.год.
2012.год.
2011.г.
за 2011.г.
3
4
5
6
7
8
1.332.214
1.947.250
94
1.775.000
1.775.000
2.071.000
1.317.308
1.901.250
93
1.757.000
1.757.000
2.046.000
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Б) УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

613410
613480
613500
613600
613700
613800
613810
613820
613900

613920
613922
613928

Издаци за воду и канализацију

Набавка материјала и
ситног инвентара
Административни материјал
и ситан инвентар
Остали материјали посебне
намјене
Издаци за услуге превоза
и горива
Унајмљивање имовине,
опреме и немат. имовине
Издаци за текуће одржавање

Издаци осигурања, банк.
услуга и платног промета
Издаци осигурања
Услуге банкарског и платног
промета
Уговорене и друге посебне
услуге
Издаци за информисање
Услуге медија
Услуге репрезентације
Остали издаци за
информисање
Услуге за стручно образовање
Услуге за стручно образовање

Струч.часоп. и струч.књиге

3.000
3.000
2.000

1.983
1.636
1.109

3.000
3.000
2.000

100
100
100

3.000
3.000
2.000

3.000
3.000
2.000

8.000

3.654

8.000

100

9.000

9.000

7.000

3.106

7.000

100

7.000

7.000

1.000

548

1.000

100

2.000

2.000

5.000

3.311

5.000

100

5.000

5.000

1.000
5.000

117
2.634

100
100

1.000
5.000

1.000
5.000

5.000
1.500

3.289
1.322

1.000
5.000
5.000
5.000
2.000

100
133

6.000
2.000

6.000
2.000

3.500

1.967

3.000

86

4.000

4.000

38.100
6.500
1.000
4.000

20.597
3.919
467
2.476

52.000
6.500
1.000
4.000

136
100
100
100

48.000
7.000
1.000
4.000

48.000
7.000
1.000
4.000

1.500
5.500
5.000
500

976
1.307
1.150
157

1.500
5.500
5.000
500

100
100
100
100

2.000
5.500
5.000
500

2.000
5.500
5.000
500
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613910
613911
613914
613919

Издаци за интернет
Поштанске услуге
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613312
613314
613321
613400

613934
613960
613970
613974
613976

613976
613980

613984
613986
613987
613988
613990

Остали издаци за др. самосталне дјелатности-уговори о дјелу

Издаци за порезе и доприносе на доходак од друге самос.
дјелат.и повр. самос. рада
Посебна накнада на дох. за
заштиту од природних и
других несрећа
Општа водна накнада
Доприноси за ЗО од др.
самосталне дјелатности
Допринос за ПИО од др.
самосталне дјелатности
Порез на доходак од друге
самост. дјелатности
Остале неспоменуте услуге и
даџбине

4.000

2.484

18.500

462

12.500

12.500

500

82

500

100

500

500

3.500

2.402

18.000

514

12.000

12.000

700

593

-

-

-

-

12.000
3.000

7.610
1.520

13.000
3.000

108
100

12.000
3.000

12.000
3.000

6.000

4.490

6.000

100

6.000

6.000

3.000

1.600

4.000

133

3.000

3.000

6.400

2.866

5.500

86

8.000

8.000

1.300
1.300

611
611

1.000
1.000

77
77

2.000
2.000

2.000
2.000

1.000

335

1.000

100

1.000

1.000

1.200

503

1.000

83

1.000

1.000

1.600

806

1.500

94

2.000

2.000

3.000

1.818

3.000

100

3.000

3.000
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613983

Стручне услуге
Издаци рачуноводствених и
ревизорских услуга
Издаци за хардверске и
софтверске услуге
Затезне камате и трошкови
спора
Издаци по основу др.
самосталних дјелатности
Издаци за рад комисија
Остали издаци за др.
самосталне дјелатности-УО
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613930
613931

Текући трансфери и други
текући расходи

614144
614200

Трансфер за Фонд за инвалиде

614223
614225
614226
614530
821000
821300
821600

1.048.122
9.600

1.486.750
11.750

90
83

1.320.000
4.000

1.320.000
4.000

830.000

560.302

835.000

101

820.000

820.000

600.000

409.242

600.000

100

600.000

600.000

215.000
15.000

142.560
8.500

215.000
20.000

100
133

210.000
10.000

210.000
10.000

801.000
25.000
5.000

478.220
14.906
1.398

640.000
46.000
16.000

80
184
320

496.000
18.000
18.000

496.000
18.000
18.000

20.000

13.508

30.000

150

-
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Текући трансфери
појединцима
Новчане накнаде
незапосленим лицима
Допринос за здравс.
осигурање за незапослене
Издаци за ПИО по члану 31.
Субвенције за активну
политику запошљавања
Капитални издаци
Набавка опреме
Реконструкција и
инвестиционо одржавање

1.645.200
14.200

31. децембар/просинац 2011.

614000

31. децембар/просинац 2011.
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Члан 3.
(Прописи који омогућавају
проведбу плана)

поређивати према намјенама сразмјерно оствареним приходима у периоду
у којем се распоређују.

Израда, доношење и извршавање Финансијског плана врши се у складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине ФБиХ“, број: 19/06, 76/08,
05/09, 32/09, 51/09, 9/10,3 6/10 и
45/10).
Средства за осигурање од незапослености остварују се уплатом доприноса за осигурање од незапослености
у складу са Законом о доприносима
(„Службене новине ФБиХ“, број:35/98,
54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 и
14/08) и Законом о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности
незапослених лица („Службене новине ФБиХ“, број: 41/01 и 22/05).

Члан 6.
(Ступање на снагу)

Члан 4.
(Извршење плана)
Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона проводи извршење овог Плана.
Директор Службе за запошљавање одговоран је за извршење овог
Финансијског плана у складу са важећим прописима и општим актима Службе за запошљавање.
Директор Службе за запошљавање пратиће остваривање овог Финансијског плана и предузимати мјере за
његово извршење и предлагати, према
потреби, његове измјене и допуне.
Члан 5.
(Распоред средстава)
Планирана средства утврђена
овим Финансијским планом ће се рас-

Финансијски план ступа на снагу даном доношења одлуке Скупштине Босанско - подрињског кантона о
давању сагласности, а исти ће се примјењивати од 01. јануара 2012.године.
Број:01/10-05-227-1/11 ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
21.12.2011.године
Горажде
Самир Канлић,с.р.

1024
На основу члана 31. Статута Службе за запошљавање, Управни одбор
Службе за запошљавање Босанско–подрињског кантона Горажде, на 58. сједници, одржаној дана 21.12.2011.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског плана
Службе за запошљавање БПК
Горажде за 2012. годину
I
Усваја се Финансијски план Службе за запошљавање БПК Горажде за
2012. годину.
II
Финансијски план доставити
Министарству за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, Министартву за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона

31. децембар/просинац 2011.

Горажде, Влади Кантона и Федералном заводу за запошљавање на увид и
даљу процедуру.
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«Директан ТВ-пренос XIV Интернационалног фестивала пријатељства Горажде 2011.» достављен од стране КГ-1
д.о.о. Горажде у износу од 7.000,00 КМ.

III
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Број: 01/10-05-227-1/11 ПРЕДСЈЕДНИК
21.12.2011. године
УПРАВНОГ ОДБОРА
Горажде
Самир Канлић,с.р.

1025
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Ос-тали текући трансфери – Информисање број:10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011 и број:10-14-1573-7/11 од 19.10.
2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.
2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
пројекта под називом
«Директан ТВ-пренос XIV
Интернационалног фестивала
пријатељства Горажде 2011.»
достављеног од стране КГ-1 д.о.о.
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком прихвата се суфинансирање пројекта под називом

Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1958/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1026
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информисање број:10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011 и број:10-14-1573-7/11 од 19.10.
2011. године, те Одлуке Владе Босанс-

31. децембар/просинац 2011.
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ко – подрињског кантона Горажде број: 03-14-1958/11 од 02.12.2011. године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
КГ-1 д.о.о. Горажде на име
суфинансирања пројекта
под називом «Директан ТВ-пренос
XIV Интернационалног фестивала
пријатељства Горажде 2011.»
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
КГ-1 д.о.о. Горажде на име суфинансирања пројекта под називом «Директан
ТВ-пренос XIV Интернационалног фестивала пријатељства Горажде 2011.» у
износу од 7.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање, на жиро-рачун
1327310410314203, отворен код НЛБ
Тузланске банке, ИД 245011670005.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештај о
имплементацији Пројекта под називом «Директан ТВ-пренос XIV Интернационалног фестивала пријатељства
Горажде 2011».

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:03–14–1958-1/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1027
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011.године и број: 10-14-1573-7/11 од
19.10.2011.године, те Одлуке Владе Босанско - подрињског Горажде број: 0314-1234/11 од 17.08.2011. године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
друге транше Јавном предузећу
РТВ БПК Горажде д.о.о.
на име суфинансирања пројекта
под називом
«Учимо и забављамо се заједно»
I
Одобравају се новчана средства
друге транше у износу од 12.500,00 КМ

31. децембар/просинац 2011.

Јавном предузећу РТВ БПК Горажде
д.о.о. на име суфинансирања пројекта
под називом «Учимо и забављамо се
заједно».
II

ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
пројекта под називом
«Унапређуј, промовиши и креирај»
достављеног од стране Фејсart д.о.о.
I

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1963/11
02.12.2011.године
Горажде
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ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1028
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011.године и број: 10-14-1573-7/11 од
19.10.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36.
редовној сједници, одржаној дана 02.
12.2011. године, д о н о с и:

Овом Одлуком прихвата се суфинансирање пројекта под називом
«Унапређуј, промовиши и креирај»
достављен од стране Фејсарт д.о.о. у
износу од 10.000,00 КМ.
II
Пројекат из члана 1. Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
III
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање.
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о прихватању
суфинансирања Пројекта под називом
«Унапређуј, промовиши и креирај»
достављеног од стране Фејсарт д.о.о.
број: 03-14-1152/11 од 28.07.2011 године
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/11).
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној таб

31. децембар/просинац 2011.
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ли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1957/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1029
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информисање, број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011 и број: 10-14-1573-7/11 од 19.10.
2011. године, те Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14-1957/11 од 02.12.2011. године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Фејсарт д.о.о. на име суфинансирања
пројекта под називом «Унапређуј,
промовиши и креирај»
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 10.000,00 КМ Фејсарт д.о.о.
на име суфинансирања пројекта под
називом „Унапређуј, промовиши и креирај”.
II
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање, на жиро-рачун
1610000084160024, отворен код Раифаизен банке д.д.
III
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештај о
имплементацији пројекта под називом
«Унапређуј, промовиши и креирај».
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о прихватању суфинансирања пројекта под називом «Унапријеђуј, промовиши и креирај» достављеног од стране Фејсарт
д.о.о. број: 03-14-1153/11 од 28.07.2011
године (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
11/11).
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–1957-1/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1030
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
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31. децембар/просинац 2011.

Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање, број:10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011. године и број: 10-14-1573-7/11 од
19.10.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
02.12.2011 године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец НОВЕМБАР 2011. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец новембар
2011. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнае-

ст) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1962/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1031
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у вези са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) –Текући трансфер
непрофитним организацијама
за 2011 годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласно-
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ст на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) –Текући трансфер
непрофитним организацијама за
2011 годину.
Члан 2.
Програм о измјенама и допунама Програма из тачке 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
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:03–14-1956/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
...........................

1031а)
На основу члана 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРОГРАМ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер
непрофитним организацијама
за 2011.годину

31. децембар/просинац 2011.

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм о измјенама и допунама Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер
непрофитним организацијама за 2011.
годину.
2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 36. редовној сједници, одржаној 02.12.2011. године,
својом Одлуком број: 03-14-1956/11 од
02.12.2011. године, дала је сагласност
на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер
непрофитним организацијама за 2011.
годину (у даљем тексту: Програм), а
што је у складу са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11).
3. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОПГРАМА
У Програму утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер непрофитним организацијама
за 2011. годину број: 10-14-2023-2/11 од
01.06.2011. године поглавље 3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ, алинеја Укупна
вриједност Програма, мијења се и гласи: „61.200,00 КМ“.
Поглавље 6. ПОТРЕБНА СРЕД-

31. децембар/просинац 2011.
СТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
мијења се и гласи: „Потребна средства
за
провођење
Програма
износе
61.200,00 КМ и то:
Минимално 80% средстава за
приједлоге пројектних активности путем јавног позива за пријаву приједлога пројектних активности за учешће у
Програму утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер
непрофитним организацијама за 2011.
годину (у даљем тексту: Јавни позив) и
Максимално 20% средстава за
приједлоге активности путем закључених споразума, меморандума и сл. Који су дефинисани као видови заједничке сарадње у области спорта и младих
те подношењем захтјева запримљених
у периоду 01.01.2011 – 31.12.2011 године који су у складу са мјерама у оквиру
Посебних циљева овог Програма“.
4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Остале одредбе Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 300 (ЈАН
001) – Текући трансфер непрофитним
организацијама за 2011.годину број:
10-14-2023-2/11 од 01.06.2011 године не
мијењају се и остају на снази.
Програм ступа на снагу даном
давања сагласности Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-2023-11//11 М И Н И С Т Р И Ц А
02.12.2011.године
Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде

1032
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 300 (ЈАН 001) –
Текући трансфер непрофитним организацијама за 2011.годину број: 10-142023-2/11 од 01.06.2011.године и број:
10-14-2023-11/11 од 02.12.2011.године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима пројектних активности са
подручја Босанско – подрињског
кантона Горажде на име
суфинансирања пројектних
активности у циљу посебне
подршке развоју и унапрјеђењу
спорта на подручју Босанско –
подрињског кантона Горажде
те подршке младим са подручја
Босанско – подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 28.100,00 КМ носиоцима пројектних активности са подручја Босанско – подрињског кантона
Горажде на име суфинансирања пројектних активности у циљу посебне подршке развоју и унапређењу спорта на
подручју Босанско – подрињског кантона Горажде те подршке младим са
подручја Босанско – подрињског кантона Горажде и то:
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1.100,00 КМ
ПРИБЛИЖАВАЊЕ СПОРТА
МЛАДИМ ЉУДИМА НА ПРОСТОРУ
БПК ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун
УДРУЖЕЊА
ШКОЛА
КОШАРКЕ
„БАСКЕТ“
ГОРАЖДЕ
број:
1990540051240828, отворен код Шпаркасе банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245064280004.
УДРУЖЕЊЕ ШКОЛА КОШАРКЕ
„БАСКЕТ“ ГОРАЖДЕ

УДРУЖЕЊЕ СТОНОТЕНИСКИ
АФИРМАЦИЈА СТОНОГ ТЕНИСА,
1.500,00 КМ
КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРЕЖДЕ
ТАКМИЧЕЊЕ, ДРУЖЕЊЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРЕЖДЕ број:
1610300005890030, отворен код Раифаизен банке фиолијала Горажде, ИД број:
4245051970001.
ОМЛАДИНСКО ВОЛОНТЕРСКО
ЈАЧАЊЕ ТЕХНИЧКИХ
1.300,00 КМ
УДРУЖЕЊЕ „СТЕЛА МАГИКА“
КАПАЦИТЕТАУДРУЖЕЊА МЛАДИХ
Жиро-рачун ОМЛАДИНСКОГ ВОЛОНТЕРСКОГ УДРУЖЕЊА „СТЕЛА МАГИКА“ број:
1990540085684558, отворен код Шпаркасе банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број:
4245061420000.
УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА
ШКОЛА СКИЈАЊА
СПОРТА И СТРУЧНИХ ЛИЦА У
2.700,00 КМ
ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
И СПОРТА БПК ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊЕА ПЕДАГОГА СПОРТА И СТРУЧНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА БПК ГОРАЖДЕ број: 1990540051752212, отворен код
Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245063630001.
ОДРЖАВАЊЕ КУРСА
УДРУЖЕЊЕ ЗА РУРАЛНИ
ИНФОРМАТИКЕ СА ЧЛАНОВИМА
1.300,00 КМ
РАЗВОЈ И ПОМАГАЊЕ
УДРУЖЕЊА „КРУГ“
МЛАДИМ ЉУДИМА
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПОМАГАЊЕ МЛАДИМ ЉУДИМА
број: 1325002009180111, отворен код НЛБ Тузланске бенке филијала Горажде, ИД број:
4245064440001.
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „ВИЈЕЋЕ
НАБАВКА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
1.300,00 КМ
МЛАДИХ ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ“
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА МЛАДИХ „ВИЈЕЋЕ МЛАДИХ ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ“ број:
1376206003533858, отворен код Моја банка д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 424506622009.
ЉЕТНИ КОШАРКАШКИ КАМП ЗА
МЛАДЕ ОД 6 ДО 16 ГОДИНА
3.500,00 КМ
(УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И СМЈЕШТАЈА)
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ број:
1011400000195617 отворен код БПС банке филијала Горажде, ИД број: 4245027080003.
УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ
КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ
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УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИ
БАЗИЧНЕ ПРИПРЕМЕ КЛУБА
5.000,00 КМ
КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ број:
1990540005846283, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245039840003.
УДРУЖЕЊЕ КАРАТЕ КЛУБ
УНАПРЕЂЕЊЕ У РАДУ КАРАТЕ
1.500,00 КМ
„МААИ“ ПРАЧА
КЛУБА „МААИ“ ПРАЧА
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА КАРАТЕ КЛУБ „МААИ“ ПРАЧА број: 1020070000024512 отворен
код Унион банка д.д. Сарајево - експодитура Горажде, ИД број: 4245052510004.
УДРУЖЕЊЕ ХОКЕЈАШКИ КЛУБ
СВИ НА ЛЕД И КЛИЗАЊЕ
1.200,00 КМ
„ГОРАЖДЕ 2010“ ГОРАЖДЕ
Жирорачун УДРУЖЕЊА ХОКЕЈАШКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ 2010“ ГОРАЖДЕ број:
1376206003538514, отворен код Моја банка д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број:
4245059520005.
ЈАЧАЊЕ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА
КУЛТУРНОГ
1.100,00 КМ
УДРУЖЕЊА МЛАДИХ КУМ БПК
Жиро-рачун КУЛТУРНОГ УДРУЖЕЊА МЛАДИХ БПК ГОРАЖДЕ број: 1990540052929695,
отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде , ИД број: 4245065250001.
КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ
МЛАДИХ БПК ГОРАЖДЕ

УДРУЖЕЊЕ ШАХОВСКИ КЛУБ
ПОВУЦИ ПРВИ ПОТЕЗ – ИГРАЈ ШАХ
1.100,00 КМ
„ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ШАХОВСКИ КЛУБ
„ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ број:
1610300002370094, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде, ИД број: 4245027320004.
ВЈЕШТИНЕ И ТЕХНИКЕ АКТИВНОГ
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „ВИЈЕЋЕ
ТРАЖЕЊА ПОСЛА
1.100,00 КМ
ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВОЈ“
ГОРАЖДЕ – ВИТКОВИЋИ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА МЛАДИХ „ВИЈЕЋЕ ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВОЈ“ ГОРАЖДЕ
– ВИТКОВИЋИ број: 1325002008682598, отворен код НЛБ тузланска банка филијала
Горажде, ИД број: 4245063550008.
ОТКРИВАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА У
ФУДБАЛУ НА ПРОСТОРУ БПК
1.100,00 КМ
ГОРАЖДЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГАЗИЈЕ ГОРАЖДЕ број: 1011400052585123,
отворен код БПС банке филијала Горажде, ИД број: 4245064870006.
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
ГАЗИЈЕ ГОРАЖДЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМА
СЕНИОРСКЕ ЕКИПЕ ЗА 2011/2012.
1.100,00 КМ
ГОДИНЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА МАЛОНОГОМЕТНИ КЛУБ „ДРИНА“ ГОРАЖДЕ број:
1990540006638967, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245055020008.
УДРУЖЕЊЕ МАЛОНОГОМЕТНИ
КЛУБ „ДРИНА“ ГОРАЖДЕ
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УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИ САВЕЗ
48. МОСИ ИГРЕ СОКОЛАЦ
2.200,00 КМ
БПК ГОРАЖДЕ
2011. ГОДИНЕ
Жиро-рачун УДРУЖЕЊА СПОРТСКИ САВЕЗ БПК ГОРАЖДЕ 1990540006336521, отворен
код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број: 4245007300007.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 300
(ЈАН 001) – Текући трансфер непрофитним организацијама.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је да
до 31.12.2011. године Министарству за
образовање, науку, културу и спорт
достави наративни и финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава додијељених по основу апликације
на јавни позив за пријаву приједлога
пројектних активности за учешће у
Програму утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер
непрофитним организацијама за 2011.
годину.
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:03-14–1956-1/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1033
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011.године и број: 10-14-1573-7/11 од
19.10.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
02.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
Пројекта под називом
«Набавка опреме» достављеног
од стране Јавног предузећа
РТВ БПК Горажде д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком прихвата се суфинансирање Пројекта под називом
«Набавка опреме» достављеног од
стране Јавног предузећа РТВ БПК Горажде д.о.о. у износу од 7.000,00 КМ.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
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Члан 3.
За суфинансирање овог Пројекта средства су обезбјеђена у Буџету
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт на економском коду
614 100 (КАН 003) - Остали текући
трансфери – Информисање.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде».
Број:03–14–1959/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1034
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04.
2011.године и број: 10-14-1573-7/11 од
19.10.2011. године, те Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде
број: 03-14-1959/11 од 02.12.2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12. 2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ БПК Горажде

д.о.о. на име суфинансирања
пројекта под називом
«Набавка опреме»
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Јавном предузећу РТВ БПК Горажде
д.о.о. на име суфинансирања пројекта
под називом «Набавка опреме» у износу од 7.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери –
Информисање.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештај о
имплементацији пројекта под називом
«Набавка опреме».
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:03-14–1959-1/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1035
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.20011.
године, д о н о с и:

де - Дирекција за цесте, економски код
821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова).
Средства за реализацију ове
Одлуке обезбиједиће се из ГСМ – лиценце.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
окончане ситуације за изведене
радове на модернизацији
и дјелимичној реконструкцији
регионалног пута Р-448 ПоткозараГоражде- Хреновица, дионица
Јабука- Крива Драга

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

Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање окончане ситуације број: 292/11 од 15.11.2011.године,
у износу од 189.917,00 КМ, испостављене од стране привредног друштва «Гораждепутеви» д.д. Горажде по Уговору
број: 03-14-11671/11 од 20.10.2011.године, за изведене радове на модернизацији и дјелимичној реконструкцији регионалног пута Р-448 Поткозара-Горажде - Хреновица, дионица Јабука- Крива Драга.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Гораж-

Члан 3.

Број:03–14-2003/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1036
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-646
/11 од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину» («Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде», број:
8/11) утврђен Буџетом Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. Годину и Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-141014/11 од 07.07.2011.године о давању
сагласности на Програм о измјенама и
допунама Програма «Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину» и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-10153/11 од 01.06.2011.године («Службене
новине Босанско – подрињског канто-
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на Горажде», број: 8/11) и Одлуке о давању сагласности на «Програм о измјенама и допунама Програма подстицај
пољопривредној производњи за 2011.
годину» број: 03-14-1459/11 од 16.09.
2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.
2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи (подстицај
за регресирање камата по кредитима
за пољопривредну производњу)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
709,32 КМ за подстицај у пољопривреди – (подстицај за регресирање камата по кредитима за пољопривредну
производњу).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредих произвођача у пољопривреди који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа
како слиједи:
1. СПП ,,ЕКОС’’
вл. Ченгић Нусрет
530,42 КМ
Раифаизен банка д.д. Сарајево
филијала Горажде жиро-рачун
бр. 1610000081700007
2. Агановић Севда
150,00 КМ
Раифаизен банка д.д. Сарајево
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филијала Горажде жиро-рачун
бр. 09-0010633-52
3. Пештек Расема
28,90 КМ
ПБС д.д. Сарајево филијала
Горажде жиро-рачун бр. 104001
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002-Подстицај пољопривредној производњи – (подстицај за регресирање камата по кредитима за пољопривредну производњу).
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:03–14-1998/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1037
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-612
/11 од 12.05.2011.године о давању сагласности на Програм «Програм руралног развоја» за 2011. годину («Служб-
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ене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 7/11), Одлуке
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде број: 03-14-1823/11 од 16.11.
2011. године о давању сагласности на
«Програм о измјенама и допунама Програма руралног развоја за 2011.годину», Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
по Програму «Програм руралног
развоја за 2011. годину»
Члан 1.
Овом се одлуком врши додјела новчаних средстава по Програму
«Програм руралног развоја за 2011. годину» у износу од 3.997,80 КМ.
Члан 2.
Одобрава се исплата новчаних
средстава Општини Горажде и Општини Фоча-Устиколина по Програму
„Програм руралног развоја за 2011. годину“ са висином износа средстава како слиједи и то:
1. Општина Фоча-Устиколина,
у износу од 1.997,80КМ
ПБС, филијала Горажде, број банковног рачуна: 1011400000220255;
2. Општина Горажде,
у износу од 2.000,00КМ
Раифаизен банка филијала Горажде, број банковног рачуна:16100000
92630161.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код
614300-ТЕК 002 - Текући трансфери
непрофитним организацијама – Рурални развој за 2011. годину.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1997/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1038
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Програма утрошка средстава
«Програм подршке развоју подузетништва и обрта» за 2011. годину број:
04-14-1022/11 од 18.05.2011.године («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број: 7/11), Програма о измјенама и допунама «Програма подршке развоју подузетништва и
обрта» за 2011. годину број: 04-14-10223/11 од 17.06.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

31. децембар/просинац 2011.

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
по «Програму подршке развоју
подузетништва и обрта»
за 2011. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком врши додјела
новчаних средстава за развој подузетништва и обрта на подручју Босанско
–подрињског кантона Горажде по „Програму подршке развоју подузетништва
и обрта“ за 2011. годину, број: 04-141022/11 од 18.05.2011. године и Програму о измјенама и допунама ПрограРедни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назив корисника

Самостални пољопривредни
произвођач-„СВИЛА“
вл. Адиловић Саима
Самостални пољопривредни
произвођач-„ВИЛА“
вл. Оџак Сабахета
Самостални пољопривредни
произвођач „МЕБС“
вл. Кракоња Сабахета
Самостални пољопривредни
произвођач „СУРАЈА“
вл. Драгољ Бехиџа
Самостални пољопривредни
произвођач „МУХКО“
вл. Муховић Емир
Самостални пољопривредни
произвођач „ПЧЕЛИЦА“
вл. Амира Мулахметовић
Самостални пољопривредни
произвођач „ЗЛАТНА ПЧЕЛА“
вл. Мерсиха Мујезиновић
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ма подршке развоју подузетништва и
обрта“ за 2011. годину број: 04-14-10223/11 од 17.06.2011.године, у укупном
износу од 19.655,30 КМ.
Новчана средства су планирана
у Буџету Министарства за привреду за
2011. годину, на економском коду 614
500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај
развоја, подузетништва и обрта.
Члан 2.
Новчана средства се додјељују
сљедећим корисницима:

Износ КМ

265,20
278,00

271,00

270,20

221,00

208,50

246,50

Банка
и број жиро-рачуна

Моја банка д.д. Сарајевофилијала Горажде
137-620-60035239-64
Моја банка д.д. Сарајевофилијала Горажде
137-620-60035237-70
Унион банка д.д. Сарајево
филијала Горажде
1020070000033145
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина
Сарајево филијала
Горажде
1610000094060038
НЛБ Тузланска банка д.д.
Тузла филијала Горажде
1325002010149723
ПБС д.д. Сарајево
филијала Горажде
1011400054395628
Унион банка д.д. Сарајево
филијала Горажде
1020070000033339
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Самостални пољопривредни
произвођач „МАНГО“
вл. Јованка Мандић
Самостални пољопривредни
произвођач „АВЕА“
вл. Чаврк Азра
Самостални пољопривредни
произвођач „МИНКО“
вл. Корјенић Азра
Самостални пољопривредни
произвођач „СЕБ“
вл. Буква Сенада
Самостални пољопривредни
произвођач „МЕДАПРОМ“
вл. Клачар Сабина
Самостални пољопривредни
произвођач „МЕЛИ“
вл. Татарин Мелиха
Самостални пољопривредни
произвођач „ВРТЛАР“
вл. Џаферовић Хасена
Самостални пољопривредни
произвођач „РАЗИЈА“
вл. Хаџовић Разија
Самостални пољопривредни
произвођач „ЗЕЛЕНИКА“
вл. Курић Темима
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323,20

331,20

272,50

269,40

331,20

243,00

267,20

259,70

321,50

17.

Самостални пољопривредни
произвођач „ДЕЉО“
вл. Дељо Елвир

279,00

18.

Самостални пољопривредни
произвођач „ГАБИ“
вл. Габела Нисад

282,00

19.

Удружење „Стари занати“

3.866,00

20.

Обртничко-трговачка радња
„СЕДЕФ“ вл. Мушовић Насиха

3.800,00

Моја банка д.д. Сарајевофилијала Горажде
137-620-60035109-66
Унион банка д.д. Сарајево
филијала Горажде
1020070000033436
Шпаркасе банка д.д.
филијала Горажде
1990540053971960
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина Сарајево филијала Горажде
1610000094490039
Унион банка д.д. Сарајево
филијала Горажде
1020070000033242
Шпаркасе банка д.д.
филијала Горажде
1990540053940047
Моја банка д.д. Сарајевофилијала Горажде
137-620-60035191-14
Моја банка д.д. Сарајевофилијала Горажде
137-620-60035490-87
Моја банка д.д. Сарајевофилијала Горажде
137-620-60035255-16
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина Сарајево филијала Горажде
1610000093570091
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина Сарајево филијала Горажде
1610000095130045
ПБС д.д. Сарајево
филијала Горажде
1011400000231992
ПБС д.д. Сарајево
филијала Горажде
1011400000302802
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21.

Обртничка аутомеханичарска
и аутоелектричарска радња„ШУЊА“, вл. Шуња Амер

22.

Обртничка радња тјестенина„М“ вл. Плех Џенита

3.616,00

3.433,00

НЛБ Тузланска банка д.д.
Тузла филијала Горажде
1327310410337289
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина Сарајево филијала Горажде
1610000092540048

Укупно: 19.655,30 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код
14500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1995/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1039
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Програма утрошка средстава
«Програм подршке развоју подузетништва и обрта» за 2011.годину број:04
-14-1022/11 од 18.05.2011.године («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број:7/11), Програма о измјенама и допунама «Програма
подршке развоју подузетништва и об-

рта» за 2011.годину број:04-14-1022-3/11
од 17.06.2011.године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
по «Програму подршке развоју
подузетништва и обрта»
за 2011.годину
Члан 1.
Овом одлуком врши се додјела
новчаних средстава у укупном износу
од 64.686,00 КМ за развој подузетништва и обрта на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде по «Програму подршке развоју подузетништва и
обрта» за 2011.годину, број:04-14-1022/11
од 18.05.2011.године и Програму о измјенама и допунама «Програма подршке развоју подузетништва и обрта»
за 2011. годину број: 04-14-1022-3/11од
17.06.2011.године.
Новчана средства су планирана
у Буџету Министарства за привреду за
2011.годину, на економском коду 614
500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.
Члан 2.
Новчана средства се додјељују
сљедећим корисницима:
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Р.
Бр.

Назив корисника

Назив програмапројекта

1.

Обртничка
аутомеханичарска
и вулканизерска радња
„ЕСО“
вл. Ваљевчић Есед

„Модернизација пружања
услуга у обртничкој
радњи“

5.000,00

2.

Обртничкоелектроничарска радња
„ЕЛЕКТРОНИК“
вл. Рашидовић Реџо

„Набавка сервисне
опреме и реконструкција
пословног простора“

4.000,00

3.

Обртничка радња
видеотека „YОП“
вл. Џиновић Фахрудин

„Увођење нових интернет
технологија у
привлачењу купаца кроз
успостављање бесплатног
(Wи-Фи) „ Хот Спот-а“ за
приступ интернету у
ужем дијелу пјешачке
зоне у Горажду“

4.

Аутопревозник
Оџаковић Нермин

„Набавка камиона“

4.000,00

5.

Обртничка браварска
радња „ПОПИНОКС“
вл. Поповић Ахмед

„Набавка опреме-строј за
савијање профила“

7.000,00

6.

Обртничко-ковачка
радња „ЖИГО“ вл. Жиго
Нихад

„Набавка апарата за
заваривање“

5.000,00

ПБС д.д. Сарајево
филијала Горажде
1011400000608837

Обртничко-оптичарска
радња „ОПТИКА
ЧЕЉО“ вл. Чељо
Елведина

„Осавремењивање
оптичарског обрта новим
технологијама“

4.704,00

Шпаркасе банка д.д.
филијала Горажде
1990540006662926

8.

Аутолимарска и
аутолакирерска радња
„ДУДЕ“, вл. Ђозо Ведин

„Набавка стола за
развлачење аутолимарије и
санација и бетонирање
дијела паркинга
аутолимарске радионице“

9.

Обртничка
аутомеханичарска радња
„Левис“ вл. Мујагић
Елвис

„Инвестирање у опрему
за прање возила у циљу
проширења услуга и
одрживости радње“

7.

Износ
КМ

6.000,00

10.000,00

4.000,00

Банка и број
жиро-рачуна
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина
Сарајево филијала
Горажде
1610300000480049
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина
Сарајево филијала
Горажде
1610300002380085

НЛБ Тузланска банка
д.д. Тузла филијала
Горажде
13273100124090

Постбанк БХ д.д.
Сарајево
филијала Горажде
1871236010405370
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина
Сарајево филијала
Горажде
1610300005680025

ПБС д.д. Сарајево
филијала Горажде
1011400000609613
Раифаизен банка д.д.
Босна и Херцеговина
Сарајево филијала
Горажде
1610300006290058

31. децембар/просинац 2011.

10.

Обртничко-фризерска
радња „КЕН“
вл. Бешлија Кенан

11.

Обртничка комора
Босанско-подрињског
кантона Горажде
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„Нешто ново код нас“
„Подршка реализацији
програма рада
Обртничке коморе БПК
за 2011. годину“

4.982,00

Шпаркасе банка д.д.
филијала Горажде
1990540005790023

10.000,00

Унион банка д.д.
Сарајево филијала
Горажде
1020070000031690

УКУПНО:64.686,00 КМ

Члан 3.

Члан 6.

Са претходно наведеним корисницима Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
ће закључити уговоре којима ће се детаљније регулисати уговорене обавезе
у вези са додијељеним средствима, прецизирати начин утрошка према пројектима, односно, програмима са којима су субјекти аплицирали, начин контроле утрошка средстава, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не изврше уговорене обавезе.

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

Члан 4.
Даје се сагласност министру за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за потписивање уговора са
наведеним корисницима.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код
614500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.

Број:03-14-1994/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1040
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-646
/11 од 19.05.2011. године о давању сагласности на Програм «Подстицај пољопривредној производњи за 2011. годину» («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:8/11),
утврђен Буџетом Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину и
Одлуке Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1014/11 од
07.07.2011.године о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
Програма «Подстицај пољопривредној
производњи за 2011. годину», Одлуке
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде број: 03-14-1459/11 од 16.09.
2011.године о давању сагласности на

31. децембар/просинац 2011.
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Програм о измјенама и допунама Програма «Подстицај пољопривредној производњи за 2011. годину», Упутства за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи број: 04-14-1015-3/11 од 01.06.2011.
године, Упутства о измјенама и допунама Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи број: 04-14-2790-6
/11 од 21.09.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 36. редовној сједници, одржаној
02.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривредиподстицај за држање пчелињих
друштава
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
ис-плати новчана средства у износу од
500,00КМ за подстицај у пољопривреди-подстицај за држање пчелињих
друштава.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредног произвођача који је остварио право на подстицај са висином износа како слиједи:
1. СПП „ПЧЕЛИЊАЦИ БОГДАНИЋИ“, вл. Дељо Џевад 500,00КМ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и

Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500–ПОД 002 подстицај пољопривреденој производњи –држање пчелињих друштава.
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:03-14-1993/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1041
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене
новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 02.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
«Подстицаја за шумарство»
за 2011.годину утврђен у Буџету
Министарства за привреду Кантонална управа за шумарство,
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011.годину на
економском коду 614100 - Текући
трансфери другим нивоима власти
(шумарство) за 2011.годину
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава «Подстицај за шумарство» за 2011.годину
утврђен у Буџету Министарства за привреду - Кантонална управа за шумарство, Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011.годину, на економском коду 614100 – Текући трансфери
другим нивоима власти (шумарство), у износу од 28.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду –
Кантонална управа за шумарство и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Уредбе о шумама („Службене новине
Ф БиХ“ број: 83/09, 26/10, 38/10 и
34/11), Министарство за привреду, на
приједлог Кантоналне управе за шумарство, утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Кантоналне
управе за шумарство Министарства
за привреду, са економског кода
614 100 – Текући трансфери другим
нивоима власти (шумарство)
за 2011. годину
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

''ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ЗА
ШУМАРСТВО'' је назив Програма утрошка средстава Министарства за привреду- Кантоналне управе за шумарство са економског кода 614 100 – Текући
трансфери другим нивиома власти
(шумарство)
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

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:03–14-1991/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..................................

1041а)
У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/11) и чланова 46. и 50.

Период реализације Програма:
01.01.2011 - 31.12.2011. године
Буџетска линија: Текући трансфери другим нивоима власти
(шумарство)
Економски код:

614 100

Аналитички код
Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
28.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец
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Позиција одговорног лица:
Министар
Контакт лице за Програм:
Бардак Есад
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:

038 221 680
privreda@bpkgo.ba

Интернет:

www.bpkgo.ba

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета БПК за 2011. годину дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-1991/11
од 02.12.2011. године.
2.
2.1.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
(1)

Намјера Програма утрошка средстава Министарства за привреду –
Кантоналне управе за шумарство са
буџетског кода 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти (шумарство) јесте обезбјеђење подршке обнове шума од посљедице елементарних
непогода, санација штета у шумама и
биолошка обнова шума, те цертифицирање у шумарству, све ради општег
интереса и дугорочних циљева заснованих на принципима одрживог господарења шумама на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
(2)
Сврха подршке подстицаја шумарству јесте стварање услова за одрж-

иво господарење шумама, заштита шума, санација штета у шумама, биолошка обнова, пошумљавање и цертифицирање у шумарству на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Пружање подршке обезбиједиће се кроз суфинансирање и финансирање пројеката привредних субјеката
регистрованих за обављање послова у
шумарству, са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3)
Сврха Програма је, такођер, да
у складу са чланом 40. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава, одобрен
на економском коду 614 100 – Текући
трансфери другим нивоима власти
(шумарство) у складу са важећим законским прописима.
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти (шумарство) из Буџета Кантоналне управе
за шумарство Министарства за привреду Босанско – подрињског кантона
Горажде за 2011. годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм
од стране Владе Босанско-подрињског
кантона, као што су општи и посебни
циљеви, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници
средстава, процјена резултата те процјену непредвиђених расхода и издатака.
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1. Општи циљ Програма
(1)
Основни циљ програма јесте
пружање подршке пословним субјектима регистрованим за обављање
послова у шумарству у активностима
које доприносе стварању услова за
одрживо господарење шумама, заштита шума, санација штета у шумама,
биолошка обнова, пошумљавање и
цертифицирање у шумарству на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
3.2. Посебни (специфични)
циљеви Програма
(1)
У складу са општим циљем, посебни специфични циљеви програма
су:
1. обнове шума од посљедице елементарних непогода;
2. санација штета у шумама и биолошка обнова шума;
3. цертифицирање у шумарству.
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господарење шумама у смислу обнове
шума од посљедица елементарних непогода.
(3)
У оквиру другог спцифичног
циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима у суфинансирању
пројеката који се односе на санацију
штета у шумама и биолошку обнову
шума са акцентом на унапређење стања шума и повећање површина под
шумом.
(4)
У оквиру трећег специфичног
циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима за увођење и имплементацију међународних стандарда у шумарству и дрвној индустрији
на простору Босанско-подрињског кантона.
Подршка ће се обезбиједити за
пројекте који омогућавају цертифицирање господарења шумским ресурсима са циљем очувања стабилне позиције на постојећем и новом атрактивном тржишту, што представље предуслов за цертифицирање сировине а самим тим и готовог производа на тржишту.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

(2)

(1)

У оквиру првог специфичног
циља обезбиједиће се подршка привредним субјектима у суфинансирању
пројеката који омогућавају одрживо

Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 28.000 КМ. Ср-
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едства за ове намјене налазе се на економском коду 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти (шумарство).
(2)
За сваки посебан циљ/компоменту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
1. обнове шума од посљедице
елементарних непогода
Максимални буџет:
10.000 КМ
2. санација штета у шумама и
биолошка обнова шума
Максимални буџет:
10.000 КМ
3. цертифицирање у шумарству
Максимални буџет:
8.000 КМ
(3)

санско-подрињског кантона Горажде
за 2011.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 5/11) на економском коду 614100
– Текући трансфери другим нивоима
власти (шумарство), у укупном износу
28.000 КМ, распоређиваће се на основу
пројеката, у складу са сваким посебним циљем Програма.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику.
Критерији за расподјелу средстава су:
-

Укупан износ средстава који ће
бити расположив за пројекте за средствима износи 28.000 КМ.

-

(4)

-

У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту у
износу до 10 процената од износа компоненте. У случају потребе веће корекције средстава између појединачних
компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве,
Министарство ће Влади Босанско-подрињског кантона Горажде предложити измјене и допуне Програма.
5.

КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Општи услови
(1)
Средства одобрена Буџетом Бо-

-

Испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
Испуњавање посебних услова
дефинисаних у Програму,
Повезаност са општим и посебним циљевима Програма,
Резултат процеса селекције апликација.
(3)
(Општи услови за учествовање
у програму)

Општи услови омогућавају учешће правних лица као корисника средстава. Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
-

-

-

Да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона,
Да су регистровани као привредна друштва која обављају послове у шумарству,
Да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде
рачуна,
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-

Да се приједлог пројекта кандидује у складу са одредбама овог
Програма.
(3)
(Кандидовање приједлога
Пројекта за средствима)

Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све специфичне циљеве Програма. Министарство може расписати и јавни позив за појединачне
компоненте програма у случају расписивања два и више јавних позива.
Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са плановима Министрства за привреду.
(4)
(Одобравање приједлога пројекта)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката селектују и процијене.
Сви приједлози пројеката се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2. Процедуре аплицирања,
селекције и евалуације
пројеката за средствима
(1)
(Апликанти)
Правна лица која испуњавају оп-
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ште услове за учествовање у Програму
у имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога пројекта за средставима.
(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава из овог Програма.
Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
(3)
(Подношење пријелдога пројеката)
Приједлози пројеката за средствима достављају се у форми која је прописана од стране Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Апликант може доставити приједлог Пројекта у којем је планирано
кориштење из средстава из овог Програма на основу јавног позива које објављује Министарство.
Апликант може доставити више приједлога пројекта, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру једног
специфичног циља.
Уколико се у рвом јавном позиву не утроше сва планирана средстава
Програма у временском плану који је
одређен Програмом, Министарство ће
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расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 07.12.2011.године.
(4)
(Финансирање приједлога пројеката)
Укупан буџет предложеног пројеката, које апликанти достављају за
финансирање, не може бити мањи од
5.000 КМ ни већи од 50.000 КМ.
Минимални и максимални износ гранта је у распону од 4.000 до
10.000 КМ.
Апликанти су обавезни да оси-

ЦИЉ
обнове шума од посљедице
елементарних непогода
санација штета у шумама и биолошка
обнова шума
цертифицирање у шумарству

(5)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге
пројеката се проводе најкасније 30 дана од затварања јавног позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за привреду у оквиру овог Програма.

31. децембар/просинац 2011.

гурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 20%.
Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта, у којима је планирани грант
већи или мањи од утврђене висине и у
којима није обезбијеђено властито учешће у складу са Програмом, ће бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава овог
Програма су дефинисани у распону за
сваки специфични циљ како слиједи:

Минимални
износ гранта

Максимални износ
гранта

4.000 КМ

10.000 КМ

4.000 КМ

10.000 КМ

4.000 КМ

8.000 КМ

Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима Програма,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.
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Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане руком ће
бити аутоматски одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавјестити све апликанте о резултатима
административне провјере.
(6)
(Евалуација достављених
приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и
то:
•
•
•
•
•

Финансијски и оперативни
капацитети апликанта,
Релевантност,
Методологија,
Одрживост,
Буџет и трошковна ефикасност.
(7)
(Оцјењивање апликација)

Евалуација апликација се проводи на основу Скале за евалуацију. Ев-
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алуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100.
Пројекти који имају мање од 70
бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у
поглављу релевантност мањи од 15,
апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност
мањи од 15, апликација се одбија без
обзира на добивен укупан максималан
број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле са бројем чланова комисије.
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(8)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА

ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом
1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног
за имплементацију пројеката

5
5

2. Релевантност
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне
циљеве Програма
2.2. Колико је апликација релевантна за посебне услове Програма
2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма
3. Методологија

30

30

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

10

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

5

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема те да ли су на задовољавајући начин укључени сви који могу допринијети рјешавању проблема

5

4. Одрживост
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или захтјеву
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на привреду Босанско-подрињског кантона
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из средстава Министарства за привреду
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
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ

20

20

5

5

5x2

5x2

5

5

30

30

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80
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(9)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)

ње или једнако износу од 10.000 КМ, уз
Нацрт уговора подноси се и Приједлог
Закључка Владе о давању сагласности
Министру привреде за потписивање
Уговора. Након приватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, пројекат је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.

За пројекте који су у процесу
евалуације добили више од 70 бодова,
комисија рангира по броју освојених
бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су програмом дефинисана
за сваки појединачни циљ. Сви најбоље
рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти (шумарство).
Истовремено са приједлогом одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и ма-

Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду
и начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
5.3. Приоритети и посебни услови
(1)
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима чија имплементација укључује
реализацију приоритета дефинисаних
Програмом.
(2)
Основни приоритет овог Програма је одрживо газдовање шумама,
заштита шума, санација шума од елементарних непогода и биолошка обнова те цертифицирање у шумарству.
Активности које доприносе његовом
остваривању
имају предност за
учествовање у Програму.
(3)
Предност при додјељивању пројеката у оквиру првог, другог и трећег специфичног циља ће имати пословни субјекти који:
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-

су пословали са добитком у посљедње двије године,
већину продаје остварују на иностраном тржишту,
у протекле двије године нису
отпуштали раднике,
у протекле двије године су обезбиједили раст укупног пословања.

3. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
(1)
Корисници средстава по овом
Програму су привредни субјекти регистровани за обављање послова у шумарству. Привредни субјекти су поред
општих услова обавезни испуњавати и
сљедеће услове:
-

-

-

-

-

Да су регистровани минимално
двије године од дана достављања апликације,
Да су регистровани као друштва ограничене одговорности или
дионичарска друштва која испуњавају услове за обављање послова из области шумарства,
Да имају минимално 20 стално
запослених радника,
Да дјелатност обављају на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
Да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза,
Да су доставили извјештај о намјенском утрошку средстава за
одобрена средства од стране Владе Босанско-подрињског кантона у периоду од протекле три

-

године,
Да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона у задње три године.

4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Кантоналној управи за шумарство и Програм не захтуијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма. Радници Министарства који ће бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

-

Супервизор програма: Бардак Есад
Службеник за мониторинг и извјештавање:
Белма Меши-Шехо
Намјештеник надлежан за администрацију:
Шалака Нијаз

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

санацију шума од елементарних
непогода
биолошка обнова шума и поваћање површина под шумом
заштита шума
цертифицирање у шумарству (увођење стандарда за управљање квалитетом)
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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.
(2
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма одабрани корисници Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Форма и садржај извјештаја о утрошку
средстава ће бити достављена свим корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 100 –Текући трансфери другим
нивоима власти (шумарство) вршиће
Министарство за привреду и Кантонална управа за шумарство Босанско-подрињског кантона Горажде и службеници Министарства који су дефинисани Програмом.
6. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(1)
У приједлозима пројеката за ср-

едствима апликанти су дужни процијенити све ризике који могу утицати
на остваривање планираних резултата
пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утјецати
на остваривање планираних резултата.
Број: 04-14-3711-1/11 М И Н И С Т А Р
05.12.2011.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-1991/11
дана 02.12.2011.године.

1042
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. Редовној сједници, одржаној дана 02.12.20011.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Обрачунске ситуације за изведене
радове на редовном (љетном)
одржавању регионалне цесте Р-448
Поткозара- Горажде- Хреновица
за 2011. годину
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање Обрачунске си-
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туације број:38/11 од 22.11.2011.године, у износу од 46.635,00 КМ, испостављене од стране привредног друштва
„Гораждепутеви“ д.д. Горажде по Уговору број:03-14-1376-1/11 од 12.09.2011.
године, за изведене радове на редовном (љетном) одржавању регионалне
цесте Р-448 Поткозара- Горажде- Хреновица за 2011. годину
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде - Дирекција за цесте, економски код
613700 - Издаци за текуће одржавања
одржавање (цеста и мостова).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1990/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1043
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614300 –

Текући трансфери непрофитних организација број: 11-14-491-2/11 од 22.04.
2011.године, Одлуке о давању сагласности на Програм број: 03-14-461/11од
20.04.2011.године, те Програма о измјенама и допунама Програма број:11-14491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.230,00 КМ на име финансирања трошкова за учешће екипе
РВИ на:
Куп-првенство у стрељаштву, које ће
се одржати у Доњем Вакуфу дана
27.11.2011.године, износ од 780,00 КМ;
XV Државно првенство у стоном
тенису, које ће се одржати у Тузли
дана 12.11.2011.године, износ од 450,00
КМ.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације РВИ (Савез за спорт РВИ).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де, а средства уплатити на жиро-рачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
БПК Горажде на број:1990540006144655,
отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1989/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1044
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава
614200 - Текући трансфери појединцима БОР – 005 и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско –
подрињског кантона Горажде» број:
5/11), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за израду спомен-обиљежја (хаирчесме) у МЗ Зупчићи, Богушићи,
Цвилин, Обарак
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 22.937,19 КМ за израду
спомен-обиљежја (хаир-чесме) у МЗ
Зупчићи, Богушићи, Цвилин, Обарак.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 Текући трансфери појединаца БОР 005- Подизање надгробних споменика и других спомен-обиљежја.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде,
а укупна средства уплатити извођачу
радова д.о.о. «Мермер» Горажде, власник Малокос Хасан, на жиро-рачун број 1610300001490013, Раифаизен банка.
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:03–14-1988/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1045
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација број: 11-14-491-2/11 од 22.04.
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2011.године, Одлуке о давању сагласности на Програм број: 03-14-461/11од
20.04.2011.године, те Програма о измјенама и допунама Програма број: 11-14491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
новембар 2011. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец новембар 2011.године,
и то:

ганизација – Трансфер удружења грађана.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
БПК Горажде, а средства уплатити на
жирорачуне организација:
-

СРВИ «СиновиДрине» Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ

-

Организација ПШиПБ БПК Горажде:

-

-

1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП «Златни љиљани»:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ: 1610300004930021
- Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332- ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1610300005410074 - Раифаизен

Савез РВИ БПК
«Синови Дрине»
Горажде
1.720,00
Организација ПшиПБ
БПК Горажде
1.720,00
Савез добитника
највећих ратних признања
БПК Горажде
840,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.200,00
Удружење
«Свјетлост Дрине»
700,00
Удружење Ветерана
рата, ЗБ, ПЛ
1.025,00

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».

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитних ор-

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета

-

-

-

-

Члан 3.

Број:03–14-1087/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 614300 –
Текући трансфери непрофитних организација број: 11-14-491-2/11 од 22.04.
2011.године, Одлуке о давању сагласности на Програм број: 03-14-461/11од
20.04.2011.године, те Програма о измјенама и допунама програма број: 1114- 491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
новембар 2011. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2011.години за мјесец новембар.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитних организација – (Финансирање пројеката
НВО борачких популација).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде на жиро-рачун број:199054000
5249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1985/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1047
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“, број: 5/11) и Програма утрошка средстава са кода 614
200 – „Текући трансфери појединцима“ (БОР–003) („Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде“, број: 7/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 36.
редовној сједници, одржаној дана 02.
12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде трошкова
за прикључење стамбеног објекта
на електроенергетски систем
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.096,00
КМ (словима: једна хиљада деведесет
шест КМ) на име накнаде трошкова за
прикључење стамбеног објекта систем
припадника борачке популације са
простора Босанско – подрињског кантона Горажде на електроенергетски, у
појединачном износу како слиједи:
Р/Б
1.

Презиме (име оца) име
Појата (Хаџан) Смаил
УКУПНО:

Износ
1.096,00
1.096,00

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Текући трансфери појединцима –
БОР 003 (помоћ у стамбеном збрињавању).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на трансакциони рачун Јавног предузећа Електропривреда Босне
и Херцегвоине д.д. Сарајево, филијала
„Електродистрибуција“, Сарајево ПЈ
Горажде, број:1990540052708826, отворен код Шпаркасе банка Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско – подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1984/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1048
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са економског
кода 614200- Текући трансфери
појединаца
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за измјене и допуне Програма са
измјенама и допунама Програма утрошка средстава са економског кода 614
200 – Текући трансфери појединаца
број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године у Буџету Министарства за борачка
питања.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Програм са измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са економског кода
614200 – Текући трансфери појединаца-БОР-2, БОР-003, БОР-004, БОР005.
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Члан 3.

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».

Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе БПК Горажде.

Број:03–14-1983/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.............................

1048а)
63

ПРОГРАМ
са измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
са кода 614200 - Текући трансфери
појединаца број: 11-14-514-2/11
од 22.04.2011.године

Број:11-14- 514- 13 /11
30.11.2011. године.
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

1049
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

Члан 1.
У Програму утрошка средстава
са измјенама и допунама програма са
кода 614200 – Текући трансфери појединаца, а који је Влада БПК Горажде
усвојила Одлуком број: 03-14-460/11 од
20.04.2011.године, треба да стоји:
Поглавље I,став 2.
брише се”БОР-002- Накнаде за вријеме
незапослености”,
Поглавље II,став 1.
мијења се - планирана средства у износу од 985.000,00 КМ,
Поглавље II, став 1.
брише се “1. БОР-002 - Накнаде за вријеме незапослености”,
Поглавље II,став 2.
мијења се - ПОТРЕ-БНА СРЕДСТВА
310.000,00 КМ,
мијења се – санација објеката
250.000,00 КМ,
мијења се – потребна средства
310.000,00 КМ,

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са економског
кода 614300 - Текући трансфери
непрофитних организација
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за измјене и допуне Програма са
измјенама и допунама Програма утрошка средстава са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитних организација број: 11-14-491-7/11 од
26.10.2011.године у Буџету Министарства за борачка питања.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Програм са измјенама и допунама Програма утрошка средстава са економског
кода 614300 – Текући трансфери непрофитних организација.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1982/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
....................................

31. децембар/просинац 2011.
ЊЕ ПРОЈЕКАТА НВО БОРАЧКИХ
ПОПУЛАЦИЈА (НВО)
-

-

1049а)
ПРОГРАМ
са измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са кода 614300 Текући трансфери непрофитних
организација број: 11-14-491-2/10 од
22.04.2011.године, број: 11-14-491-4/11
од 25.07.2011. и број: 11-14-491-7/11
од 26.10.2011. године
Члан 1.
У Програму утрошка средстава
са измјенама и допунама програма са
кода 614300 – Текући трансфери непрофитних организација, који је Влада
БПК Горажде усвојила Одлуком број:
03-14-461/11 од 20.04.2011.године и Одлуком број: 03-14-1120/11 од 28.07.2011.
и Одлуком број: 03-14-1774/11 од 02.
11.2011.године, треба да стоји:
У члану I.II. СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ РВИ (Савез за спорт)
-

-

Став 2. текста мијења
се износ планираних
средстава од
10.540,00 КМ
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
10.540,00 КМ
Табеларни преглед
р/б 1. укупан износ
10.540,00 КМ
У члану I.III – ФИНАНСИРА-

-

Став 4. Остали пројекти,
износ потребних
средстава
117.800,00 КМ,
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
166.000,00 КМ,
Табеларни преглед
потребних средстава
треба да стоји
у р/б -5.
Остали пројекти
износ од
117.800,00 КМ.
Укупна средства
за пројекте
166.000,00 КМ,

У члану I,IV. ОБИЉЕЖАВАЊЕ
ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА Б/П
-

ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
62.000,00 КМ
Табеларни преглед
р/б 3. “18 септембар,
Дан кантона
и Општине”
22.000,00 КМ

Поглавље II: ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Планирана средства
- табеларни преглед
р/б 2. Спортске
манифестације
- Финансирање
пројеката
НВО б/п
- Обиљежавање
значајних датума
из периода 92/95

326.000,00 КМ

10.540,00 КМ

166.000,00 КМ

62.000,00 КМ

Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Вл-
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аде Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:11-14- 491-11 /11
30.11.2011. године.
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

1050
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“, број:5/11) и Програма утрошка средстава са кода 614200
– „Текући трансфери појединцима“
(БОР–003), („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 7/11), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614200 –
Текући трансфери појединцима –
БОР 003 (помоћ у стамбеном збрињавању).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на трансакциони рачун број: 1610300000920041, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево, филијала
Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде трошкова
за прикључење стамбеног објекта
на водоводну мрежу
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу од 200,70 КМ
(словима: двије стотине и 70/100 КМ)
на име накнаде трошкова за прикључење стамбеног објекта припадника
борачке популације са простора Босанско – подрињског кантона Горажде
на водоводну мрежу, у појединачном
износу како слиједи:
Р/Б
1.

Презиме (Име оца) име
Шедо (Алија) Зуфер
УКУПНО:

Износ
200,70
200,70

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:03-14-1986/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1051
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са чланом 15. став 2.
Закона о оснивању Јавне установе «Кантонални центар за социјални рад»
Горажде («Службене новине Босанско

31. децембар/просинац 2011.
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– подрињског кантона Горажде», број:
5/00), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора ЈУ «Кантонални
центар за социјални рад» Горажде,
број: 01/10-05-1481/11
од 21.11.2011.године, о приједлогу
избора и именовања кандидата
за мјесто директора ЈУ «Кантонални
центар за социјални рад» Горажде
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ «Кантонални
центар за социјални рад» Горажде, број:01/10-05-1481/11 од 21.11.2011.године о приједлогу избора и именовања
Санеле Зец, дипл. соц. радника, за директора ЈУ «Кантонални центар за социјални рад» Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-05-1955/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1052
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 7/11),
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 600,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец НОВЕМБАР
2011. године за 6 (шест) корисника
(100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским законима и Закону о
расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, а
према приложеном списку, са правом
продужетка до трајног рјешавања статуса.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско - подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
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здравство, расељена лица и избјеглице
- економски код – 614200 – Текући трансфери (Издаци за расељена лица).

жде, за потребе прикључка на електро
мрежу у мјесту повратка.
Члан 2.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1966/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на жиро-рачун Махмутовић
Мехмеда број: 1610650000000032 09-5510561-4, отворен код Раифаизен банке
Сарајево - филијала Горажде, из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200 – Издаци за расељена лица за 2011.годину.
Члан 3.

1053
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:7/11),
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
Махмутовић Мехмеду за потребе
прикључка на електро мрежу
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 621,73 КМ Махмутовић
Мехмеду из Новаковића, Ново Гора-

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:03-14-1981/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1054
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 41. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Слу-
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жбене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/11), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
измјена и допуна Програма утрошка
средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614200 (ЈАМ 001)– Текући трансфери
(Издаци за расељена лица),
за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011. годину, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Текући трансфери (Издаци за расељена лица).
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

31. децембар/просинац 2011.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14–1980/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.................................

1054а)
На основу Одлуке о измјенама
и допунама Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 01-14-820
/11 од 31.10.2011.године („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 13/10) те Одлуке Министарства за финансије о преусмјеравању средстава, број:06-14-6079-1/11 од
22.11.2011.године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Текући трансфери (Издаци за
расељена лица) за 2011. годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – Текући трансфери (Издаци за расељена
лица) за 2011.годину, број: 08-14-5592/10 од 22.04.2011.године, на који је сагласност дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:
03-14-453/11 од 20.04.2011. године, мијења се и гласи:

31. децембар/просинац 2011.
•

У Поглављу 1. НАЗИВ ПРОГРАМА
– Укупна вриједност Програма, као
и свим другим дијеловима Програма гдје је исказана вриједност
Програма, умјесто износа 310.000
КМ треба да стоји 259.500 КМ.

•

У Поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, у оквиру Посебног циља 1., 2.
и 4. – Укупно планирани износ средстава се мијења, како слиједи:

1. Посебан циљ: Подршка одрживом
повратку
Умјесто
235.000 КМ,
треба да стоји
239.500 КМ
2. Посебан циљ: Побољшање стамбених услова расељених лица
Умјесто
50.000 КМ
треба да стоји
6.000 КМ
3. Посебан циљ: Обавезно здравствено осигурање
Умјесто
15.000 КМ
треба да стоји
14.000 КМ.
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-14-2030-2/11
05.12.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Азра Куљух,с.р.

1055
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 41. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског ка-
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нтона Горажде за 2011. годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
измјена и допуна Програма утрошка
средстава Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614100 (ЈАО 003)– Текући трансфери
за здравство за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2011.годину, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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31. децембар/просинац 2011.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1979/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..................................

1055а)
На основу Одлуке о измјенама
и допунама Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 01-14-820
/11 од 31.10.2011.године („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:13/10), Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери
за здравство за 2011.годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, број: 08-14-875-2/11 од 14.06.
2011. године, на који је сагласност дала
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-790/11
од 09.06.2011.године, мијења се и гласи:
•

У поглављу 1. НАЗИВ ПРОГРАМА
– Укупна вриједност Програма, као

и свим другим дијеловима Програма гдје је исказана вриједност Програма, умјесто износа 350.000 КМ
треба да стоји 320.000 КМ.
•

У поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, у оквиру Посебног циља – Укупан износ средстава по Програму,
мијења се како слиједи:

Посебан циљ: Увођење нових процедура у остваривању здравствене заштите, као и модернизација процедура
извјештавања и уговарања у здравству
Умјесто 15.000 КМ, треба да стоји 5.000
КМ
Посебан циљ: Побољшање услова за
болнички смјештај и амбулантно пружање секундарних здравствених услуга кроз модернизацију болничке опреме и реконструкцију старог болничког
блока, у сарадњи са донаторима и вишим нивоима власти
Умјесто 45.000 КМ треба да стоји 40.000
КМ
Посебан циљ: Унапређење јавноздравствене дјелатности
Умјесто 200.000 КМ треба да стоји
185.000 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-14-2031-2/11
05.12.2011.године
Горажде

МИНИСТРИЦА

Азра Куљух,с.р.
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1056
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 – Текући
трансфери (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2011. годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1187/11 од 12.
08.2011. године, те Програма измјена и
допуна Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 – Текући
трансфери (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2011. Годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1668/11 од 19.
10.2011. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36.
редовној сједници, одржаној дана 02.
12.2011. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ «Дом за стара и
изнемогла лица» Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства у износу од
30.000,00 КМ ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, на име подршке
установи у субвенционирању трошкова пословања с циљем омогућавања

функционисања основних функција
јавне установе.
Члан 2.
Средства у износу од 30.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде за 2011.
годину, економски код 614100 – Текући трансфери (Дом за стара и изнемогла лица).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1978/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1057
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 128. Закона о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава
рата и заштити породице са дјецом
(«Службене новине Босанско-подрињ-
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ског кантона Горажде», број: 10/00,
5/03, 5/05 и 3/08), члана 10. и 14. Закона о црвеном крсту Федерације Босне
и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:
28/06) 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 2011.годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-933/11 од 24.06.
2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 36.
редовној сједници, одржаној дана 02.
12.2011. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
15.000,00 КМ на име пружања подршке за рад инвалидских удружења и
Црвеног крста Босанско-подрињског
кантона Горажде и то:
1. Удружење грађана за помоћ ментално ретардираним лицима 1.500,00
КМ (жирорачун број: 161030000244
0031 код Раифаизен банке Сарајево
филијала Горажде),
2. Удружење грађана обољелих од
церебралне парализе и дистрофије
1.500,00 КМ (жиро-рачун број: 1610
300002000039, код Раифаизен банке
Сарајево филијала Горажде),
3. Удружење грађана цивилних жртава рата 1.500,00 КМ (жиро-рачун
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број: 1011400000160018 код Привредне банке Сарајево – филијала Горажде),
4. Удружење слијепих и слабовидних
грађана 1.500,00 КМ (жиро-рачун
број: 1610300001810016 код Раифаизен банке Сарајево -филијала Горажде),
5. Удружење параплегичара и обољелих од дјечије парализе 1.500,00
КМ (жиро-рачун број: 161030000161
0002 код Раифаизен банке Сарајево
– филијала Горажде),
6. Црвени крст Босанско-подрињског
кантона Горажде 7.500,00 КМ (жиро-рачун број:1011400000090954 код
Привредне банке Сарајево – филијала Горажде).
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезују се корисници средстава из члана 1. ове Одлуке да Министарству за социјалну политику, здравс-
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тво, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде доставе извјештај о утрошку одобрених
средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1977/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1058
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
„Проширење обима и квалитета
те врсте лабораторијских услуга
у Дому здравља Горажде“
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава суфинансирање Пројекта „Проширење обима и
квалитета те врсте лабораторијских услуга у Дому здравља Горажде“, достављеног од стране ЈУ Дом здравља „Др.
Исак Самоковлија“ Горажде, у вриједности 15.000,00 КМ.

Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство за 2011. годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1975/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1059
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантна
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског канатона Горажде», број: 5/03), те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614100
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2011.годину, број: 08-14-8752/11 од 14.06.2011.године, одобреног
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Одуком Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-790/11 од
09.06.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
02.12.2011.године, д о н о с и:

ужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за реализацију Пројекта
«Проширење обима и квалитета
те врсте лабораторијских услуга
у Дому здравља Горажде»
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 15.000,00 КМ (словима: петнаест хиљада конвертибилних марака) на име суфинансирања
Пројекта „Проширење обима и квалитета те врсте лабораторијских услуга у
Дому здравља Горажде“, одобреног ЈУ
Дом здравља „Др. Исак Самоковлија“
Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 15.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, а у корист ЈУ Дом здравља
„Др. Исак Самоковлија“ Горажде, на
рачун број: 1610300004300006 код Раифаизен банке Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

Обавезује се ЈУ Дом здравља
„Др. Исак Самоковлија“ Горажде да,
по реализацији Пројекта, Министарству за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице достави
извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1974/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1060
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта „Анализа
здравственог стања становништва
и здравствене заштите на подручју
БПК у 2010.години“

Број 16 – страна 2421

31. децембар/просинац 2011.
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање Пројекта „Анализа здравственог стања становништва и здравствене заштите на подручју БПК у 2010.години“,
достављен од стране ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско - подрињског кантона Горажде, у укупном износу од
10.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, на економски код
614 100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство за 2011. годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1973/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1061
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, број: 08-14-875-2/11 од 14.06.
2011. године, одобреног Одуком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-790/11 од 09.06.2011. године, Влада Босанско-подрињског
кант-она Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за реализацију Пројекта „Анализа
здравственог стања становништва
и здравствене заштите на подручју
БПК у 2010.години“
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ (словима:десет хиљада конвертибилних марака) на име финансирања Пројекта
„Анализа здравственог стања становништва и здравствене заштите на подручју БПК у 2010.години“, одобреног
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министар-
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ства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, на рачун број: 1011400000
178254 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

– подрињског кантона Горажде» број :
5/03), члана 25. Закона о рачуноводству ФБиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине» број: 83/09)
и члана 7. Правилника о попису имовине, потраживања, залиха и обавеза
Босанско-подринјског кантона Горажде број: 06-14-6202/11 од 22.11.2011
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној 02.12..2011.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о редовном годишњем попису
имовине, обавеза и потраживања
Босанско-подрињског кантона
Горажде на дан 31.12.2011.године

Члан 4.
Обавезује се ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде да, по реализацији Пројекта, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави извјештај о намјенском
утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1972/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1062
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско

Члан 1.
Са стањем на дан 31.12.2011.године обавиће се редовни годишњи попис:
1. Сталних средстава у облику ствари, права и разграничења,
2. Новчаних средстава,
3. Племенитих метала,
4. Потраживања,
5. Залиха,
6.

Обавеза (краткорочних и дугорочних).

Члан 2.
Организацијом пописа руководи главна централна пописна комисија Босанско-подрињског кантона.
Главну централну пописну комисију именоваће Влада кантона.
Члан 3.
За проводјење пописа, поред
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Главне цнтралне пописне комисије Босанско-подрињског кантона, потребно
је именовати и сљедеће пописне комисије:
1. Централна пописна комисија Министарства за унутрашње послове,
2. Централна пописна комисија Минстарства за правосуђе, управу и радне односе,
3. Централна пописна комисија Министарства за образовање, науку, културу и спорт,
4. Централна пописна комисија Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
5. Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења и залиха материјала, робе
и ситног инвентара, код кантоналних министарстава и управа,
6. Комисије за попис новчаних средстава, донаторских средстава, племенитих метала и вриједносних папира, потраживања и пласмана, краткорочних и дугорочних обавеза,
разграничења и капитала, код кантоналних министарстава и управа,
7. Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења, залиха материјала, робе и
ситног инвентара код буџетских корисника (нижих потрошачких јединица).
Комисије из става 2. овог члана
именоваће својим рјешењем овлаштени представник буџетских корисника.
Члан 4.
Главна Централна пописна комисија Босанско-подрињског кантона
Горажде и комисије именоване од ст-

ране буџетских корисника, свој рад
организоват ће у складу са Упутством
о раду пописних комисија и обављању
пописа средстава, потраживања и обавеза за 2011. годину, којег ће донијети
Министарство за финансије БПК-а Горажде.
Елаборат о извршеном попису
Главна Централна пописна комисија
Босанско-подрињског кантона, доставиће Влади Босанско-подрињског кантона на разматрање и усвајање.
Члан 5.
Конкретни задаци комисија из
члана 3.ове Одлуке са роковима почетка и завршетка пописа одредиће се рјешењима о именовању комисија, које
доносе буџетски корисници.
Члан 6.
Књиговодствене пописне листе
и потребну стручну помоћ за рад комисија обезбиједит ће Министарство
за финансије.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Канота, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона».
Број:03–14-1971/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1063
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 39. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 5/11), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној 02.
12.2011. године, д о н о с и:

3. Општина Пале - Прача 200.000,00
КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100(БАЛ04) - Текући трансфери
Општини Пале - Прача на рачун
број:102-007-0000001426, отворен код
Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за септембар и октобар 2011. године, како слиједи:
1. Општина Горажде 200.000,00 КМ,
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100
(БАЛ 02) - Текући трансфери Општини Горажде на рачун број:161
-000-0092630161, отворен код Раифаизен банке Сарајево, филијала
Горажде
Врста прихода: 732114, шифра:
033, Буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина 200.000,00
КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100(БАЛ03) - Текући трансфери
Општини Фоча - Устиколина на
рачун број:101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско –подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1970/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1064
На основу члана 35. Закона о
извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011. годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11) и
члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде Службене
новине Босанско–подрињског кантона
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Горажде», број: 5/03), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

Члан 1.
Из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11)
одобрава се распоред средстава утврђених у раздјелу 10, економски код
614300 «Трансфер за парламентарне
политичке партије» Буџета Босанско
– подрињског кантона Горажде за
2011. годину, за III и IV квартал 2011.
године у износу од 40.000,00 КМ и то:

ОДЛУКУ
о распореду средстава
«Трансфер за парламентарне
политичке партије» из Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. Годину за III и IV
квартал 2011. године у износу
од 40.000,00 КМ

Број посланика

Политичка странка
(Трансакциони рачун)

Социјалдемократска партија
(Раифаизен банка
1610000011860686)
Странка демократске акције
(Уникредит банка
3389002202333988)
Странка за Босну и
Херцеговину
(ПБС 1011400000289707)
Савез за бољу будућност
«Фахрудин Радончић»
(ПБС 1011400052107398)
Босанскохерцеговачка
патриотска странка «Сефер
Халиловић»
(ПБС 1011010000014974)
Народна странка радом за
бољитак
(Уникредит банка
3382202200693088)
УКУПНО:

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона

7

6

4

3

Распоред средстава «Трансфер за
парламентарне политичке партије»

30%

70%

УКУПНО

КМ

КМ

КМ

2.000,00

8.522,00

10.522,00

2.000,00

7.304,00

9.304,00

2.000,00

4.870,00

6.870,00

2.000,00

3.652,00

5.652,00

2.000,00

2.435,00

4.435,00

2.000,00

1.217,00

3.217,00

12.000,00

28.000,00

40.000,00

2

1

23
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Члан 2.

I

Средства из члана 1. ове Одлуке
ће бити исплаћена са позиције «Трансфер за парламентарне политичке партије» Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину.

Именује се Главна централна пописна комисија Босанско-подрињског
кантона за редован годишњи попис
средстава и извора средстава са стањем на дан 31.12.2011.године у слиједећем саставу:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије.
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:03–14-1969/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с,р.

1.
2.
3.
4.
5.

II
Задатак комисије из тачке I Одлуке је да:
•
•

1065
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број :
5/03), а у вези са чланом 2. Одлуке о
редовном годишњем попису имовине,
обавеза и потраживања Босанско – подрињског кантона на дан 31.12.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној 02.12.2011.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Главне централне
пописне комисије Босанскоподрињског кантона
за редовни годишњи попис
са стањем на дан 31.12.2011.године

Ахмед Шуња, предсједник
Мирсада Сврака, члан
Есад Имамовић, члан
Џевад Буква, члан
Есад Шиљак, члан

•

•

•

координира рад свих појединачних пописних комисија,
благовремено провјерава да ли су
појединачне пописне комисије донијеле планове рада са утврђеним
роковима за обављање припремних радњи и појединих фаза пописа,
провјерава да ли су комисије за попис на вријеме започеле са пописом,
прати ток пописа, правилност вршења пописа и поштивања утврђених рокова и даје упутства у току вршења пописа,
преузима од централних пописних комисија надлежних министарстава и осталих комисија за попис
извјештаје о попису, пописне листе, одговарајуће одлуке и друге
прилоге, сачињава рекапитулацију и елаборат о извршеном попису
уз приједлоге одговарајућих одлука доставља Влади Босанско-подрињског кантона на усвајање.
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III
Главна централна пописна комисија ће са радом почети одмах, а крајњи рок за подношење извјештаја Влади Босанско-подрињског кантона је
20.02.2012.године.
Број:03–14-1976/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1066
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о међусобним правима
и обавезама у пружању услуга
смјештаја и исхране полазницима
курсева који се одржавају
у организацији међународних
организација и Полицијске
академије Федералног министарства
унутрашњих послова у 2012. години
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише уговор о међусобним правима и обавезама у пружању
услуга смјештаја и исхране полазницима курсева који се одржавају у организацији међународних организација

и Полицијске академије Федералног
министарства унутрашњих послова у
2012. години.
Члан 2.
Потписници овог уговора су:
1. Федерално министарство унутрашњих послова, које представља
министар Предраг Куртеш
и
2. Управа полиције Министарства
унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде, коју
представља и заступа полицијски
комесар Ешеф Хурић.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде и Министартство за финансије, свако из своје надлежности.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског катнона Горажде“.
Број:03-34-1967/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1067
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са чланом 17. Закона
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о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 5/11) и
чланом 141. Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 15/9), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана
02.12.2011.године, д о н о с и:

у Буџету Министарства унутрашњих
послова Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину, на економском коду 613900 - Уговорене и друге
посебне услуге.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство унутрашњих
послова Босанско – подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
унутрашњих послова за покретање
активности на прибављању дозволе
за објекат МУП-а БПК Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству унутрашњих послова Босанско–подрињског кантона Горажде за покретање активности на прибављању употребне дозволе за објекат МУП-а БПК Горажде, који се налази
у ул. Заима Имамовића број: 5 у Горажду, а које подразумијевају:
1. Геомеханичка испитивања тла на
којем је саграђен објекат МУП-а и
издавање елабората о истом,
2. Провјера чврстоће материјала од
којих су грађени конструктивни
елементи објекта МУП-а и
3. Израда Пројекта изведеног стања
за објекат МУП-а.

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:03-14-1960/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1068
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско – подрињског кантона Горажде са економског кода 614 200 - Текући транфери појединцима на који је Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде својом
Одлуком број:03-14-599-1/11 од 17.05.
2011.године дала сагласност, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

Члан 2.
Средства за реализацију активности из члана 1. ове Одлуке, у износу
од цца. 12.000,00 КМ, обезбиједиће се

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ Херенда Амелу из Горажда у износу од 1.000,00 КМ,
на име трошкова лијечења.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
економски код 614 200 - Текући трансфери појединцима – БАЛ 006 (новчана помоћ незпосленим).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2004/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1069
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300-БАН 001 - Грантови непрофитним организацијама, на који је Влада Босанско–подрињског кантона Горажде дала сагласност својом Одлуком
број: 03-14-517-1/11 од 29.04.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године,

д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
удружењима грађана са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства удружењима грађана
са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Мушки рукометни клуб «Горажде» Горажде, у износу од 6.000,00
КМ на име финансијске помоћи за
учешће у европском натјецању Челенджер куп 2011/2012.
Средства уплатити на жиро-рачун број: 1610300002260096.
2. Карате клуб «Холидеј» Горажде,
у износу од 2.000,00 КМ на име учешћа на међународним такмичењима у Словенији и Црној Гори.
Средства уплатити на жиро-рачун 1011400000153519, отворен код
ПБС Сарајево, филијала Горажде.
3. Аутомото клуб БПК Горажде, у износу од 5.000,00 КМ, за повећање
степена саобраћајне културе, смањења броја саобраћајних незгода, смањење повреда возача и пјешака.
Средства уплатити на жиро-рачун 1011400000123837, отворен код
ПБС Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из буџета Владе

31. децембар/просинац 2011.

Број 16 – страна 2430

Босанско – подрињског кантона Горажде 614300-БАН 001-Грантови 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:03–14-2006/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 2.
Финансијска средства за реализацију овог уговора, обезбјеђена су у
Буџету Дирекције робних резерви Босанско – подрињског кантона Горажде
за 2011. годину на економском коду
613 200 – издаци за енергију.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде.

1070

Члан 4.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 02.12.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
директору Дирекције робних
резерви БПК Горажде
за потписивање уговора
Члан 1.
Даје се сагласност директору Дирекције робних резерви Босанско – подрињског кантона Горажде да потпише уговор о набавци и испоруци 24.000
литара екстра лаког лож-уља по цијени 1,99 КМ/л у вриједности 47.600,00
КМ.

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:03-14–1964/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1071
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број: 5/11), Програма утрошка средстава 614200 – Текући
трансфери појединаца – БОР - 003 број: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године,
Одлуке о давању сагласности на Програм број:03-14-460/11 од 20.04.2011.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редвоној
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сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
бесповратне помоћи за рјешавање
стамбених потреба бораца и чланова
њихових породица Босанско –
подрињског кантона Горажде

р/б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Име и презиме
корисника
Чељо /Ахмед/ Неџад
Масло /Бећир/ Неџиб
Башашкић /Јунуз/ Миралем
Дуран /Мухарем/ Заим
Ајановић /Изет/ Нурудин
Сиповић /Мујо/ Фадил
Ћебо /Јусо/ Галиб
Салиспахић /Мухарем/
Ибрахим
Корјенић /Халил/ Шемсудин
Ћосибеговић / Алија/Бајро
Османспахић Адмир
Коњевић /Салих/ Рашид
Радоовић /Авдо/ Дурмо
Шалака /Јусуф/ Хамед
Пашовић /Зејнил/ Бајро
Диздаревић /Хамед/ Фуад
Хоџић /Сабит/ Сафет
Дељо /Авдија/ Шахин
Ходо /Ибро/ Мујо
Махмутовић Мехмед
Халиловић /Адем/ Шаћир
Хасановић /Бајро/ Емрудин
Хоџић /Ахмо/ Изет
Суљић /Незир/ Мујо
Корјенић /Мурадиф/ Шабан
Брајловић /Рашид/ Неџад
Крџалија /Касим/ Енес

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 218,804,00 КМ на име једнократних бесповратних помоћи за
рјешавање стамбених потреба бораца
и чланова њихових породица са простора Босанско – подрињског кантона
Горажде и то:

Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац

3
2
4
2
1
4
7
3

Износ
потребних
средстава
КМ
9.500,00
9.900,00
4.100,00
3.821,00
1.376,00
4.463,00
9.500,00
6.655,00

Демобилисани борац
РВИ
ПШиПБ
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац

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

6.948,00
6.000,00
4.047,00
8.164,00
9.500,00
2.715,00
5.819,00
9.359,00
9.346,00
4.987,00
5.157,00
3.009,00
7.868,00
7.181,00
3.400,00
8.494,00
9.997,00
8.160,00
5.080,00

Припадност

Број чланова
домаћинства
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ефендић /Хусо/ Сулејман
Куновац /Мустафа/ Адем
Имамовић /Јакуб/ Нијаз
Парганлија /Рашид/ Бего
Доло Осман
Пјано /Насуф/ Изет
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ПШиПБ
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац
Демобилисани борац

5
1
4
5
1
4

9.860,00
6.359,00
9.559,00
4.267,00
4.913,00
9.300,00
218.804,00

УКУПНО

Члан 2.
Средства из члана 1.ове Одлуке
намијењена су као једнократне бесповратне помоћи за рјешавање стамбених
потреба бораца и чланова њихових
породица.
Члан 3.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614 200 –
Текући трансфери појединаца - БОР
– 003-Помоћ у стамбеном збрињавању борачке популације.
Члан 4.
Овлашћује се министар за борачка питања да са корисницима средстава из члана 1. ове Одлуке потпише
уговор у којем ће се прецизирати права и обавезе у реализацији ове помоћи.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско – подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жиро-рачун НЛБ банке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-2002/11
02.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1072
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 11. Закона о концесијама Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско –
подриуњског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског катона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за израду
концесионог елабората за вађење
шљунка из корита ријеке Дрине на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Боса-

31. децембар/просинац 2011.

нско-подрињског кантона Горажде да
покрене поступак израде концесионог елабората за вађење шљунка из корита ријеке Дрине на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За израду Концесионих елабората из члана 1. ове Одлуке Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ провести поступак избора најповољнијег
понуђача са којим ће се закључити уговор о изради концесионог елабората.
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:03-25-2011/11
02.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1073
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана 69. Закона о
спорту Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 02.12.2011.године, д о н о с и:
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О ДЛУКУ
о утврђивању Критерија
за финансирање спорта из јавних
средстава којима се подстиче
обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско - подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују Критерији за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу
Босанско - подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Критерији), основна поља финансирања у спорту, услови и поступак за расподјелу планираних средстава, подношење извјештаја,
а који се примјењују на све носиоце
спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде
(у даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
Право на додјелу финансијсих
средстава из Буџета Кантона имају
носиоци спортских дјелатности на
нивоу Кантона који доприносе развоју
спорта, и чије је сједиште на нивоу
Кантона, уз услов да задовољавају ове
Критерије.
Расподјела средстава врши се
на начин да се из укупне суме средстава планиране Буџетом Кантона за спорт, издваја износ од 80% средстава носиоцима спортских дјелатности на нивоу Кантона на име редовних програма
те 20% средстава носиоцима спортских
дјелатности на нивоу Кантона на име
додатних програма, а који заједно чи-
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не основно поље финансирања спорта
на нивоу Кантона.
Сви кантонални органи управе
дужни су се придржавати ових Критерија приликом додјеле средстава носиоцима спортских дјелатности на нивоу
Кантона.
Осим средстава планираних у
буџету надлежног органа Кантона за
спорт, остали кантонални органи управе својим буџетима могу финансирати искључиво додатне програме утврђене у члану 3. став 2. Критерија.
Члан 3.
Основна поља финансирања спорта
на нивоу Кантона

2.8. Организација званичних међународних првенстава – репрезентативних
Члан 4.
1. РЕДОВНИ ПРОГРАМИ
1.1. Квалитетни спорт
Основу за прављење годишњег
финансијског плана у области квалитетног спорта (припрема и такмичење)
представљају критерији из области квалитетног спорта.
Да би могли користити финансијска средства из буџета Кантона, спортски клубови из области квалитетног спорта морају испунити сљедеће:

1. РЕДОВНИ ПРОГРАМИ

1.1.1.

1.1. Квалитетни спорт (припрема
и такмичење)
1.2. Кантонални савези
1.3. Школски спорт
1.4. Спортска рекреација
(спорт за све)
1.5. Спорт лица са инвалидитетом

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ образац РП-1)
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона образац РП-1)
3. Да клуб има осигуран простор за
провођење тренинга и одржавање
такмичења. Приликом предаје захтјева за финансирање прилаже се
потврда о кориштењу простора за
провођење тренинга и одржавање
такмичења (уз образац РП-3).
4. Да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза. Приликом предаје захтјева за финансирање, прилаже се завршни билтен лиге, за екипне спортове. За појединачне спортове, прилажу се завршни билтени с појединачних такмичења која улазе у систем финансирања (уз обрасце: РП-4, РП-5,
РП-5/А).

2. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ –
(посебан начин пријаве)
2.1. Адаптација, санација и изградња
спортских објеката
2.2. Набавка специфичне опреме и
реквизита за спортска удружења
2.3. Куп такмичења
2.4. Стипендије младим перспективним спортистима
2.5. Организација пригодних такмичења и манифестација
2.6. Организација званичних федералних и државних првенстава
2.7. Учешће на званичним међународним клупским такмичењима

Општи услови
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5. Да клуб има најмање једно стручно
лице (тренер) које има законом предвиђене квалификације за рад у
спорту. Приликом предаје захтјева,
уз образац РП-6 прилаже се уговор
о професионалном, хонорарном
или волонтерском ангажовању као
и копија законом предвиђене дипломе.
6. Да клуб достави све предвиђене обрасце са свим траженим подацима
у прилогу.

1.1.2.

Критерији из области
квалитетног спорта

Критерији се односе на спортске клубове који се налазе у систему квалитетног спорта, у складу са којим спортски клубови стичу право финансирања из Буџета Кантона намијењеног
за редовне програме, уз услов да испуне све прописане Критерије.
Основни критерији спортских
клубова у квалитетном спорту:

Критерији рангирања клубова
1.
2.
3.
4.

Ранг такмичења
Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони
Број ангажованих стручних лица (тренера) са адекватним образовањем
Регистрација спортског клуба у Катону

На основу броја бодова који је сваки клуб остварио по критерију рангирање
клубова у односу са укупним бројем бодова свих рангираних клубова добија се
колико процената припада сваком клубу по критерију рангирања клубова.
Критериј рангирање клубова обрачунавају према обрасцу Бодовање 1.

Критерији финансирања клубова

1.
2.
3.
4.

Превоз, смјештај и исхрана спортиста за редовно такмичење
Стручни рад (хонорарни и професионални тренери)
Судије и делегати
Љекарски прегледи

На основу броја бодова који је сваки клуб остварио по критерију финансирања клубова у односу са укупним бројем бодова свих рангираних клубова
добија се колико процената припада сваком клубу по критерију финансирања
клубова.
Критериј финансирање клубова обрачунава се према обрасцу Бодовање 2.
Коначна фаза у изради плана расподјеле средстава за финансирање спорта
из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу
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Кантона, када је ријеч о средствима за редовно финасирање програма спортских клубова, изводи се на сљедећи начин: Прави се просјечан проценат за сваки спортски клуб, а на основу процента који су добијени по критерију рангирања клубова и на основу критерија финансирања клубова.
На основу просјечног процента
из ова два параметра, долази се до коначног износа у конвертибилним маркама (КМ) за сваки спортски клуб, узимајући као полазну основу укупну масу средстава која је намијењена за овај
сегмент, односно редовни програм.
Коначан износ у конвертибилним маркама (КМ) за сваки клуб обрачунава се према обрасцу Бодовање 3.

Критериј рангирања клубова
1. Ранг такмичења
У екипним спортовима постоје
сљедећи нивои (рангови) такмичења:
I Општинске лиге
II Кантоналне лиге
III II лига Федерације
IV I лиге Федерације
V Државне лиге БиХ (Премијер лига)
VI Регионална лига
У појединачним спортовима
постоје сљедећи нивои (рангови) такмичења:
I Општинско/кантонално првенство
II Федерално првенство
III Државно првенство

Број бодова
Екипни
спортови

Сени
ори

Јуниори

Кадети

Пио
нири

VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

10
8
6
4
3
2

7,0
5,6
4,2
2,8
2,1
1,4

6,0
4,8
3,6
2,4
1,8
1,2

5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,0

Поједи
начни
спортови

Сениори

Јуниори

Кадети

Пионири

III ниво

8

5,6

4,8

4,0

II ниво

6

4,2

3,6

3,0

I ниво

3

2,1

1,8

1,5

Узима се највећи број бодова само за најбољи резултат неке екипе за укупно
бодовање.
Ранг такмичења обрачунава се на основу образаца РП-4 до РП-5/А
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2. Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони
ЕКИПНИ СПОРТОВИ

-

I полов.
табеле

II полов.
табеле

I мјесто

I полов.
табеле

II полов.
табеле

30
25
20
15
10
7

I мјесто

40
30
25
20
15
10

II полов.
табеле

45
40
30
25
20
15

Пионири /50%/

I полов.
табеле

VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

Кадети /60%/

I мјесто

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

Екипни
спортови

Јуниори /70%/

I полов.
табеле
II полов.
табеле

Р.б.

I мјесто

Сениори

31,5
28,0
21,0
17,5
14,0
10,5

28,0
21,0
17,5
14,0
10,5
7,0

21,0
17,5
14,0
10,5
7,0
4,9

27,0
24,0
18,0
15,0
12,0
9,0

24,0
18,0
15,0
12,0
9,0
6,0

18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
4,2

22,5
20,0
15,0
12,5
10,0
7,5

20,0
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0

15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
3,5

Освојена титула
екипног првака
у прошлости
(сениори-јуниори)

+ 5 бодова

За бодовање клуба узима се највећи број бодова (само најбољи резултат) неке екипе за укупно бодовање.
ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ

Медаља са званичних међународних такмичења у претходној такмичарској сезони за
сениоре

27,0
18,0
12,0

24,0
15,0
9,0

18,0
12,0
6,0

22,5
15,0
10,0

1-2
медаље

21,0
14,0
7,0

5 и више
медаља

28,0
17,5
10,5

Пионири 50%
3-4
медаље

31,5
21,0
14,0

1-2
медаље

30
20
10

5 и више
медаља

40
25
15

Кадети 60%
3-4
медаље

45
30
20

1-2
медаље

IIIниво
II ниво
I ниво

3-4
медаље

1.
2.
3.

1-2
медаље

Екипни
спортови

Јуниори 70%

3-4
медаље

Р.б.

5 и више
медаља

Сениори

5 и више
медаља

-

20,0
12,5
7,5

15,0
10,0
5,0

+ 5 бодова

За бодовање клуба узима се највећи број бодова (само најбољи резултат).
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Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони обрачунавају се на
основу Обрасца РП-4 до РП-5/А.
3. Број ангажованих стручних лица (тренера) са адекватним образовањем
Табела бодовања:
Р.б.
1.
2
3.

Број тренера

Бодови

4 и више тренера
3 тренера
2 тренера

10
5
2

Број ангажованих стручних лица (тренера) са адекватним образовање обрачунава се на основу Обрасца РП-6.
4. *Регистрација спортског клуба у Кантону

Р.б.
1.
2.
3.
4.

Критериј
Клубови регистровани прије 13
и година
Клубови од 9 до 12 година
регистрације
Клубови од 5 до 8
Клубови од 2 до 4 године традиције

Максималан
број бодова
10
8
5
3

*Под регистрацијом у овом смислу се подразумијева регистрација
у складу са Законом о удружењима и фондацијама ФБиХ.

Регистрација спортског клуба у Кантону обрачунава се на основу Обрасца
РП-1.
Критерији финансирања клубова
1. Превоз, смјештај и исхрана спортиста за редовно такмичење
Превоз:
1. Признаје се девет 9 бодова по пређеном километру по једном спортисти;
2. Број спортиста у екипним спортовима који се обрачунава на основу броја играча који наступа на терену у првој постави;
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3. Број спортиста у појединачним спортовима обрачунава се на основу броја учесника на такмичењу у прошлој сезони (општинска/кантонална, федерална и
државна првенства).
Трошкови смјештаја и исхране:
1. За смјештај и исхрану на путу признаје се 3.000 бодова за такмичење удаљено
300 и више км од сједишта клуба;
2. За трошкове исхране на путу признаје се 1.000 бодова за такмичење удаљено
150 – 299 км од сједишта клуба.
Превоз, смјештај и исхрана обрачунава се на основу достављених података
у обрасцима РП-4 до РП-5/А.
2. Стручни рад (хонорарни и професионални тренери)
Зависно од нивоа такмичења и узрасне категорије с којом тренери раде,
признаје се сљедећи фонд часова (седмично и годишње):
СЕНИОРИ
Р.б.

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

Рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ниво / ранг такмичења
ЕКИПНИ СПОРТОВИ

Број тренинга седмично
Број часова седмично
Број седмица у години
Број тренинга годишње
Број часова годишње
Број бодова по једном часу
Износ у бодовима
годишње
Ниво / ранг такмичења
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.
Број тренинга седмично
Број часова седмично
Број седмица у години
Број тренинга годишње
Број часова годишње
Број бодова по једном часу
Износ у бодовима
годишње

VI ниво

V ниво

IV ниво

III ниво

8
12
45
360
540
350

7
10,5
40
280
420
350

5
7,5
35
175
262,5
350

189.000

147.000

91.875

II ниво

I ниво

4
6
30
120
180
350

3
4,5
25
75
112,5
350

2
3
20
40
60
350

63.000

38.375

21.000

III ниво

II ниво

I ниво

8
12
45
360
540
350

5
7,5
35
175
262,5
350

3
4,5
25
75
112,5
350

189.000

91.875

38.375
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МЛАЂИ УЗРАСТИ – ЈУНИОРИ, КАДЕТИ, ПИОНИРИ
Рб Ниво / ранг такмичења
1. Број тренинга седмично
2. Број часова седмично
3. Број седмично у години
4. Број тренинга годишње
5. Број часова годишње
6. Број бодова по једном часу
7. Износ у бодовима годишње

ЈУНИОРИ

КАДЕТИ

ПИОНИРИ

4
6
30
120
180
350
63.000

3
4,5
25
75
112,5
350
38.375

3
4,5
25
75
112,5
350
38.375

За сваку узрасну категорију бодује се рад само једног тренера по екипи која
се налази у редовном систему такмичења. Законом су предвиђени сљедећи услови
за тренера:
-

Да има високу или вишу стручну школску спрему из области тјелесног одгоја и
спорта или
Да има високу, вишу или средњу школску спрему из других области и лиценцу
за рад у области спорта или
Да има статус врхунског спортисте с дипломом за рад у области спорта.
Да има потписан уговор о раду (професионлни, хонорарни или волонтерски)
између клуба и тренера.

Да би сениорски тренер у појединачним спортовима био бодован у III
нивоу (рангу), неопходно је да екипа има освојену медаљу на сениорском
државном првенству.
Вриједност бода за тренере по једном часу износи 350 бодова за све нивое
такмичења и све узрасне категорије.
Спортски клубови достављају потребе за тренере на обрасцу РП-6.
3. Ссудије и делегати
Спортским клубовима у редовном систему такмичења могу се осигуравати
средства за судије и делегате за званична такмичења на основу броја кола лиге или
броја званичних појединачних такмичења која клубови организују.
Судије и делегати раде се на основу доле наведених параметара.
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Судије и делегати раде се на основу доле наведених параметара.

1.
2.
3.
4.

Судије
и делегати
Екипни спортови
СЕНИОРИ –.
ЈУНИОРИ
КАДЕТИ
ПИОНИРИ

1.

Појединачни
спортови
СВИ УЗРАСТИ

рб

VI ниво

бодови

V ниво
бодови

20.000
15.000
5.000
4.000
3.000
III ниво

40.000

Спортски клубови достављају
потребе за кориштење средства за судије и делегате на обрасцу РП-7.

IV ниво
бодови

III ниво
бодови

III ниво

I ниво
бодови бодови

10.000

7.500

5.000

3.000

II ниво

I ниво

30.000

20.000

Спортски клубови достављају
своје потребе за кориштењем средстава за љекарске прегледе на обрасцу
РП-8.

4. Љекарски прегледи
5. Спортска опрема
Спортским клубовима у редовном
систему такмичења могу се осигурати
средства за љекарске прегледе. Обрачун средстава за љекарске прегледе у
екипним спортовима ради се на основу броја играча који се налазе у записнику утакмице у сваком екипном спорту (рукомет – 14, кошарка 12, одбојка
12…), који се помножи са два (2) прегледа годишње. У појединачним спортовима признаје се број спортиста који
су наступили на II степену такмичења
(федерална првенства). Ако постоји
само један степен такмичења, онда се
рачуна број спортиста који је наступио
на државном првенству (на основу података из Обрасца РП-5). У обрачунавању љекарских прегледа признају се
два љекарска прегледа у години по једном спортисти.
Број бодова по једном љекарском прегледу износи 1000.

Спортским клубовима у редвном систему такмичења могу се осигурати средства за т спортску опрему сениорске екипе.
Обрачун средстава за спортску
опрему у екипним спортовима ради се
на основу броја играча у записнику утакмице.
У појединачним спортовима
признаје се број спортиста који су наступили у II степену такмичења (федерална првенства). Ако постоји само један степен такмичења, онда се рачуна
број спортиста који је наступио на државном првенству (на основу података
из Обрасца РП-5). Максималан број
опреме у појединачним спортовима јесте 15 комплета за сениоре. У случају
да је наступио мањи број такмичара,
обрачунава се стварни број такмичара
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који су наступили на званичним такмичењима, тако да је број бодова по једном такмичару 400.
Свеукупан број бодова за спортску опрему сениора износи 6.000 бодова. Спортски клубови достављају своје потребе за кориштењем средстава за
набавку спортске опреме на обрасцу
РП-9.
1.2. Техничко функционисање
Кантонални савези
1.2.1.

Општи услови

1. Да је савез регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБиХ - образац РП-1.
2. Да је савез регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона -образац РП-1.
3. Да савез достави све предвиђене
обрасце, са свим траженим подацима у прилогу.
1.2.2.

Спортски савеза Кантона

Спортски савез Кантона предаје
програм из свог дјелокруга рада. У програм се наводе основни подаци о активностима спортског савеза Кантона,
закуп термина за клубове и потребна
средства за реализацију наведених програма, као и приједлог средстава за
техничко функционисање савеза (режијски трошкови, материјални трошкови, плате и хонорари и др.)
Програм се предаје на обрасцу
РП-10. Уз образац се достављају и сви
остали материјали значајни за предвиђене активности.

Износ средстава за спортски савез зависи од:
-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
комплетности приложене документације;
броја програма које спортски савез
Кантона планира да реализује;
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

1.2.3.

Кантонални грански савез

Кантонални грански савези предају програме из свог дјелокруга рада. У програму се наводе основни подаци о активностима Кантоналног гранског савеза и средства за реализацију наведених програма, као и приједлог средстава за техничко функционисање савеза (режијски трошкови, материјални трошкови).
Програм се предаје на обрасцу
РП-10. Уз образац се достављају и сви
остали материјали значајни за предвиђене активности.
Износ средстава
савезе зависи од:
-

1.3.

за

гранске

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
комплетности приложене документације;
броја програма које грански савез
планира да реализује;
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.
Школски спорт

Актив наставника тјелесног и
здравственог одгоја Кантона предаје
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програме активности из области школског спорта са основним подацима о
организацији такмичења и финансијским показатељима (приходи и расходи).
Програми се предају на обрасцу РП-11. У прилогу се достављају остали материјали који су значајни за тај
програм.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
области школског спорта;
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

спорту. Приликом предаје захтјева,
уз образац РП-6 прилаже се уговор
о професионалном, хонорарном
или волонтерском ангажовању као
и копија законом предвиђене дипломе.
4. Да клуб достави све предвиђене обрасце са свим траженим подацима
у прилогу.
Програм се предаје на обрасцу
РП-12. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за тај
програм.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

1.4. Спортска рекреација
(Спорт за све)
Регистрована спортска удружења - клубови спортске рекреације, предају програме за рекреативне спортске
активности дјеце, омладине и одраслих грађана, са основним подацима о
организацији и финансијским показатељима (приходи и расходи).
1.4.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ - образац РП1.
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац РП-1.
3. Да клуб има најмање једно стручно
лице (тренер) које има законом предвиђене квалификације за рад у

-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
комплетности приложене документације;
броја учесника (екипа и појединаца);
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

1.5. Спорт лица са инвалидитетом
Регистровани спортски клубови из области спорта лица са инвалидитетом подносе програме за провођење спортских активности лица са
инвалидитетом, са основним подацима о програму и финансијским показатељима (приходи и расходи).
1.5.1. Општи услови
1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ - образац РП1.
2. Да је клуб регистрован у складу са
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одредбама Закона о спорту Кантона
- образац РП-1.
3. Да клуб има осигуран простор за
провођење тренинга и одржавање
такмичења. Приликом предаје захтјева за средства, прилаже се потврда о кориштењу простора за провођење тренинга и одржавање такмичења (уз образац РП-3).
4. Да клуб има најмање једно стручно
лице (тренер) које има законом предвиђене квалификације за рад у
спорту. Приликом предаје захтјева,
уз образац РП-6 прилаже се уговор
о професионалном, хонорарном
или волонтерском ангажовању, као
и копија законом предвиђене дипломе.
5. Да клуб достави све предвиђене обрасце са свим траженим подацима
у прилогу.
Програм се предаје на обрасцу
РП-13. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за тај програм.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

-

укупно расположивих средстава за
намијењених Буџетом Кантопна за
спорт;
броја програма који конкуришу у
области школског спорта;
комплетности приложене документације;
броја учесника (екипа и појединаца);
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

Одобрена средства за редовне
програме дефинисане тачком 1.1. дос-

тављају се директно корисницима на
њихов текући рачун у мјесечним ратама у оној динамици коју одреди давалац средстава у складу са пуњењем
Буџета Кантона.
Одобрена средства за редовне
програме дефинисане тачком 1.2., 1.3.,
1.4. те 1.5. достављају се директно
корисницима на њихов текући рачун у
једнократном износу, када то одреди
давалац средстава, у складу са пуњењем Буџета Кантона.
2. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ
– (посебан начин пријаве)
2.1. Адаптација, санација и изградња
спортских објеката
Регистроване спортске организације, образовне установе, мјесне заједнице могу предати програм за адаптацију, санацију или изградњу спортских објеката.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-3. У прилогу се обавезно мора доставити: 1. предрачун, 2. власнички лист, 3. уговор о заједничком улагању
(ако спортска организација није власник спортског објекта), као и сви остали материјали значајни за тај програм.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
подручју адаптације, санације и изградње;
комплетности приложене документације;
економске оправданости улагања у
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-

-

предложени програм;
броја корисника наведеног објекта
након санације, адаптације или изградње;
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

2.2. Набавка специфичне опреме
и реквизита за спортске клубове

-

-

Регистровани спортски клубови могу предати програм усмјерен за
набавке специфичне опреме и реквизита који се користе за такмичења и тренинге (лопте, голови, кошеви, струњаче, гимнастичке справе, атлетске справе…)
2.2.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ - образац ДП1.
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац ДП-1;
3. Да клуб има осигуран простор за
тренинг и одржавање такмичења.
Приликом предаје захтјева за прилаже се потврда о кориштењу простора за тренинг и одржавање такмичења (уз образац РП-3);
4. Да клуб достави све предвиђене
материјале на обрасцу са свим траженим подацима у прилогу.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-4. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за набавку
специфичне опреме и реквизита.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:

-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
подручју набавке специфичне опреме и реквизита;
комплетности приложене документације;
економске оправданости улагања у
специфичну опрему и реквизите;
броја корисника специфичне опреме и реквизита;
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

2.3. Куп такмичења
Регистрован спортски клубови
предају захтјев за куп такмичења у року од десет (10) дана по завршетку куп
такмичења у току године.
2.3.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ-образац ДП-1.
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац ДП-1.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-5. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за куп
такмичење.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
подручју куп такмичења;
комплетности приложене документације;
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-

висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

2.4. Стипендије младим
перспективним спортистима
2.4.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ-образац ДП-1.
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац ДП-1.
Регистровани спортски клубови предају и списак кандидата за добијање стипендије младим перспективним спортистима у роковима које пропише надлежни орган. Максималан
број предложених кандидата по једном клубу јесте три (3). Стипендију могу примати млади спортисти од 15 до
20 година.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-6. У прилогу се достављају остали
потребни материјали (билтени с резултатима са домаћих и међународних
такмичења, копије диплома, копија гдје је видљив датум рођења).
Износ појединачне стипендије
зависи од сљедећег:
-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја додијељених стипендија за
наредну годину;
комплетности приложене документације;
вриједности постигнутих резултата
на међународним такмичењима;
вриједности постигнутих резултата
на домаћим такмичењима.

Одобрена средства се достављају спортским клубовима, на њихов текући рачун, а они су дужни пребацити средства спортистима.
2.5. Организација пригодних
такмичења и манифестација
Регистровани спортски клубови предају програм пригодних такмичења и манифестација.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-7. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за организацију пригодних такмичења и манифестација.
2.5.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ- образац ДП-1.
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац ДП-1.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

-

-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт
броја програма који конкуришу у
подручју пригодних такмичења и
манифестација;
комплетности приложене документације;
друштвеног значаја организације
пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних манифестација…);
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.
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2.6. Организација званичних
федералних и државних
првенстава

2.7. Учешће на званичним
међународним клупским
такмичењима

Регистровани спортски клуб предаје програм званичних федералних
и државних првенстава.

Регистровани спортски клубови могу до предвиђеног рока предати
програм за учешће својих екипа на званичним међународним клупским такмичења, за која су остварили право
наступа на основу постигнутих резултата у државним лигама.

2.6.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ - образац ДП1;
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац ДП-1.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-8. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за организацију званичних федералних и државних првенстава.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

-

-

-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
подручју организације званичних
федералних и државних првенстава;
комплетности приложене документације и квалитет достављеног програма;
друштвеног значаја организације
званичних федералних и државних првенстава (број учесника, број
учесника клуба организатора, број
гледалаца…);
висине ванбуџетских средстава која обезбјеђује подносилац програма.

2.7.1.

Општи услови

1. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о удружењима и
фондацијама ФБИХ- образац ДП-1;
2. Да је клуб регистрован у складу са
одредбама Закона о спорту Кантона - образац ДП-1.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-9. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за организацију званичних међународних клупских такмичења.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

-

-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
подручју организације званичних
међународних клупских такмичења;
комплетности приложене документације;
друштвеног значаја учешћа у званичним међународним клупским
такмичењима (број утакмица, потребна средства…);
висине осталих средстава која обезбјеђује подносилац програма.

31. децембар/просинац 2011.

Број 16 – страна 2448
2.8. Организација званичних
такмичења репрезентативних
селекција БиХ
Регистровани спортски клубови и грански савези Кантона могу у току године предати програм за организације званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ. Програм се
доставља најкасније 30 дана прије почетка организације званичног такмичења репрезентативних селекција БиХ.
Уз програм је обавезно приложити законом предвиђене сагласности надлежног органа за спорт, као и одлуку надлежног државног гранског савеза о
додијели техничке организације спортском клубу или гранском савезу Кантона.
2.8.1. Општи услови
1. Да је клуб или грански савез Кантона регистрован у складу са одредбама Закона о удружењима и фондацијама ФБИХ - образац ДП-1;
2. Да је клуб или грански савез Кантона регистрован у складу са одредбама Закона о спорту Кантона –
образац ДП-1.
Програм се предаје на обрасцу
ДП-10. У прилогу се достављају остали
материјали који су значајни за организацију званичних међународних клупских такмичења.
Износ средстава за сваки појединачни програм зависи од:
-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
броја програма који конкуришу у
подручју организације званичних

-

-

међународних првенстава;
комплетности приложене документације;
квалитета приложеног елабората о
организацији такмичења;
друштвеног значаја организације
званичних међународних клупских такмичења (број учесника, потребна средства…);
висине осталих средстава које обезбјеђује подносилац програма.

Одобрена средства за посебне
програме достављају се директно спортским клубовима на њихов текући
рачун, у једнократном износу.
Члан 4.
Заједничке одредбе
Сви носиоци спортских дјелатности на нивоу Кантона приликом подношења захтијева на име редовних и
додатних програма обавезни су доставити попуњен образац РП-ДП-0, који
се односи на финснсијски план прихода и расхода за годину у којој се траже
средства.
Сви носиоци спортских дјелатности на нивоу Кантона приликом подношења захтјева на име редовних и
додатних програма обавезни су у цјелости попунити обрасце, с тим да они
дијелови образаца који нису попуњени неће бити бодовани, као ни обрасци који нису достављени.
Рокови за предају захтијева
за буџетска средства
– редовни програми
Рок за предају захтјева за буџет-
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ска средства која су намијењена спорту
за све носиоце спортских дјелатности
на нивоу Кантона на име редовних
програма је 31.12. текуће године за
наредну годину.
Надлежни орган управе Кантона за спорт дужан је да благовремено
обавијести све потенцијалне носиоце
спортских дјелатности на нивоу Кантона на име редовних програма, о начину додјеле буџетских средстава, роковима предаје потребне документације,
као и о потребним условима да би се
могла добити буџетска средства за наредну годину.
Рокови за предају захтјева
за буџетска средства
– посебни програми
Рок за предају захтјева за буџетска средства која су намијењена спорту
за све носиоце спортских дјелатности
на нивоу Кантона на име посебних програма је од 01.01 од 31.12. текуће године.
Надлежни орган управе Кантона за спорт дужан је да благовремено
обавијести све потенцијалне носиоце
спортских дјелатности на нивоу Кантона на име посебних програма о начину додјеле буџетских средстава, роковима предаје потребне документације,
као и о потребним условима да би се
могла добити буџетска средства за наредну годину.
Члан 5.
Поступак
Надлежни орган управе Кантона за спорт формира комисију, која вр-
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ши оцјену и одабир предложених редовних програма на основу обрачунавања свих критерија.
Комисија предлаже надлежном
органу управе Кантона за спорт план
расподјеле средстава за финансирање
спорта из јавних средстава којима се
подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Кантона.
План расподјеле средстава за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Кантона
на приједлог надлежни орган управе
Кантона за спорт утврђује Влада Кантона.
Након утврђеног плана расподјеле средстава за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Кантона од стране Владе Кантона оставља се могућност права на
приговор до коначног доношења плана расподјеле средстава за финансирање спорта из јавних средстава којима
се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Кантона, који доноси Влада Кантона.
Међусобна права и обавезе органа управе Кантона за спорт (даваоц
средстава) и носиоца спортске дјелатности на нивоу Кантона на име редовних програма (корисник средстава)
уређују се посебним уговором, на који
сагласност даје Влада Кантона, с тим
да уплату буџетских средстава врши
надлежни орган управе Кантона за
финансије.
Међусобна права и обавезе орг-
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ана управе Кантона (даваоц средстава)
и носиоца спортске дјелатности на нивоу Кантона на име додатних програма (корисник средстава) уређују се посебним Одлукама Владе Кантона, с
тим да уплату буџетских средстава
врши надлежни орган управе Кантона
за финансије.
Члан 6.
Подношење извјештаја

31. децембар/просинац 2011.
Члан 8.
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:03-14-1968/11
ПРЕМИЈЕР
02.12.2011. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..................................

Корисник средстава је дужан
надлежном органу управе Кантона за
спорт доставити извјештаје о намјенском утрошку средстава на начин и у роковима који ће се дефинисати уговором. Извјештај се предаје на обрасцу
РП- 2 и ДП- 2. Уз образац се достављају
и сви остали материјали значајни за
извјештај.
Надлежни орган управе Кантона за спорт, односно Кантонални орган управе који је даваоц средстава непосредно и на други начин прати реализацију програма и контролу утрошка средстава додијељених корисницима.
Носиоц спортских дјелатности
на нивоу Кантона, као корисник који
не поступи по одредби става 1. овог
члана, не може остварити право за додјелу средстава за наредну годину по
било ком основу.
Члан 7.
Саставни дио Критерија су обрасци РП-ДП-0, РП-1 до РП-13, ДП-1
до ДП-10, Бодовање -1 до Бодовање -3.

Лллллллллллллллллллллллллллллллл
лллл
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Obrazac RP-1

Naziv podnosioca захтјева

Naziv nadležnog organ uprave Kantona za sport

Djelovodni broj:
ZAHTJEV
ZA REDOVNE PROGRAME
NOSIOCA SPORTSKIH DJELATNOSTI NA
NIVOU KANTONA

U:
Datum:
POTPIS OVLAŠTENOG LICA

MP.
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I

OPĆI PODACI

1.

Naziv

2.

Adresa

3.

Općina

4.

Telefon i faks

5.

E-mail

6.

Web-site

7.

Kontakt osoba i telefon

8.

Ime, prezime i funkcija osobe
ovlaštene za zastupanje i
predstavljanje

9.

ID

10.

Žiro-račun

11.

Naziv banke

12.

Datum osnivanja

13.
14.

15.

31. децембар/просинац 2011.

Broj rešenja o registraciji u
smislu Zakona o sportu Kantona
Broj rješenja o registraciji u
smislu Zakona o udruženjima i
fondacijama FBiH

Cilj zahtjeva

Napomena:
U prilogu zahtjeva, dostaviti sve ostale materijale koji su bitni za realizaciju sportske
manifestacije/takmičenja.
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Obrazac RP-2

Naziv podnosioca izvještaja

Naziv nadležnog organ uprave Kantona za sport

IZVJEŠTAJ
O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA
ZA REDOVNE PROGRAME NOSIOCA SPORTSKIH DJELATNOSTI
NA NIVOU KANTONA

POTPIS OVLAŠTENOG LICA
Datum:
Mjesto:
MP.

NAPOMENA: U prilogu ovog izvještaja OBAVEZNO SE DOSTAVLJA sva finansijska
dokumentacija kojom se dokazuje namjensko trošenje sredstava dobijenih od nadležnog
organa Kantona za sport (kopije računa-faktura i izvoda iz banke). Kopije računa
moraju biti ovjerene pečatom nosioca sportskih djelatnosti na nivou Kantona kao
korisnika sredstava i potpisane od strane odgovornog lica.
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1. Podaci o sredstvima koja se pravdaju izvještajem:
Broj ugovora sa nadležnim organom
uprave Kantona za sport
Kvatral
Izvještaj za period godine (označiti kvartal)

I

II

III

IV

Iznos dobijenih sredstava od nadležnim
organa uprave Kantona za sport

2. Izvještaj o realizaciji po odobrenim sredstvima:
(Izvještaj predstavlja kratak opis realizacije projekta za koji su odobrena sredstva, a
naročito treba da sadrži: period realizacije, da li su ostvareni ciljevi iz zahtijeva,
postignuti rezultate ako se radi o sportskom takmičenju, ili opis efekata, ako su sredstva
dodijeljena po nekom drugom osnovu, broj učesnika u realizaciji, kako takmičara tako i
lica zaduženih za organizaciju, eventualne probleme tokom realizacije programa itd)

VRSTA TROŠKA

Broj računa/fakture

Naziv pr. lica kome je izvršeno
plaćanje

Broj
izvoda iz
banke

Datum
transakcije

IZNOS

1.
2.
3.
4.
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1. SPECIFIKACIJA RASHODA ZA REALIZACIJU REDOVNIH PROGRAMA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
UKUPNO
U _______, datum _________. Godine

MP

_______________________
/odgoorno lice/
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11.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-646/11
од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину”
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 8/11) и
Одлуке о давању сагласности на “Програм о измјенама и допунама Програма подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” број: 03-14-1014
/11 од 07.07.2011.године број: 03-141459/11 од 16.09.2011.године, утврђен
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01.06.
2011.године («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 8/11) и број: 04-14-2790-6/11 од 21.
09.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 37.
редовној сједници, одржаној дана 07.
12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за узгој приплодних
јуница
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај

у пољопривреди – подстицај за узгој
приплодних јуница у износу од
13.500, 00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Зупчић Ханефија
Гараплија Сејад
Маслар Алиса
Аганспахић Шефко
Драковац Сенад
Михајловић Петар
Сабља Расим
Каљанац Фадил
Џомба Мунир
Брајловић Авдо
Ченгић Един
Алајим Расим
Човчић Шериф
Клачар Азиз
Адиловић Хасиб
Мутапчић Мехмед
Нешковић Велимир
Суљовић Мухамед
Хоџић Фадила
Шорлија Зајко
Даут Хурем
Дроца Јованка
Ћулов Фика
Хоџић Мидхат
Драгичевић Владимир
Имамовић Мустафа
Чаушевић Рамиз
Радмиловић Фикрет
Гагула Ермин
Мојовић Ратко
Драгољ Сенада
Цуро Емир

600,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
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32.
33.
34
35.
36.
37.

Цуро Емир
Турчало Мурадиф
Муховић Химзо
Дардаган Хусо
С.П.П «ДЕА»
Вл.Дедовић Ениса
С.П.П. «ДЕЉО»
Вл.Дељо Елвир

300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
600,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи за 2011.
годину.

(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 8/11), и
Одлука о давању сагласности на “Програм о измјенама и допунама Програма подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” број: 03-14-1014
/11 од 07.07.2011.године број: 03-141459/11 од 16.09.2011.године, утврђен
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-1015-3/11. од 01.06.
2011.године («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 8/11) и број:04-14-2790-6/11 од 21.
09.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 37.
редовној сједници, одржаној дана 07.
12.2011. године, д о н о с и:

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2045/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1075
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-646/
11 од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину”

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање босанскобрдског коња
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
3.400,00КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање босанско-брдског коња.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних из-
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носа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Хусејновић Хајдар
Пјано Енес
Куловић Селим
Хрустемовић Таиб
Брдарић Мухамед
Велагић Вахид
Спаховић Салем
Агановић Неџиб
Туруља Сејфо
Сабља Расим
Друговац Џевад
Ковачевић Рајка
Жиго Хасиб
Мршо Абид
Омеровић Сулејман
Реџовић Мушан

100,00 КМ
300,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
200,00 КМ
600,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи за 2011.
годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2044/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14-646
/11 од 19.05.2011. године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:8/11),
и Одлуке о давању сагласности на
“Програм о измјенама и допунама Програма подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” број: 03-141014/11 од 07.07.2011.године број: 0314-1459/11 од 16.09.2011.године, утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01.06.
2011.године («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:8/11) и број:04-14-2790-6/11 од 21.09.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 37. Редовној сједници, одржаној дана 07.12.
2011.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног
стада крава
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Боса-
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нско – подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства у износу
од 12.150,00 КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање матичног стада крава (млијечних грла).
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Благојевић Сава
Ћебо Галиб
Спречо Аљо
Габела Насуф
Давидовић Душанка
Боровић Авдо
Чаврк Мустафа
Ћуровић Фадила
Шаховић Мурис
Софраџија Осман
Ченгић Хуснија
Гараплија Алија
Гараплија Сејад
Гараплија Сенад
Брајловић Авдо
Хајрић Салко
Ченгић Един
Џомба Хасан
Рамовић Мујо
Хоџић Мурат
Гаговић Петко
Хоџић Мурадиф
Чаушевић Рамиз
Ђевић Милена
Гута Шериф
Шакрак Зијад
Муховић Химзо
Башић Јунуз
Мујезиновић Сафет
Имамовић Мустафа
СПО “СИРКО”
вл. Градишић Дудија

450,00 КМ
750,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
450,00 КМ
750,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
450,00 КМ
450,00 КМ
450,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи за 2011.
годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2034/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1077
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-14-646
/11 од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм “Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 8/11)
и Одлука о давању сагласности на
“Програм о измјенама и допунама Програма подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” број: 03-141014/11 од 07.07.2011.године, број: 0314-1459/11 од 16.09.2011.године, утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011.годину, и Упут-
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става за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-1015-3/11 од 01.
06.2011.године («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број: 8/11) и број: 04-14-2790-6/11 од
21.09.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој
37. редовној сједници, одржаној дана
07.12.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Члан 1.

25.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
1.439,85КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец октобар 2011. године.

26.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Салковић Фатима
Салман Рамо
Халиловић Адис
Џемиџић Хусо
Аганспахић Сејно
Шаховић Мурис
Ратковић Зулфо
Фејзић Хусеин

75,00 КМ
61,95 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
48,15 КМ
46,80 КМ
45,00 КМ
49,50 КМ

Имамовић Амир
Хаџовић Мушан
Ченгић Исмета
Беговић Хајра
Аџем Сафет
Чоло Сенад
Дедовић Рамиза
Ћуровић Синан
Ћуровић Фадила
Ратковић Енес
Дедовић Џемила
Дељо Сувад

Мулахметовић Хусеин

Кавазовић Хасиба
СПП “ДЕЉО”
вл. Дељо Елвир
СПП “ДЕА”
вл. Дедовић Ениса
СПП „ВИЛГОР”
вл. Пљевљак Емир

СПП “ФАРМА МАСЛАР”

вл. Маслар Нусрета

20,40 КМ
75,00 КМ
38,10 КМ
55,95 КМ
59,10 КМ
24,90 КМ
37,50 КМ
62,10 КМ
23,85 КМ
75,00 КМ
60,45 КМ
48,15 КМ
75,00 КМ
18,15 КМ
75,00 КМ
75,00 КМ
64,80 КМ
75,00 КМ

Члан 3.
За реа-цију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614 500 – ПОД 002- Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2033/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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1078
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде број:03-14-646
/11 од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм ,,Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:8/11),
утврђен Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину и
Одлуке Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1014/11,
од 07.07.2011. године о давању сагласности на Програм о измјенама и допунама Програма „Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” и
Упутстава за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи, број: 04-14-1015-3/11 од
01.06.2011.године («Службене новине
Босанско – подрињског кантона Горажде», број: 8/11) и Одлуке о давању сагласности на „Програм о измјенама и
допунама Програма подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” број:03-14-1459/11 од 16.09.2011.године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
(набавка пољопривредне
механизације и опреме)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-
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ст Министартву за привреду Босанско
–подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за подстицај у
пољопривреди (набавка пољопривредне механизације и опреме) у износу
од 15.416,70 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Куновац Салем
Радача Исмир
Ушановић Хазим
Хасанспахић Ризалија
Агановић Севда
СПП ,,ФАРМА СЕБ''
Вл.Буква Сенада
Салковић Фадил
Субашић Мехмедалија

Омеровић Сулејман
Аџем Сенад
Бејтић Хајрудин
СПП ,,БЕРИ''
Вл.Пештек Медина
Ђозо Исмет
Обућа Сенад
Ћуровић Адем
Фејлић Шериф
СПП ,,МИЛКА''
Вл.ЖугаБахра

219,80 КМ
219,80 КМ
372,00 КМ
257,40 КМ
3.030,00КМ
201,80 КМ
257,40 КМ
764,80 КМ
369,40 КМ
324,60 КМ
5.000,00 КМ
257,40 КМ
219,80 КМ
240,00 КМ
1.925,50 КМ
1.556,80 КМ
200,60 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
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љопривредној производњи (набавка
пољопривредне механизације и опреме).
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:03–14-2032/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1079
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-646/11
од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм „Подстицај пољопривредној производњи за 2011. годину”
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/11), утврђен Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011.годину и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1014/11 од
07.07.2011. године о давању сагласности на Програм о измјенама и допунама Програма „Подстицај пољопривредној производњи за 2011. годину”, Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1459/11 од
16.09.2011.године о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
Програма „Подстицај пољопривредној
производњи за 2011.годину”, Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи број:04-14-1015-3/11, од 01.06.2011.
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године, Упутства о измјенама и допунама Упутства за остваривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи број: 04-14-2790-6/11
од 21.09.2011.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној да
на 07.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде за извршено вјештачко
осјемењавање крава
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско – подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
2.525,00 КМ ЈП Ветеринарска станица
д.о.о. Горажде по Програму „Подстицај пољопривредној производњи” за
2011. годину, за 505 вјештачки осјемењених крава.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 – подстицај пољопривреденој производњи –вјештачко осјемењавање.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде број:1011400000018010, отворен код Привредне банке Сарајево
д.д. филијала Горажде.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2031/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1080
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-646/11
од 19.05.2011.године о давању сагласности на Програм „Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину”
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/11), утврђен Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2011. годину и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-1014/11 од 07.
07.2011.године о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
Програма „Подстицај пољопривредној
производњи за 2011. годину”, Одлуке
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-14-1459/11 од 16.09.
2011.године о давању сагласности на
Програм о измјенама и допунама Програма „Подстицај пољопривредној
производњи за 2011. годину”, Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи број:04-14-1015-3/11 од 01.06.2011.
године, Упутства о измјенама и допунама Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопри-

вредној производњи број: 04-14-27906/11 од 21.09.2011.године, Одлуке о
преусмјеравању средстава утврђених
Програмом “Подстицај пољопривредној производњи за 2011.годину” број:
04-14-3726/11 од 01.12.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 07.12.2011.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЗЗ „Агроподриње” Горажде
По Рачуну број: 03-128/11
од 04.11.2011. године
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање по Рачуну број:03-128/11
од 04.11.2011.године, ЗЗ „Агроподриње” Горажде, умањеном за вриједност
исплаћеног аванса (11.914,00 КМ), у
преосталом износу од 46.536,00 КМ, и
то по Уговору о извођењу радова орања, фрезања, набавке сјемена пшенице и набавке минералног ђубрива за
прихрану на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде број: 03-141521/11 од 30.09.2011. године и Анексу
Уговора о извођењу радова орања, фрезања, набавке сјемена пшенице и набавке минералног ђубрива за прихрану
на подручју Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1919-1/11
од 01.12.2011.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско-
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подрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 – подстицај
пољопривреденој производњи (Сјетва пшенице).
Средства уплатити на жирорачун ЗЗ “Агроподриње” Горажде
број: 1011400000044685, отворен код
Привредне банке Сарајево филијала
Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2029/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде” број:
5/03), члана 40. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
подршке „Месопромет” д.д. Горажде
број: 04-14-1107-2/11 од 27.06.2011.
године за 2011. годину уврђених
у Буџету Министарства за привреду
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Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2011. годину
на економском коду 614400 (ХАП 005)
– Подстицај пољопривредној
производњи – Месопромет
за 2011. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм о измјенама и допунама
Програма подршке „Месопромет” д.д.
Горажде за 2011. годину, утврђен Буџетом Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2011. годину, предложен од
стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства за реализацију Програма из члана 1. ове Одлуке пласираће
се са позиције „Подстицај пољопривредној производњи”, утврђене Буџетом
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2011.
годину, економски код 614400 (ХАП
005) – Подстицај пољопривредној производњи – Месопромет.
Члан 3.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје своје надлежности.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског катнона Горажде”.
Број:03–14-2017/11
ПРЕМИЈЕР
07.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
......................

мет'' д.д. Горажде је санација и одржавање објеката привредног друштва ,,Месопромет' 'д.д. Горажде, припрема аката и радњи Агенцији за приватизацију
Босанско–подрињског кантона Горажде и измирење обавеза по извршеним
судскимпресудама (затезне камате, трошкови парничног поступка'',

1081а)

III

1. НАЗИВ:
Програм о измјенама и допунама Програма подршке ,,Месопромет''
д.д. број:04-14-1107-2/11 од 27.06.2011.
године.
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
-

Овим Програмом врше се измјене
и допуне Програма подршке
,,Месопромет''д.д.
број:04-14-1107-2/11 од 27.06.2011.
године.тако што се увећава буџет
Програма са 21.000,00 КМ за
12.500,00 КМ на 33.500,00 КМ, тако
да се у даљем дијелу Програма износ од 21.000,00 КМ замјењује износом од 33.500,00 КМ.

Остале Одредбе наведеног програма се не мијењају и остају на снази.
Број: 04-14-1107-4/11 М И Н И С Т А Р
05.12. 2011.године Демир Имамовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-142017/11 од 07.12.2011.године о давању
сагласности на Програм о измјенама и
допунама Програма подршке „Месопромет” д.д. Горажде за 2011. годину,
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.2011. године,
д о н о с и:

II
У поглављу 2. тачка 2. који гласи:
,,Сврха Програма подршке ,,Месопромет''д.д. Горажде је санација и
одржавање објеката привредног
друштва ,,Месопромет''д.д. Горажде, као и припрема аката и радњи
Агенцији за приватизацију Босанско–подрињског кантона Горажде'';
мијења се и гласи :
,, Сврха Програма подршке ,,Месопро-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
привредном друштву „Месопромет”
д.д. Горажде за 2011. годину по
Програму о измјенама и допунама
Програма подршке „Месопромет”
д.д. Горажде за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се но-
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вчана средства привредном друштву
„Месопромет” д.д. Горажде по захтјеву
поднесеном по Програму о измјенама
и допунама Програма подршке „Месопромет” д.д. Горажде за 2011. годину, у висини од 14.117,28 КМ, на име
измирења затезних камата и трошкова парничног поступка, према коначним и правоснажним пресудама
Општинског суда у Горажду.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обазбиједити из Буџета Минситарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614400 -ХАП 005 – Подстицај пољопривредној производњи – «Месопромет».
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу буџета
(«Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде» број: 5/11),
Програма утрошка средстава 613900 –
уговорене и друге посебне услуге («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број:7/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о одобравању новчаних средстава
за додјелу награда и откупа идејних
архитектонских рјешења уређења
пјешачког моста у Горажду

Члан 3.
Средства у износу од 14.117,28
КМ уплатити на жиро-рачун привредног друштва „Месопромет” д.д. Горажде, отворен у Привредној банци Сарајево, филијала Горажде, број:10114
00000709426.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског катнона Горажде”.
Број:03–14–2017-1/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Овом Одлуком мијења се члан
1. Одлуке о одобравају новчаних средстава за додјелу награда и откуп идејних архитектонских рјешења уређења
пјешачког моста у Горажду број: 03-141657/11 од 19.10.2011.године и гласи:
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 6.939,84
КМ на име додјеле награда и откупа
радова идејног архитектонског рјешења уређења пјешачког моста «МОСТ
ИСПОД МОСТА» у Горажду како слиједи:
I награда у нето износу од 3.000,00 КМ
Самиду Синановићу из Сарајева
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II награда у нето износу од 2.000,00
КМ групи аутора: Прашљивић Ервину и Звонић Аднану из Сарајева,
те Шабић Асмиру из Илијаша.
III награду у нето износу од 1.000,00
КМ Мешић Армину из Сарајева.

«Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде».

Са ауторима награђених радова склопиће се уговор на име додјељене награде и откупа идејних рјешења.
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Члан 2.
Члан 2. мијења се и гласи:
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско - подрињског кантона Горажде Економски код 613900-Уговорене и друге
посебне услуге, а иста уплатити:
1. Самиду Синановићу у нето износу
од 3.000,00 КМ на жиро-рачун број:
1410111012291384 отворен код Босна банк интернатионал Сарајево
д.д.ЈМБГ: 1106981170055.
2. Прашљивић Ервину у нето износу
од 2.000,00 КМ на жиро-рачун број:
40256696000 отворен код УНИКРЕДИТ банк Сарајево, ЈМБГ 24059851
70050, трансакциони број банке:338
6902575040685
3. Мешић Армину у нето износу од
1.000,00 КМ на жиро-рачун број:
1613000036952108 отворен код Раифаизен банке Сарајево, ЈМБГ:16049
82120027, трансакциони број банке
4255031002759867
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у

Број:03–14-203011
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број:5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.000,00
(словима: петхиљада) КМ, неопходних за помоћ у стамбеном збрињавању
припадника борачке популације Тутић Фериза РВИ 100% ИИ група.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде, Економски код 614200-Текући трансфери - БОР-005-Друга права у складу са посебним прописима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на име Тутић
Фериз број ж-р:1020000000000023-1541
320158 отворен код УНИОН банке експозитура 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:03–14-2047/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде Економски код 614200-Текући трансфери – БОР-005-Друга права у складу са посебним прописима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на име Машић
Рифета за кћерку Азру ж-р: 161030000
0000093-09-30-0185-7 отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.

1085

Члан 4.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде број:5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 37. редовној сједници одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.500,00
(словима:
једнахиљадапетстотина)
КМ, неопходних за лијечење Машић
Азре, дијете демобилисаног борца са
простора Босанско – подрињског кантона Горажде Машић Рифета.

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:03–14-2049/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу буџета («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде» број:5/11), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 37. редовној сједници одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 2.000,00
(словима: двијехиљаде) КМ, на име
суфинансирања Пројекта обиљежавања значајних догађаја и датума из одбрамбено ослободилачког рата 1992-95
на простору Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско - подрињског кантона Горажде Економски код 614300-Текући трансфери непрофитних организација-Обиљежавање значајних датума и догађаја
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на име Удружење „Свјетлост Дрине„ Горажде број
ж-р: 1990540006546332 отворен код
ШПАРКАСЕ банке, филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде».
Број:03–14 - 2048/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Споразума о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о
правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства на територији Федерације БиХ, број: 03-371123/07 (Закључак Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0314-2056/07), те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100
(ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања),
број:08-14-492-2/11 од 12.04.2011.године (сагласност: Одлука Владе Босанско
– подрињског кантона Горажде, број:
03-14-389/11, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. сједници, одржаној дана 07.12.2011.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
БПК Горажде по Споразуму, транша
за октобар 2011. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства, у износу 108.625,00 КМ (словима: стотинуосамхиљада шестстотинадвадесетпет конвертибилних марака), Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, на име обавезе Владе Босанско - по-
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дрињског кантона Горажде, за мјесец
октобар 2011.године, по Споразуму о
динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама
послодаваца и запосленика у области
здравства (Закључак Владе БПК Горажде, број: 03-14-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава, из члана 1.
Одлуке, извршити у корист Завода здравственог осигурања Босанско – подрињског кантона Горажде, из средстава Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице за 2011. годину, економски
код 614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Задужује се Завод здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да, одмах по реализацији
средстава, достави документован извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на Службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско –

подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2041/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1088
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Споразума о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о
правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства на територији Федерације БиХ, број: 03-371123/07 (Закључак Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде број: 0314-2056/07), те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614100
(ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог осигурања),
број: 08-14-492-2/11 од 12.04.2011.године (сагласност: Одлука Владе Босанско
– подрињског кантона Горажде, број:
03-14-389/11, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.
2011.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Заводу здравственог осигурања
БПК Горажде по Споразуму, транша
за новембар 2011. године
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средства, у износу 108.625,00 КМ (словима: стотинуосамхиљада шестстоти-
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надвадесетпет конвертибилних марака), Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, на име обавезе Владе Босанско – подрињског кантона Горажде, за мјесец
новембар 2011.године, по Споразуму
о динамици испуњења одредаба Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и запосленика у области здравства (Закључак Владе БПК
Горажде, број: 03-14-2056/07).
Члан 2.
Исплату средстава, из члана 1.
Одлуке, извршити у корист Завода здравственог осигурања Босанско – подрињског кантона Горажде, из средстава Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице за 2011. годину, економски
код 614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантонални завод здравственог
осигурања).

објављивања на Службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2039/11
07.12. 2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1089
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:7/11),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.2011. године,
доноси:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Задужује се Завод здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да, одмах по реализацији средстава, достави документован извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Пројекат
„Рјешавање водоснадбијевања
у мјестима повратка додјелом
ПВЦ цијеви за воду у 2011.”
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Пројекат „Рјешавање водоснадбијевања у мјестима повратка додјелом
ПВЦ цијеви за воду у 2011.”Удружења
повратника „Здраво комшија” Горажде.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке је
саставни дио Одлуке.
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Члан 3.
Пројекат ће имплементирати
Удружење повратника „Здраво комшија” из Горажда, а финансираће се из
буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100
(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
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:03–36-2040/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1090
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта
„Развој људских ресурса
у ЈЗУ Кантонална болница Горажде”
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање Пројекта „Развој људских ресурса у
ЈЗУ Кантонална болница Горажде”, у

укупном износу од 45.000,00 КМ, достављен актом Кантоналне болнице Горажде, број:01-3296/11 од 05.12.2011.године.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта су обезбјеђена у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2011. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство, за 2011.годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује 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:03–14-2037/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1091
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
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са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, број:08-14-875-2/11 од 14.06.
2011.године, одобрен Одуком Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-790/11 од 09.06.2011. године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање Пројекта
„Развој људских ресурса у ЈЗУ
Кантонална болница Горажде”
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 45.000,00 КМ (словима: четрдесетпетхиљада конвертибилних марака) на име финансирања Пројекта „Развој људских ресурса у ЈЗУ
Кантонална болница Горажде”.
Члан 2.
Средства у износу 45.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући
трансфери за здравство за 2011. годину, а у корист ЈЗУ Кантонална болница Горажде, на рачун број:1990540098
612621 код Шпаркасе банке Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и из-

бјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈЗУ Кантонална болница Горажде да, по реализацији Пројекта, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2038/11
07.12. 2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1092
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању захтјева
за Проширење обима и квалитета,
те врсте лабораторијских услуга
у Дому здравља Прача
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде одобрава финансирање захтјева ЈУ Дом здравља Прача за
проширење обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга, у вриједности 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
захтјева обезбјеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за
2011. годину, на економски код 614100
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2011. годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује 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:03–14-2036/11
07.12. 2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1093
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
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здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, број:08-14-875-2/11 од 14.06.
2011. године, одобрен Одуком Владе
Босанско–подрињксог кантона Горажде број:03-14-790/11 од 09.06.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање захтјева за
проширење обима и квалитета,
те врсте лабораторијских услуга
у ЈУ Дом здравља Прача
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних марака) на име финансирања проширење
обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга у ЈУ Дом здравља Прача.
Члан 2.
Средства у износу 5.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, а у корист ЈУ Дом здравља Прача, на рачун број: 1610300000320096
код Раифаизен банке Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

Број 16 – страна 2504

31. децембар/просинац 2011

ужује 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 Пројекта,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2035/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1094
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању захтјева за
Проширење обима и квалитета,
те врсте лабораторијских услуга у
Дому здравља Устиколина

Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање захтјева ЈУ Дом здравља Устиколина за проширење обима и квалитета,
те врсте лабораторијских услуга, у вриједности 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
захтјева обезбјеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за
2011. годину, на економски код 614100
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2011. годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује 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 -2043/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1095
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2011.
годину, број:08-14-875-2/11 од 14.06.
2011. године, одобрен Одуком Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-790/11 од 09.06.2011.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање захтјева за
проширење обима и квалитета,
те врсте лабораторијских услуга
у ЈУ Дом здравља Устиколина
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 5.000,00 КМ (словима: петхиљада конвертибилних марака) на име финансирања проширење
обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга у ЈУ Дом здравља 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 за 2011. годину, а у корист ЈУ Дом здравља Устиколина, на рачун број:1610300003930
048 код Раифаизен банке Горажде.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује 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 Пројекта,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2042/11
07.12.2011.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1096
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде», број:7/11)
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 37. редовној сједни-
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ци, одржаној дана 07.12.2011. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
МЗ Оглечева, ново Горажде
за изградњу канализационог система
у повратничком мјесту Новаковићи
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава МЗ Оглечева, Ново Горажде у износу од 1.797,07 КМ на име помоћи изградње канализационог система у повратничком мјесту Новаковићи.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначитити Општини Ново Горажде на
жиро-рачун
број: 5620060000305072
отворен код НЛБ Развојна банка са
назнаком – средства за МЗ Оглечева
изградња канализационог система у
мјесту Новаковићи из буџета Министарства за социјалну плитику, здравство, расељена лица и избјеглице са
економског кода 614200 – Издаци за
расељена лица за 2011.годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
- подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2071/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1097
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и чланова 38. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 05/11), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 07.12.2011. год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сугласности на допуне
Програма утрошка средстава
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе са економског кода 614
300- текући трансфери непрофитним
организацијама за 2011.годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско подрињског кантона Горажде даје сагласност на допуне Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
правосуђе, управу и радне односе за
2011. годину, са економског кода 614
300 - текући трансфери непрофитним организацијама, у износу од 15.
000,00 КМ.
Члан 2.
Допуне Програма утрошка из
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члана 1. Одлуке саставни су дио ове
Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за правосуђе,
управу и радне односе и Министарство финансија Босанско-подрињског
кантона Горажде.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2028/11
07.12.2011. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1097а)
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН
ДОПУНЕ ПРОГРМА: Програм утрошка средстава Министарства за правосуђе,
управу и радне односе са економског кода 614 300 - текући трансфери
непрофитним организацијама
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРОГРАМ ИЗРАДИЛО
Назив програма: Програм утрошка
средстава Министарства за правосуђе,
управу и радне односе са економског
кода 614 300 - текући трансфери непро- МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ
фитним организацијама
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
Подручје: Босанско-подрињски кантон КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Област: Правосуђе и јавна управа
Вишеградска 2а
Период: 2011
Горажде
Укупни трошкови :15 000,00 КМ
038/227-251
Правни основ: Члана 38. и 45. Закона о
изврш-ењу буџета БПК-а (Сл.новине
БПК-а, број: 5/11),
Корисници/циљане скупине:
Удружења која дјелују на подручју Босанско-подрињског кантона и грађани
Босанско-подрињског кантона
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Члан 1.
У члану 2. (Циљеви програма)
иза ријечи “процесу”додају се нове ријечи које гласе: промовирања и заштите људских права као и процесу”.
Члан 2.
У члану 3. (Остваривање програма) иза става 8. додаје се нови став
који гласи: Након провођења Јавног
позива, у случају не утрошка средстава, објавит ће се нови јавни оглас са
роком за пријаве од 10 дана од дана
објављивања јавног позива.
Члан 3.
У члану 4. (Трошкови реализације програма) у ставу 3. тачка 1. иза ријечи “процесу” додају се нове ријечи
које гласе: промовирања и заштите људских права као и процесу”.
Број:05-14- 511-12/2011

09.12.2011.године
Горажде

МИНИСТАР

Јанковић Радмила,с.р.

Сагласност на Измјене Програма дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-142028/11 од 07.12.2011.године.

1098
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 17. став 1. Закона о извршењу буџета Босанско – подрињског кантона Горажде за 2011.годину («Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде», број: 5/11), а у складу са Одлуком Владе Босанско – подр-

ињског кантона Горажде, број: 03-141899/11 од 28.11.2011.године, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде,
на својој 37. редовној сједнци, одржаној 07.12.2011.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора
I
Овом Одлуком даје се сагласност Комесару полиције Управе полиције МУП-а БПК-а Горажде да потпише
Уговор о набавци оружја.
Вриједност набавке је 12.280,32
КМ (дванаестхиљададвијестотинеосамдесет 32/100 КМ).
II
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
унутрашњих послова Босанско –
подрињског кантона Горажде –
као купца и
2. Предузећа «ЈАЋИМОВИЋ» д.о.о.
Бања Лука, као продавца.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства унутрашњих послова Босанско – подрињског кантона Горажде. Средства
за набавку обезбијеђена су у буџету
Управе полиције на економском коду
821300-Набавка опреме.
IV
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2054/11
07.12.2011.године
Г о р а ж де

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

1099
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
О МЕТОДОЛОГИЈИ ИЗРАДЕ
И ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА РАДА
И ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ВЛАДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА И КАНТОНАЛНИХ
ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
I – УВОД
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком уређује се методологија израде и доношења годишњих програма рада и извјештаја о раду
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљњем тексту: Влада), кантоналних министарстава и самосталних кантоналних управних организација.
Члан 2.
(Дефиниције)
Изрази употребљени у овој Од-
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луци имају слиједеће значење:
a) Стратешки циљеви-општи наводи
о томе шта организација очекује да
ће се остварити у трогодишњем периоду. Усмјерени на резултате и
квалитативне су нарави (Стратешки програми и политике реализације су везани за стратешке циљеве).
b) Програм-скуп сродних и повезаних активности које доприносе остварењу задатих циљева.
c) Пројекат-организацијска форма са
ограниченим трајањем уз помоћ
које се реализује један или више међусобно повезаних програма или
активности усмјерених према циљу.
II - ПРОГРАМ РАДА
Члан 3.
(Основни принципи)
Основни принципи у поступку
годишњег планирања укључују:
a) Годишњи програм рада треба бити
у складу са усвојеним развојним документима на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде, ФБиХ и
БиХ,
b) Годишњи програм мора садржавати листу и опис стратешких циљева, стратешких програма и политика реализације као и краткорочније циљеве,
c) Годишњи програм се израђује за
период од једне календарске године,
d) Мјере предвиђене годишњим програмом рада морају бити усклађене
са буџетом,
e) Приликом израде годишњег програма, министарстава и самосталне
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управне организације провест ће
консултације са релевантним субјектима,
f) За законске и подзаконске акте који се доносе, прецизно ће се навести рокови, разлози за доношење и
очекивани ефекти,
g) Годишњи програми рада, годишњи и други извјештаји о раду се
припремају на јединственим обрасцима из члана 1. и 2. Анеxа I ове
Одлуке.

лиза, информација и других докумената-табеларни приказ из члана
1.Анеxа I. ове Одлуке,
e) Остали послови и задаци који спадају у континуиране послове у шта
спадају првостепено и другостепено управно рјешавање, управни
надзор и други континуирани послови.
f) Процјена финансијских средства
потребних за реализацију програма рада.

III - САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА

2) За сваки програм, активност, посао
и задатак потребно је прецизно навести носиоца активности који је
задужен да исту изврши (службеника или најмањи организациони
дио).

Члан 4.
(Садржај и формат годишњег плана )
(1)

a)

b)

c)

d)

Програм рада министарстава и самосталних управних организација
има слиједећа кључна поглавља:
Увод/укратко опис министарства/
осталне управне организације и
надлежности (највише пола странице),
Циљеви/ листа и опис стратешких
циљева,стратешких програма и политике реализације као и набрајање и опис програма и активности
који ће обиљежити рад у години за
коју се доноси програм и очекиване резултате,
Нормативне активности, које се односе на нацрте и приједлоге закона
и других прописа које доноси Скупштина, Влада и руководиоци органа и самосталних управних организација-табеларни приказ из члана 1. Анеxа I. ове Одлуке,
Тематски дио који садржи послове
и задатке на провођењу закона и
утврђене политике, систематизоване по областима, а који се израђују
у облику извјештаја, програма, ана-

3) Програм рада Владе не садржи поглавља е. из става 1. овог члана при
чему увод садржи обраћање премијера кантона у коме су садржани
основни правци политике Владе,
при чему извјештај Владе у дијелу
носиоца активности подразумјева
министарство или самосталну управну организацију.
4) Програми
рада
управних
организација у саставу органа су
обухваћени
програмима
рада
органа.
5) Програми рада Министарства и самосталне управне организације не
треба да садрже програмиране активности чије доношење је условљено.
6) Годишњи план рада ће бити урађен у wорд формату, фонт Ариел,
величина фонта 11 (текст у табелама величина фонта 9).

31. децембар/просинац 2011

IV - ПОСТУПАК И РОК
ЗА ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА РАДА
Члан 5.
(Поступак доношења )
1) Министарства и самосталне управне организације дужне су најкасније до 15.децембра секретару Владе
доставити приједлог програма рада за слиједећу годину у писаном и
електронском облику, а који ће објединити све појединачне нацрте
годишњих планова у јединиствени
годишњи план рада Владе.
Члан 6.
(Рок за доношење програма рада)
1) Влада ће усвојити годишњи програм рада најкасније до 15.јануара
године на коју се односи програм
рада.
2) Министарства и самосталне управне организације доносе годишње
планове најдаље у року од 10 дана
од дана доношења годишњег програма рада Владе.
3) Након усвајања Програма рада Скупштине и Буџета, уколико Програми рада Владе, министарстава и
самосталних управних организација нису усаглашени са поменутим
потребно је извршити усклађивање.
V – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 7.
(Период извјештавања)
1) Министарства и самосталне упра-
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вне организације ће радити годишње извјештаје о раду, а уколико то
Влада затражи и за периоде краће
од једне године.
2) Институције из става 1.овог члана
израђују своје годишње извјештаје
о раду, закључно са 31.децембром
текуће године и достављају га секретару Владе, најкасније до 28. Фебруара наредне године, а који ће појединачне извјештаје објединити у
јединствени извјештај о раду Владе.
3) Влада ће до 15.03. текуће године,
размотрити и усвојити Извјештај о
раду за протеклу годину и доставити Скупштини.
Члан 8.
(Садржај и формат извјештаја)
1) Извјештај о раду министарстава и
самосталних управних организација има слиједећа кључна поглавља:
a) Уводни дио са кратким описом надлежности и извршеним активностима које су обиљежиле извјештајни период (највише једна страница);
b) Извршење циљева, програма, политика реализације и програмираних и непрограмираних активности
са навођењем индикатора извршених активности (индикатори: извршено, дјелимично извршено и неизвршено) и образложењем неизвршеног. У овом дијелу описати реализацију или фазе капиталних пројеката са износом утрошених средстава.
c) Нормативни дио, који садржи програмиране прописе који су донешени, програмиране прописе који
нису донешени, уз навођење разло-
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d)

e)

f)

g)

га недоношења или фазе у којој се
програмирани послови налазе (радни материјал, нацрт, приједлог) и
непрограмиране прописе који су
донешени са разлозима за доношење -табеларни приказ из члана 2.
Анеxа I. ове Одлуке,
Тематски дио, који садржи послове
и задатке на провођењу закона и
утврђене политике, као и непрограмиране послове и задатке који су
извршени уз образложење неизвршеног-табеларни приказ из члана
2.Анеxа I ове Одлуке,
Остали послови и задаци који спадају у континуиране послове у шта
спадају првостепено и другостепено управно рјешавање, управни надзор и други континуирани послови.
Оцјена стања, постигнутих резултата и програмска орјентација, који
садржи описни и аналитички приказ упоредних показатеља са прегледом планирано-извршено са приједлогом мјера које је потребно подузети и на основу тога одређену
програмску орјентацију са назнаком најважнијих активности.
Утрошена финансијска средства за
програмирани период.

2) Програм рада Владе не садржи поглавље е. из става 1. овог члана, односно у поглављима ц. и д. необухвата прописе, послове и задатке из
надлежности министарстава.
3) Годишњи план рада ће бити урађен у wорд формату, фонт Ариел,
величина фонта 11 (текст у табелама величина фонта 9).

31. децембар/просинац 2011

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
(Надлежност за провођење ове
Одлуке)
За провођење ове Одлуке и поштивање рокова, надлежни су руководиоци кантоналних министарстава и
самосталних управних организација и
Секретар Владе.
Члан 10.
(Почетак примјене и објављивање)
Ова Одлука примјењује се даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињког кантона Горажде”.
Број:03–05-2060/11
ПРЕМИЈЕР
07.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Г о р а ж де
............................
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АНЕX I
Члан 1.
(Годишњи Програм рада)
(НАСЛОВНА СТРАНИЦА)
I – УВОД
II - ЦИЉЕВИ
III – НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
НАЗИВ
ПРОПИСА

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

РОК ЗА
ИЗРАДУ
НАЦРТА

РОК ЗА
ИЗРАДУ
ПРИЈЕДЛОГА

ОРГАН
КОЈИ
ДОНОСИ
ПРОПИС

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОСНОВА И
РАЗЛОГА
ДОНОШЕЊА

ОЧЕКИВАНИ
ЕФЕКТИ

IV – ТАМАТСКИ ДИО
НАЗИВ
МАТЕРИЈАЛА

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

РОК ЗА
ИЗРАДУ

V – ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
VI – ПРОЦЈЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

ОРГАН КОЈИ
РАЗМАТРА ИЛИ
УСВАЈА
МАТЕРИЈАЛ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОСНОВА И
РАЗЛОГА ЗА
РАЗМАТРАЊЕ
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Члан 2.
(Извјештај о раду)

(НАСЛОВНА СТРАНИЦА)
I – УВОД
II – ИЗВРШЕЊЕ ЦИЉЕВА
III – НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

НАЗИВ
ПРОПИСА

ДОНОСИЛАЦ
ПРОПИСА
(СКУПШТИНА/
ВЛАДА/ОРГАН)

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

РАЗЛОЗИ
НЕДОНОШЕЊА/
ФАЗА
ДОНОШЕЊА

ПРОГРАМИРАН
(назначити
са да или не)

РАЗЛОЗИ
ДОНОШЕЊА НЕ
ПРОГРАМИРАНОГ
ПРОПИСА

IV – ТЕМАТСКИ РАД

НАЗИВ
МАТЕРИЈАЛА

ОРГАН КОЈИ
РАЗМАТРА ИЛИ
УСВАЈА
МАТЕРИЈАЛ

ДАТУМ
РАЗМАТРАЊА ИЛИ
УСВАЈАЊА

ПРОГРАМИРАН
(назначити са да
или не)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НЕИЗВРШЕНОГ

V – ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
VI – ОЦЈЕНА СТАЊА, ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА И ПРОГРАМСКА ОРЈЕНТАЦИЈА
VII – УТРОШЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
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1100

1100а)

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 07.12.2011. године, д о н о с и:

ПРОГРАМ
са измјенама и допунама
Програма утрошка средстава са кода
614200-Текући трансфери појединаца
број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године
број:11-14-514-13/11 од 14.12.2011.године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава из Буџета
Министарства за борачка питања
са економског кода 614 200- Текући
трансфери појединцима

Члан 1.
У Програму утрошка средстава
са измјенама и допунама програма са
кода 614200 – Текући трансфери појединаца. а који је Влада БПК Горажде
усвојила Одлукама број: 03-14-460/11
од 20.04.2011.године,треба да стоји:

Програм о измјенама и допунама Програма из тачке 1. ове Одлуке саставни су дио Одлуке.

ПоглављеII,став 2. допуњује се
“БОР-003-ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ
ЗБРИЊАВАЊУ
Додаје се пасус 4 гдје треба да
стоји: У изузетним случајевима висина средстава на име адаптације, санације утврђена Правилником о условима и начину додјеле једнократне помоћи за рјешавање стамбене
проблематике б/п са простора Босанско – подрињског кантона Горажде
(Сл.новине БПК-а Горажде број:03/09),
може се одобрити уз сагласност Владе БПК-а Горажде и већи износ стим
да исти неможе бити већи од 20.000,00
КМ.

Члан 3.

Члан 2.

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за борачка питања са
економског кода 614 200 –«Текући трансфери појединцима» за 2011.годину.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2070/11
ПРЕМИЈЕР
07.12.2011.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.......................................

Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе БПК Горажде.
Број:11-14-514-14 /11
06.12.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.
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Члан 2.

1101
На основу члана 66. став 2. Закона о организацији органа управе у
Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ”, број:35/05), члана
43. став 5. и члана 46. став 1. Закона о
заштити околине („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/05, 11/10 и 8/11), Министар
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ПОГОНИМА И
ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈИ МОГУ
БИТИ ИЗГРАЂЕНИ И ПУШТЕНИ У
РАД САМО АКО ИМАЈУ
ОКОЛИНСКУ ДОЗВОЛУ
Члан 1.
У Правилнику о погонима и постројењима који могу бити изграђени
и пуштени у рад само ако имају околинску дозволу („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 1/05) члан 3., одјељак х) Пољопривреда и шумарство, став 1. мијења
се и гласи:
„Погони за интензиван узгој живине,
свиња и крупне стоке са:
-

10.000 до 60.000 мјеста за бројлере,
8.000 до 40.000 мјеста за кокошке,
400 до 2.000 мјеста за свиње
(преко 30 кг) или
150 до
500 мјеста за крмаче,
100 до
500 мјеста за крупну
стоку.”
Ставови 2. и 3. остају исти.

Члан 8. мијења се и гласи:
„Погони и постројења из члана 3. овог
Правилника за која су издате дозволе
прије ступања на снагу овог Правилника морају поднијети захтјев за издавање околинске дозволе најкасније до
31.12.2011. године.”
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:09-23-519/11
22.12.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Божидар Семиз,с.р.

1102
На основу члана 66. став 2. Закона о организацији органа управе у
Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ”, број:35/05) и члана
102., а у вези са чланом 46. Закона о заштити околине („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 5/05, 11/10 и 8/11), Министар за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОКОЛИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА
ПОГОНЕ И ПОСТРОЈЕЊА КОЈИ
ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЈЕ
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА
О ЗАШТИТИ ОКОЛИНЕ
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Члан 1.
(1) Овим Правилником се утврђују рокови за подношење захтјева за издавање околинске дозволе за погоне
и постројења за која су издате околинске дозволе прије ступања на снагу Закона о заштити околиша Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”,
број: 33/03).
(2) Под дозволом из става 1. овог члана
у смислу члана 46. став 1. Закона о
заштити околине сматра се урбанистичка сагласност или одобрење
за грађење.
Члан 2.
Рокови утврђени у овом Правилнику односе се на погоне и постројења наведена у члановима 3. и 4. Правилника о погонима и постројењима
који могу бити изграђени и пуштени у
рад само ако имају околинску дозволу
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 1/05).
Члан 3.
Оператори погона и постројења из члана 2. овог Правилника дужни
су поднијети захтјев за издавање околинске дозволе најкасније до 31.12.2011.
године.
Члан 4.
Оператори погона и постројења дужни су прије подношења захтјева за издавање околинске дозволе да
испуне услове прописане у Правилнику о условима за подношење захтјева
за издавање околинске дозволе за по-

гоне и постројења за која су издате околинске дозволе прије ступања на снагу Закона о заштити околине.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:09-23-520/11
23.11.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Божидар Семиз,с.р.

1103
На основу члана 66. став 2. Заона о организацији органа управе у
Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ”, број:35/05) и члана
102., а у вези са чланом 42. став 2. Закона о заштити околине („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/05, 11/10 и 8/11), Министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОКОЛИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА
ПОГОНЕ И ПОСТРОЈЕЊА КОЈИ
ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЈЕ
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА
О ЗАШТИТИ ОКОЛИНЕ
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим Правилником се прописују
услови за подношење захтјева за издав-
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ање околинске дозволе за погоне и постројења за која су издате околинске
дозволе прије ступања на снагу Закона
о заштити околиша Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, број: 33/03).
(2) Под дозволом из става 1. овог члана
у смислу члана 46. став 1. Закона о заштити околине сматра се урбанистичка сагласност или одобрење за грађење.
Члан 2.
(1) Услови утврђени у овом Правилнику односе се на погоне и постројења
наведена у члану 3. Правилника о погонима и постројењима који могу бити
изграђени и пуштени у рад само ако
имају околинску дозволу („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 1/05). (2) Постојећи погони и постројења из става 1. овог члана не подлијежу обавези провођења
процјене утицаја на околину.
II - ПЛАН АКТИВНОСТИ
Члан 3.
(1) Оператор погона и постројења из
члана 2. овог Правилника дужан је прије подношења захтјева за издавање
околинске дозволе израдити План активности с мјерама и роковима за поступно смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање с најбољом
расположивом техником (у даљњем
тексту: План).
(2) План из става 1. овог члана доставља се Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљњем тексту: Министарство) за
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погоне и постројења из члана 2. став 1.
овог Правилника.
(3) Оператор погона и постројења дужан је предузети све мјере и активности утврђене Планом.
(4) Оператор погона и постројења, након одобрења Плана, подноси захтјев
за издавање околинске дозволе у складу са чланом 44. Закона о заштити околине.
III - САДРЖАЈ ПЛАНА
Члан 4.
План садржава:
1. име и адресу оператора/инвеститора погона и постројења;
2. локацију погона и постројења приказаних на плану;
3. опис дјелатности правног лица, врста производа и годишњи капацитет производње, број запослених;
4. опис погона и постројења (технолошке и техничке цјелине са шемама и помоћне објекте, укључујући
опрему за смањење негативног утјецаја);
5. датум почетка рада погона односно постројења;
6. студију о загађености у нултом стању која обрађује тренутно стање
околиша на даној локацији, попис
мјеста настанка и квантитативне и
квалитативне карактеристике свих
отпадних токова (отпад, бука, емисије у зрак, отпадне воде), уз приказ емисијских мјеста на мапи локације. Приложити доказ о мјерењу
емисије из емисијских мјеста и податке о праћењу стања околине на
локацији, добивених од овлаштене
институције;
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7. листа сировина и помоћних материјала укључујући хемијске супстанце и гориво (назив сировине, годишња потрошња, потрошња по јединици производа, укупни годишњи трошак, опис састава или особина са значајним учинцима по околину, метода набавке, складиштења и трансфера);
8. извор водоопскрбе, укупна потрошња воде и потрошња по јединици
производа, извори енергије, укупна потрошња и потрошња по јединици производа;
9. мјере за одржавање и чишћење опреме;
10. опис постојећег праћења;
11. опис постојећих мјера превенције
настанка емисија, постојећих мјера
у циљу кориштења и свођења сировина, воде и енергије на минимум,
опис коначног третмана отпадних
токова (пречишћавање и коначно
збрињавање) и њихова успоредба с
оним даним у најбољој расположивој технологији;
12. анализа података о потрошњи сировина и емисијама у складу с прописима о граничним вриједностима емисија и препорукама даним у
документу о најбољој расположивој технологији;
13. попис активности и мјера за смањење емисија из погона и постројења
и рационализацију потрошње сировина и природних ресурса (воде и
енергије) у складу с најбољом расположивом технологијом и рокове
за предузимање предвиђених активности и мјера;
14. приједлог праћења плана у сладу
са прописима и рокове за подузимање предвиђених активности и мјера;
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15. мјере планиране за праћење плана
у складу са прописима и рокове за
подузимање предвиђених активности и мјера;
16. план за спрјечавање несрећа великих размјера и рокове за подузимање предвиђених активности и мјера, одговорне особе у складу са Правилником о садржају извјештаја о
стању сигурности, садржају информација о сигурносним мјерама и
садржају унутарњих и вањских планова интервенције;
17. начин извјештавања о резултатима
обављених мјера;
18. финансијску процјену за обављање
плана на годишњем нивоу;
19. план за престанак рада уколико
постројење односно погон престаје
с радом прије 31.12.2011. године;
20. прилог - извод из просторно-планске документације, пријепис свих
дозвола, пријепис постојећих елабората (заштита околине, противпожарна заштита, сигурност на раду);
21. у случају да је постојећи погон депонија осим података из тачака 1.20. овог члана план садржава и приједлог мјера прилагођавања по фазама и минимум услова прописаних у Правилнику о садржају плана
прилагођавања, управљања отпадом за постојећа постројења за третман или одлагање отпада и активностима које подузима надлежни
орган („Службене новине Федерације БиХ”, број 9/05) и тада се план
активности сматра планом прилагођавања у смислу овог Правилника.

IV - ОДОБРАВАЊЕ ПЛАНА
Члан 5.
(1) У поступку одобравања плана из
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члана 3. став 2. овог Правилника, Стручна комисија (у даљњем тексту Комисија) обавља контролу података и оцјену мјера и активности утврђених у
Плану.
(2) У поступку одобравања плана из
члана 3. став 3. овог Правилника, Комисија обавља контролу података и оцјену мјера и активности утврђених у
Плану.
(3) Чланови Комисије из става 1. овог
члана могу бити из реда запослених у
Министарству и вањских стручњака.
(4) Комисија из става 1. овог члана подноси извјештај Министру за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско - подрињског кантона
Горажде о прихватљивости Плана.
(5) Министар, на основу извјештаја Комисије, може наложити оператеру погона и постројења измјене и допуне Плана.
(6) Након позитивне оцјене извјештаја
Комисије о прихватљивости план, Министар најкасније у року од 60 дана одобрава План.
(7) Накнаду за рад Комисије из става 1.
овог члана дужан је сносити оператор
погона и постројена.
Члан 6.
Регистар о погонима, постројењима и загађивањима садржи одобрени План из члана 3. став 1. овог Правилника.
V - НАКНАДЕ И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ
Члан 7.
(1) Закључком овлаштеног лица утврђује се износ накнада за чланове Комис-
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ије који обављају контролу података и
оцјену мјера и активности утврђених у
Плану.
(2) Накнада из става 1. овог члана обухваћају накнаду за рад стручњака и остале трошкове поступка.
(3) Остали трошкови поступка обухваћају трошкове превоза, дневница и смјештаја.
(4) Накнада за рад стручњака износи
15 % просјечне мјесечне нето плаће, по
запосленом, остварене на нивоу Федерације Босне и Херцеговине за посљедње тромјесечје за један норма-дан рада
на контроли података и оцјени Плана
по појединцу.
(5) Број норма-дана и износ накнаде из
става 4. овог члана утврђује се Закључком овлаштеног лица.
Члан 8.
Подносилац захтјева дужан је
измирити трошкове поступка, тако што
ће накнаду из члана 7. став 2. и 3. уплатити на депозитни рачун Босанскоподрињског кантона Горажде.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 9.
(1) Министарство може издати
околинску дозволу за нову техничку
јединицу која се намјерава градити на
локацији постојећих погона и постројења, ако се ради о техничко-технолошкој цјелини која се може самостално
користити, прије подношења Плана уз
обавезу оператера погона и постројења да нови програм интегрално третира у Плану.
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(2) Околинска дозвола из става 1. овог
члана важи до издавања околинске дозволе за погоне и постројења у цјелини, у складу са одобреним Планом.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:09-23-521/11
23.12.2011.године
Горажде

МИНИСТАР
Божидар Семиз,с.р.

1104
На основу чланова 84, 95. и 96.
Закона о средњем образовању и одгоју
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број:10/11), Министарство за образовање, науку, културу и спорт, д о н о с и :
ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ ДОПУНСКОГ,
РАЗРЕДНОГ И ПОПРАВНОГ
ИСПИТА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Члан 1.
Овим Правилником прописују
се организација, начин, садржај, вријеме и услови полагања допунског, разредног и поправног испита (у даљњем
тексту: испит) редовних и ванредних
ученика (у даљем тексту: ученик) у
средњој школи.
Члан 2.
Испит се полаже пред испитном комисијом коју именује наставничко вијеће средње школе.
По потреби се може именовати
више испитних комисија.
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Испитну комисију чине: предсједник, испитивач и стални члан.
Од три члана испитне комисије
два морају бити стално упослени наставници средње школе.
Испитивач је наставник који
има одговарајућу школску спрему и
стручно звање за наставни предмет
који се полаже.
За законитост рада испитне комисије одговоран је њен предсједник.
Члан 3.
Упис ванредних ученика врши
се на основу конкурса који објављује
средња школа у дневним новинама и
другим електронским и писаним медијима најмање петнаест (15) дана прије почетка школске године.
Пријем ванредних ученика који
полажу разред у цјелини мора бити
окончан до краја септембра текуће
школске године.
Пријем захтјева и ванредних
ученика за преквалификацију, полагање предметних, допунских и матурских испита треба обавити најкасније
до петнаест (15) дана прије почетка сваког испитног рока.
Члан 4.
Наставничко вијеће школе својом одлуком утврђује фонд часова инструктивно-консултативне наставе за
поједине предмете за одређену врсту
занимања и не може бити мањи од
15% укупног фонда часова за групу
предмета коју кандидат има обавезу
полагати.
Члан 5.
Полагање испита у току школ-
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ске године се организује у три редовна
испитна рока (јануарско-фебруарски,
јунски и аугустовско-септембарски
испитни рок).
У оправданим случајевима, на
приједлог наставничког вијећа школе,
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт (у даљем тексту: Министарство) одобрава и утврђује један
ванредни испитни рок у току школске
године.
Члан 6.
Средња школа је дужна обавијестити Министарство и Кантоналну
инспекцију за образовање о распореду
полагања испита (број редовних и број
ванредних ученика по предметима, саставе испитних комисија, мјесто и вријеме полагања испита) најкасније пет
дана прије полагања испита.
Члан 7.
Пријаву за полагање испита ученик подноси средњој школи у којој се
испит полаже.
Ученик пријављује полагање испита у цјелини за један разред или по
групама предмета једног разреда.
Пријава се подноси на прописаном обрасцу.
Уз пријаву за полагање испита
ученик прилаже оригинално свједочанство о претходно стеченој школској
спреми, осим за полагање поправног
испита.
Члан 8.
Полагање испита одобрава директор средње школе, а распоред испита у појединим роковима утвђује наставничко вијеће средње школе.
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Прије почетка испита, предсједник испитне комисије провјерава идентитет ученика и о томе уноси податке у записник о испиту.
Члан 9.
Испит се полаже у складу са наставним планом и програмом.
Испит се одржава у просторијама средње школе.
У једној просторији може радити само једна испитна комисија.
Члан 10.
Писмени дио испита полаже
ученик из наставних предмета за које
је наставним планом и програмом утврђена обавеза рада писмених задаћа
током школске године.
Испитна комисија, на приједлог
испитивача, утврђује тему, односно
групу задатака за писмени дио испита.
Писмени дио испита прегледа
и оцјењује испитивач.
Оцјена о писменом дијелу испита кратко се писмено образлаже.
Остали чланови својим потписом потврђују предложену оцјену испитивача.
У спорним случајевима одлучује наставничко вијеће.
Разредни и допунски испити из
наставних предмета у средњим школама по ЕУ ВЕТ програму полажу се утврђивањем и полагањем модула путем
теста или друге технике оцјењивања
која има одређену вриједност дефинисану модулом, а исказану процентом.
Тест из наставног предмета садржи 20
питања по предмету, а ради се два школска часа.
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Члан 11.
На усменом дијелу испита ученик добија питања из сваког наставног
предмета који полаже. Питања су написана на једнообразним листићима овјереним печатом средње школе, које
ученик бира пред испитном комисијом. Број листића мора бити за пет већи од броја ученика који су приступили усменом дијелу испита истог дана.
Ученик има право на најмање
десет минута за припрему усменог одговора.
Ученик има право да промијени листић, што се уноси у напомену
записника и узима се у обзир приликом закључивања оцјене.
Промјена питања из претходног става треба да услиједи најкасније
пет минута након извлачења листића
са питањима.
Члан 12.
Усмени дио испита из појединог наставног предмета траје десет до
двадесет минута.
Усменом дијелу испита обавезно присуствују сва три члана испитне
комисије.
Испитна комисија, односно њен
члан, може током једног дана учествовати у обављању највише 25 усмених
испита.
Члан 13.
Практични дио испита може се,
према потреби, обављати у предузећу
или код лица које самостално обављају
дјелатност властитим радом, ако имају
одговарајућу савремену опрему, техничко–технолошка средства и друге од-
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говарајуће услове у складу са наставним планом и програмом.
Члан 14.
Задатак за практични дио испита утврђује испитна комисија на приједлог испитивача, као и вријеме за
његову израду, које не може бити дуже
од шест наставних часова.
Задатак за практични дио испита, са назнаком времена за његову израду, ученик добија на једнообразним
листићима овјереним печатом средње
школе.
Број листића мора бити за пет
већи од броја ученика који су приступили полагању практичног дијела испита.
Ученик ради задатак из практичног дијела испита у присуству испитивача.
Урађени задатак из практичног
дијела испита ученик усмено образлаже пред испитном комисијом.
На основу урађеног задатка и
усменог образложења испитна комисија утврђује оцјену из практичног дијела испита.
Члан 15.
Ако ученик из неоправданих
разлога одустане од испита који је започео полагати, сматра се да испит није положио.
У оправданим случајевима, наставничко вијеће средње школе може
ученику одгодити полагање испита.
Члан 16.
Током једног дана ученик може
полагати:
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Усмени дио испита из три наставна предмета или писмени дио испита из једног наставног предмета и усмени дио испита из два наставна предмета или писмени дио испита из два
наставна предмета, или практични
дио испита усменим образложењем.
По ЕУ ВЕТ програму ученик
може полагати три наставна предмета
у току једног дана, а све у складу са предвиђеним техникама оцјењивања.
Члан 17.
Након завршетка усменог дијела испита, испитна комисија, на приједлог испитивача, утврђује оцјену усменог дијела испита.
Општа оцјена из наставних предмета са обавезним писменим дијелом
испита изводи се на основу оцјена из
писменог и усменог дијела испита.
Комисија утврђује оцјену једногласно.
Члан испитне комисије који се
не сложи са предложеном оцјеном испитивача издваја своје мишљење у записник о испиту одмах по завршетку
испита.
Оцјену из претходног става и
општи успјех ученика на испиту утврђује наставничко вијеће средње школе.
Успјех ванредних ученика постигнут полагањем испита оцјењује се
као и успјех редовних ученика, с тим
што се владање не оцјењује.
Општа оцјена из наставних предмета по ЕУ ВЕТ програму изводи се
на основу просјека оцјена из свих положених модула.
Члан 18.
О испиту се води записник на
прописаном обрасцу. Записник води
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стални члан, а потврђују га сва три члана испитне комисије.
Члан 19.
У случају неправилности полагања испита за ванредне ученике које
утврди наставничко вијеће или Кантонална инспекција за образовање, директор школе поништава испит.
Члан 20.
Допунски испит полаже ученик
из одређених предмета или области у
случајевима промјене и даљег наставка
средње школе те након проведеног поступка нострификације дипломе или
еквиваленције свједочанства.
Наставничко вијеће средње школе утврђује наставне предмете из којих се полаже допунски испит.
Допунски испит по ЕУ ВЕТ програму полаже ученик путем модула
из наставног предмета који није учио
или је учио у знатно мањем обиму, у
складу са Законом о средњем образовању и одгоју.
Члан 21.
Допунски испит полаже се у терминима из члана 5. овог Правилника,
осим када ученик прелази из једне у
другу средњу школу или је на основу
рјешења о нострификацији, односно
еквиваленцији, обвезан полагати допунски испит. У том случају, наставничко вијеће може одобрити термине
мимо рокова из члана 5. овог Правилника.
Када је утврђена обавеза полагања допунског испита за два или више разреда, обавезно је претходно по-
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ложити допунски испит (у цјелости) за
нижи разред.
Када је ученик обавезан полагати допунски испит, обавезан је то
учинити до краја текуће наставне године.
Вријеме полагања допунског испита утврђује наставничко вијеће средње школе.
Члан 22.
Разредни испит полажу редовни ученици и полазници који су, из
оправданих разлога, остали неоцијењени на крају наставне године односно
образовања, из свих предмета једног
разреда, односно образовања по одговарајућем наставном програму.
Разредни испити се организују
у случајевима када је ученик оправдано изостао са наставе више од једне трећине планираних часова у другом полугодишту.
Разредни испит полаже се и у
случајевима када је у школи из појединих наставних предмета организована
инструктивна настава која се на крају
наставне године мора верификовати.
Уколико се утврде неправилности настале у поступку провођења разредног испита, наставничко вијеће
поништава испите.
Члан 23.
Ванредни ученик који полаже
један разред у цјелини обавезан је све
испите положити у текућој школској
години.
Ако ванредни ученик након полагања разредних испита за један разред у цјелини има једну или више негативних оцјена, упућује се на попра-

Број 16 – страна 2525

вни испит.
Ванредни ученик који полаже
један разред у цјелини и добије више
од двије негативне оцјене упућује се да
понови разред у наредној школској години.
Члан 24.
Ванредни ученик који полаже
разредне испите по групама наставних предмета дужан их је положити у
три узастопна рока, с тим што има право користити ванредни испитни рок
за поправни испит.
У другом, односно трећем испитном року ванредни ученик може полагати предмете које није полагао, односно које није положио у првом или
другом испитном року.
Ванредни ученик који и након
трећег испитног рока има једну или
двије недовољне оцјене и буде упућен
на поправни испит полаже тај испит у
ванредном року, у септембру.
Редован ученик који у аугусту
полаже разредни испит и буде упућен
на поправни испит полаже тај испит у
ванредном року, у септембру.
Члан 25.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о
полагању допунског, разредног и поправног испита у средњој школи, “Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде” број 11/06 и 14/09.
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босан-

31. децембар/просинац 2011

Број 16 – страна 2526

ско- подрињског кантона Горажде”.

нско-подрињског кантона Горажде“.

Број:10-38-4176/11
22.12.2011.године
Горажде

Број:01-02-1370/11
09.11.2011.године
Фоча-Устиколина

МИНИСТРИЦА
Алма Делизаимовић,с.р.

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

1105

1106

На основу члана 19. став 1. тачка 17. Статута Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр. 8/08)
и члана 28. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр. 11/08
и 17/10), Општинско вијеће Општине
Фоча-Устиколина, на 22. редовној сједници, одржаној 09.11.2011.г, донијело
је:

На основу члана 64. став 8. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 46/10),
члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ”, бр. 12/03 и
34/03) и члана 19. Статута Општине
Фоча-Устиколина („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 22. редовној сједници, одржаној дана 09.11.2011.
године, а на приједлог општинског
начелника, донијело је:

ОДЛУКУ
о измјенама Рјешења о именовању
сталних радних тијела Општинског
вијећа Општине Фоча-Устиколина
Члан 1.
У Рјешењу о именовању сталних радних тијела Општинског вијећа
Општине Фоча-Устиколина, врше се
измјене у члану 1. под I и IV, тако да
се умјесто Џомба Едина у Комисију за
избор и именовања, представке и заштиту људских права и Комисију за статусна питања бораца, ратних војних
инвалида и жртава рата, те општинска признања, именује Делић Муемира.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Боса-

ОДЛУКУ
о утврђивању критерија
за избор и именовање предсједника
и чланова Управног одбора Јавне
установе „ Дом здравља”
Фоча-Устиколина
I
Овом се Одлуком ближе утврђују критерији за избор и именовање
предсједника и чланова управног одбора Јавне установе „Дом здравља”
Фоча-Устиколина.
II
Кандидати за именовање на
функцију из тачке I ове Одлуке, морају задовољавати сљедеће критерије:

Број 16 – страна 2527

31. децембар/просинац 2011

Општи критерији:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

да су држављани БиХ,
да су старији од 18 година,
да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске
мјере на било ком нивоу у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) у периоду од три
године прије дана објављивања упражњене позиције,
да се на њих не односи члан IX. 1.
Устава Босне и Херцеговине (да нису под оптужницом Међународног
суда за ратне злочине у бившој Југославији);
да испуњавају услове прописане
Законом о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени
гласник БиХ”, 13/02),
да немају приватни финансијски
интерес у здравственој установи у
чији се управни одбор кандидују,
да нису осуђивани за кривична дјела,
да нису директори здравствене установе, односно завода,
да нису чланови управних одбора
у више од једне здравствене установе односно завода,
да нису лица којима је правоснажном пресудом суда забрањено обављање активности у надлежности установе у коју се кандидују,
да нису на функцији у политичкој
странци у смислу члана 5. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима у Федерацији БиХ
(„Службене новине Федерације
БиХ”, број 12/03 и 34/03),
да не постоје друге законске сметње за обављање послова у управном одбору за који се кандидују.
осим претходно наведених услова,

обавезна је и изјава да не обављају
дужност односно дјелатност или
да су на положају који доводи до
сукоба интереса с његовим службеним дужностима у смислу члана
19. Закона о државној служби у Федерацији БИХ („Службене новине
Федерације БиХ“, број 29/03).
Посебни критерији:
-

-

-

висока или виша стручна спрема за
кандидате из реда оснивача и Кантоналног министарства здравства,
виша или средња стручна спрема
за кандидате из реда стручних радника Дома здравља,
најмање 3 године радног искуства
(након стицања стручне спреме на
пословима у оквиру свог занимања).

Приликом процјене квалификација
и искуства свих кандидата, узеће се у
обзир и сљедеће:
-

-

-

-

-

способност препознавања, заступања и заштите интереса Јавне установе,
способност за савјесно, одлучно, одговорно и професионално обављање упражњене позиције,
изражена индивидуланост, иницијативност, независност у раду и доношењу одлука,
комуникационе и организационе
способности,
способност управљања финансијским и људским ресурсима и наклоност тимском раду,
резултати рада остварени током каријере.
III
Ова Одлука ступа на снагу нар-
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Члан 3.

едног дана од дана доношења.
Број:01-37-1372/11
09.11.2011.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

1107
На основу члана 49. Закона о заштити околине („Службене новине
Фе-дерације БиХ”, бр. 33/03) и члана
100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр.
8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 22. редовној сједници, одржаној 09.11.2011.г., донијело је:
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог
плана за заштиту околине
(ЛЕАП-а) за подручје Општине
Фоча-Устиколина, у периоду
2012-2018.година
Члан 1.
У циљу осигурања напретка и
одрживог развоја комплетног подручја
општине Фоча-Устиколина, унапређења стања околиша и јавног здравља те
у циљу побољшања услова живота свих становника Општине, усваја се Локални акциони план за заштиту околине (ЛЕАП), за подручје Општине Фоча-Устиколина у периоду 2012-2018.
година.
Члан 2.
Општински начелник задужује
се за реализацију ЛЕАП-а и дужан је у
року од 15 дана од усвајања ове Одлуке оформити радни тим.

Задатак радног тима је праћење
имплементације ЛЕАП-а, у свим његовим сегментима, према утврђеној динамици и роковима из Акционог плана.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско –подрињског кантона Горажде».
Број: 01-23-1371/11
09.11.2011.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић, с.р.

1108
На основу чланова 19. и 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:
8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 23. редовној сједници, одржаној дана 14.12.2011. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању локације
за изградњу спомен-обиљежја
I
Овом се одлуком одређује локација за изградњу спомен-обиљежја погинулим борцима и жртвама одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995.
године општине Фоча-Устиколина и
то: дио парцеле означене као к.ч. бр.
1052/1 површине 110 м2, уписане у п.л.
90/09, КО Устиколина, Општина Фоча-Устиколина.
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II
Задужује се Удружење демобилисаних бораца Армије Републике Босне и Херцеговине Општине Фоча-Устиколина да изврши избор идејног рјешења, израду идејног и главног пројекта за извођење радова на изградњи спомен-обиљежја.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-23-1535/11
14.12.2011.год.ине
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

1109
На основу члана 2.12 став 9. Изборног Закона БиХ („Службене новине БиХ“ бр: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08) и члана 100. Став 2. Статута
Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр.8/08), Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на
23. редовној сједници, одржаној дана
14.12.2012 године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде
за чланове Општинске изборне
комисије за 2012. годину
Члан 1.
Утврђује се мјесечна накнада за
чланове Општинске изборне комисије
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за 2012. годину у износу који је једнак
висини вијећничког паушала у Општинском вијећу Општине Фоча-Устиколина у 2012 години.
Члан 2.
Средства за накнаду члановима
Општинске изборне комисије биће обезбијеђена у Буџету Општине ФочаУстиколина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од
01.01.2012. године.
Члан 4.
Почетком примјене ове Одлуке
престаје да се примјењује Одлука о
утврђивању накнаде члановима Општинске изборне комисије за 2011.годину бр.01-14-1817/10 од 29.12.2010. године.
Број:01-14-1534/11
14.12.2012.године
Фоча-Устиколина

Замјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

1110
На основу члана 50. Пословника
о раду Општинског вијећа Општине
Фоча-Устиколина (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде, бр.11/08 17/10), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устколина, на 23. редовној сједници, одржаној 14.12.2012.године, донијело је:

ПРОГРАМ Р АДА
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА
за 2012.год.
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ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ:
1. Стратегија одрживог развоја за период 2012-2016.год.
2. Одлука о усвајању Плана парцелације на новоизграђеној раскрсници
М 20 и М 18 .1. у Устиколини
3. Одлука о утврђивању просјечне
цијене 1м2 изграђеног стамбеног
простора у 2011.години на подручју општине Фоча-Устиколина
4. Одлука о утврђивању накнаде за
неизграђено градско грађевинско
земљиште државне својине на подручју општине Фоча-Устиколина
5. Одлука о именовању Организационог одбора манифестацје ”Устикољанско љето 2012”
6. Одлука о додјели јавних признања Општине Фоча-Устиколина у
2012. години
7. Давање иницијативе, односно приједлога Влади и Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде
да прогласе излетиште Модран као
подручје од значаја за развој туризма и изврши додјелу путем концесје
8. Извјештај о раду Дома здравља Фоча-Устиколина за 2011.годину и утрошку новчаних средстава из Буџета Општине
9. Информација о стању безбједности
на подручју ове општине за претходну годину

13.

14.

15.

16.

17.

штине Фоча-Устиколина за перод
01.01-31.03.2012.год.
Извјештај Комисије за провођење
редовног годишњег пописа у Општини Фоча-Устиколина за 2011.
годину.
Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета Општине од стране невладиних организацја за 2011.
годину
Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета Општине од стране мјесних заједница у 2011.год.
Извјештај о раду ЈКП “Ушће” д.о.о.
Фоча-Устиколина за 2011.годину и
утрошку новчанх средстава из Буџета Општине
Извјештај о провођењу одлука, закључака, вијећничких приједлога,
иницијатива и других аката које је
усвојило Вијеће у 2011.год.

ПЕРОД ЈУЛИ-СЕПТЕМБАР:
18. Извјештај о оствареним приходма
и извршеним расходима Општине
Фоча-Устиколина за период I -VI
2012.
19. Извјештај ЈКП ”Ушће”д.о.о. са финансијским показатељима за период I -VI 2011.год.
20. Разматрање приједлога рограма и
доношење одлуке о усвајању Програма за подстицај пољопривредној пропзводњи у 2012. год.

ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУН :
10. Извјештај о остваривању политике
Општине и активностима општинског начелника у 2011.години
11. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча-Устколина за 2011.год.
12. Извјештај о извршењу Буџета Оп-

ПЕРИОД ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР:
21. Нацрт буџета Општине за 2013.год.
22. Буџет Општине Фоча-Устиколина
за 2013.годину и одлука о извршавању буџета за 2013. год.
23. Програм рада Општинског вијећа
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Вијећа за 2013. год.
24. Извјештај Организационог одбора
манифестацје”Устикољанско љето
2011.”
25. Извјештај о деминирању на подручју општине Фоча-Устколина за
перод 2010- 2011.год.
26. Извјештај Комисје за одабир корисника помоћи у обнови стамбених
јединца у сврху повратка, у оквиру
ЗП 10 и ЗП 11 пројекат
Вијеће ће доности и друге акте
из своје надлежности за које се укаже
потреба, а према програмима рада општинских служби, односно других овлаштених предлагача, у складу са Пословником о раду Општинског вијећа.
Број:01-02-1536 /11
14.12.2011.године
Фоча-Устиколина

Занмјеник
предсједавајућег
Шемсо Муслић,с.р.

1111
-пречишћени текстНа основу члана 13.став 2. алинеја 17. Закона о принципима локалне
самоуправе (“Службене новине Ф БиХ”,
бр.49/06) и члана 19. став 1. тачка 27.
Статута Општине Фоча - Устиколина
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр.8/08), Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 29. редовној сједници одржаној 01.07.2008.године1, донијело је
Пословник о раду Општинског вијећа
1 Пословник о раду Општинског вијећа донијело је
Вијеће у сазиву 2004-2008.година, а објављен је у
„Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“ бр.11/08
-Измјене и допуне Пословника донесене су
3.11.2010.године, а објављене у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“
бр.17/10
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Општине Фоча-Устиколина («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр.11/08), а на 14. редовној сједници, одржаној 03.11.2010.године, Општинско вијеће донијело је
Одлуку о измјенама и допунама Пословника о раду Општинског вијећа
Општине Фоча-Устиколина (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 17/10), тако да пречишћени текст2 овог Пословника,
г л а с и:
ПОСЛОВНИК
о раду Општинског вијећа Општине
Фоча-Устиколина
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Замјеник предсједавајућег

Члан 1.
Пословником о раду Општинског вијећа Општине-Фоча-Устиколина
(у даљем тексту: Пословник Вијећа, утврђује се рад и организација Вијећа и
његових радних тијела, права и дужности вијећника, међусобни односи вијећника и општинског начелника, општинских служби управе те политичких странака, као и друга питања од
значаја за рад Вијећа и остваривање
његових задатака и одговорности према уставу, закону и Статуту Општине.
Члан 2.
Ако неко питање организације
и рада Вијећа није уређено овим Пословником, уређује се посебном одлук2 Пречишћени текст Пословника верификовала је
Комисија за статутарна и мандатно –имунитетска
питања дана 17.01.2011.године (на основу
овлаштења Вијећа из члана 38. став 2. Одлуке о
измјенама и допунама Пословника о раду
Општинског вијећа Општине Фоча-Устиколина)
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ом или закључком Вијећа, који не могу бити у супротности са начелима и
одредбама овог Пословника.
Члан 3.
(1) Вијеће има печат, у складу са законом.
(2) О чувању и употреби печата стара
се секретар Општине.
(3) Облик, садржај и изглед печата, као
и начин његовог кориштења, уредиће се посебном одлуком Вијећа.
Члан 4.
Вијеће ради у сједницама, које
се обиљежавају редним бројем, рачунајући конституирајућу сједницу као
прву сједницу новог сазива Вијећа.
Члан 5.
Вијеће представља предсједавајући, односно замјеник предсједавајућег у случајевима утврђеним Статутом
Општине Фоча-Устиколина (у даљем
тексту: Статут).
II - КОНСТИТУИСАЊЕ ВИЈЕЋА
Члан 6.
(1) Прву - конституирајућу сједницу
Вијећа сазива предсједавајући Вијећа претходног сазива, најкасније у
року од 30 (тридесет) дана рачунајући од првог наредног дана од када Централна изборна комисија
БиХ потврди, овјери и објави изборне резултате.
(2) Ако предсједавајући из претходног
сазива, из било ког разлога, не може сазвати конституирајућу сједни-
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цу Вијећа, учиниће то замјеник предсједавајућег, а сједницом ће до
избора новог предсједавајућег и
његовог замјеника, предсједавати
најстарији изабрани вијећник у новом сазиву.
Члан 7.
Предсједавајући прве сједнице
подноси Вијећу извјештај Централне
изборне комисије БиХ о овјери мандата лицима којасу добила вијећничке
мандате.
Члан 8 .
(1) Вијећници са овјереним мандатима
преузимају дужност заједничким
давањем и појединачним потписивањем свечане изјаве која гласи:
“ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ ДА ЋУ ПОВЈЕРЕНУ МИ ДУЖНОСТ ВИЈЕЋНИКА ОБАВЉАТИ САВЈЕСНО И
ОДГОВОРНО, ДА ЋУ СЕ ПРИДРЖАВАТИ УСТАВА И ЗАКОНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, УСТАВА И ЗАКОНА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, УСТАВА И ЗАКОНА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ И СТАТУТА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА, ДА ЋУ
СЕ ЗАЛАГАТИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА, РАВНОПРАВНОСТ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ, ТЕ
ДА ЋУ ПОВЈЕРЕНЕ ЗАДАТКЕ
ОБАВЉАТИ У ИНТЕРЕСУ РАЗВОЈА И НАПРЕТКА ОПШТИНЕ.”
(2) Свечану изјаву дужни су пред Вијећем дати и потписати и сви вијећници са накнадно додијељеним ма-
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Члан 12.4

ндатима.
Члан 9.3
(1) Послије давања свечане изјаве бира се привремена изборна комисија од 3 (три) члана, чија функција
престаје избором сталних радних
тијела Вијећа.
(2) Привремена изборна комисија, уз
претходне консултације са представницима политичких странака и
коалиција заступљених у Вијећу,
предлаже кандидате за предсједавајућег и замјеника предсједавајућег.
(3) Приједлог за избор из претходног
става може поднијети и сваки члан
Вијећа.
Члан 10.
Вијеће је конституисано избором предсједавајућег и замјеника предсједавајућег.
III - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
И ОБАВЕЗА ВИЈЕЋНИКА
Члан 11.
Права и обавезе утврђене закоом, Статутом и Пословником, вијећници почињу остваривати давањем и
потписивањем свечане изјаве из члана
8. овог Пословника.

Члан 1. Одлуке о измјенама (у даљем
тексту: Измјене)

3

Ако Вијеће одлучи, вијећницима се могу обезбиједити вијећничке
легитимације чији облик, изглед и садржај утврђује Вијеће посебном одлуком.
Члан 13.
(1) Осим права и обавеза утврђених
Статутом, вијећник има сљедећа
права и дужности:
Члан 14.5
(1) Вијећник има право на новчану накнаду за рад у Вијећу и то у висини
коју Вијеће утврди својом одлуком.
(2) Осим права из претходног става,
вијећник може остварити и друга
права, утврђена законом за изабране или именоване носиоце јавних
функција.
(3) Уколико вијећник не оправда своје
неприсуствовање сједници Вијећа,
умањује му се накнада за вршење
вијећничке функције,за ту сједницу, у износу од 20%.
(4) Одсуство се сматра оправданим ако
се вијећник прије почетка сједнице
јавио предсједавајућем односно замјенику предсједавајућег или секретару Општинског вијећа.
(5) Право на накнаду вијећник губи у
случају одсуства дужег од три мјесеца, осим ако је то одсуство из здр-

4

Члан 2 .Измјена

5

Члан 3. Измјена
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авствених разлога вијећника односно ужег члана његове породице.

јућег Вијећа, а бира их на временски период трајања мандата Вијећа,
на начин и по поступку који су утврђени законом, Статутом и овим
Пословником.

(6) Права из ставова 1. до 6. овог члана
биће детаљније регулисана посебном одлуком.
Члан 14 а). 6
(1) Неспојиве су функције Општинског начелника и државних службеника са функцијом вијећника у
Вијећу, као и са функцијом чланова сталних и повремених радних
тијела Вијећа.

(2) Предсједавајућег као и замјеника
предсједавајућег Вијеће бира на
првој (конституирајућој) сједници
из реда вијећника већином гласова
изабраних вијећника.
(3) Избор предсједавајућег и замјени-

ка предсједавајућег врши се тајним
гласањем, у складу са Статутом и
овим Пословником, а изабрани су
уколико добију већину гласова од
укупног броја изабраних вијећника.

(2) Изузетно, тј. ако нема других одговарајућих кадрова, у Општинску
изборну комисију могу бити бирани секретар Вијећа и службеници
Општине.

(4) Резултате гласања утврђује комисија из члана 9. овог Пословника.

(3) У Комисију за стратешко планирање и развој Општине могу бити бирани општински државни службеници, али највише до 1/3 састава
Комисије.

(5) Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених не
добије потребан број гласова, гласање се понавља за два кандидата
који су добили највећи број гласова.

(4) У састав савјета, комисија, радних
група и других тијела која оснива
Општински начелник не могу бити именовани вијећници Општинског вијећа”.

(6) Ако и у поновљеном гласању ниједан од кандидата не добије потребну већину, понавља се изборни поступак у том дијелу.

IV - ОРГАНИЗАЦИЈА ВИЈЕЋА

(7) Предсједавајући и замјеник предсједавајућег своје дужности, у правилу, обављају волонтерски.

1. Предсједавајући и замјеник
предсједавајућег
Члан 15.7
(1) Вијеће има предсједавајућег и једног или више замјеника предсједава6

7

Члан 4.Измјена

Члан 5.Измјена

Члан 16.
(1) Предсједавајући Вијећа има право
и дужност:
-

да представља Вијеће,
да учествује у припремама, те да
сазива сједнице Вијећа, као и колегија и предсједава им,
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-

-

-

-

-

-

да иницира стављање питања из
надлежности Вијећа на дневни ред
сједница Вијећа, колегија и радних
тијела Вијећа,
да осигурава поштивање начела и
одредби овог Пословника, као и
реализовање права и дужности клубова вијећника током припреме и
одржавања сједница Вијећа и колегија,
да сједнице Вијећа води у складу
са принципима демократског парламентаризма и овог Пословника,
да осигурава сарадњу Вијећа и Општинског начелника те да прати
реализацију Програма рада, одлука и закључака Вијећа,
да ради на остваривању што боље
сарадње са скупштинама односно
вијећима других општина и Кантона, као и са другим органима и институцијама,
да потписује акте усвојене на сједницама Вијећа,
да прима свечане изјаве вијећника
и врши друге послове утврђене законом, Статутом и овим Пословником.
Члан 17.

ајућег ће замјењивати вијећник кога одреди Вијеће.
Члан 188.
(1) Предсједавајућем Вијећа престаје
функција прије истека времена на
које је изабран разрјешењем, оставком, или престанком мандата вијећника.
(2) У случају подношења оставке, предсједавајућем престаје функција
даном одржавања сједнице на којој
је поднио оставку, односно на првој наредној сједници, ако је оставка поднесена у времену између
двије сједнице.
(3) О поднесеној оставци не отвара се
расправа нити се одлучује, већ се
само констатује престанак функције, по овом основу .
Члан 19.
(1) Вијеће може предсједавајућег разријешити дужности прије истека времена на које је изабран ако повјерену дужност не обавља у складу са
уставом, законом, Статутом и овим
Пословником, а разрјешење се врши према поступку предвиђеном
за избор предсједавајућег.

(1) Замјеник предсједавајућег има право и дужност да помаже у раду предсједавајућем и да по његовом овлаштењу обавља одређене послове
из дјелокруга предсједавајућег.

(2) Приједлог за разрјешење мора бити образложен.

(2) Замјеник предсједавајућег замјењује предсједавајућег у случају његове одсутности или спријечености.

(3) Иницијатива за разрјешење мора
бити потписана најмање од 1/3 изабраних вијећника.

(3) У случају да је замјеник предсједавајућег спријечен да обавља послове из предходног става, предсједав8

Član 6.Izmjena

Број 16 – страна 2536

(4) Ако предсједавајућем престане мандат прије истека времена на које
је изабран, дужност предсједавајућег, до избора новог предсједавајућег Вијећа, врши замјеник предсједавајућег.
Члан 20.
Замјеник предсједавајућег може
поднијети оставку или бити разријешен функције по поступку који је за те
случајеве прописан за предсједавајућег.
2.Клубови вијећника
Члан 21.
(1) У Вијећу се образују клубови вијећника политичких странака, коалиција и независних вијећника као
облик њиховог организационог дјеловања.
(2) Клуб могу оформити два или више
вијећника.
(3) Клуб вијећника конституише се тако што предсједавајући Вијећа подноси списак чланова потписан од
сваког члана клуба вијећника, а посебно се назначавају имена предсједника и замјеника предсједника
клуба.
(4) Вијећник може бити члан само једног клуба вијећника.
(5) Клубови учествују у раду Вијећа,
на начин утврђен овим Пословником.
Члан 22.
(1) Сваки клуб вијећника има

31. децембар/просинац 2011

предсједника који заступа клуб, руководи радом клуба и организује
његову активност.
(2) У току засједања Вијећа, клуб може
овластити једног свог члана да изнесе став клуба о одреđеном питању
које је на дневном реду сједнице
Вијећа, о чему предсједник, односно замјеник предсједника клуба
обавјештава предсједавајућег Вијећа у току расправе.
Члан 23.
(1) Предсједник клуба вијећника у писаном облику обавјештава предсједавајућег Вијећа о промјени састава
клуба.
(2) У току засједања Вијећа, предсједник клуба вијећника има право затражити десетоминутну паузу за
консултације са члановима клуба
вијећника о одређеном питању.
(3) Остала питања у вези са организацијом, начином рада, правима и
обавезама клубова, утврђују се Правилима која доносе клубови.
3.Секретар Вијећа
Члан 24.9
(1) Вијеће има секретара који је државни службеник, а његов избор и
опозив врше се у складу са законом.
(2) Секретар Вијећа је у сталном радном односу и ову дужност обавља
професионално.
9

Члан 7.Измјена
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(3) Секретар Вијећа:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

рипрема сједнице Вијећа и колегија и сарађује у тој припреми са надлежним службама и органима,
стара се о приједлозима упућеним
Вијећу и даје их на даљу обраду одговарајућим органима, односно службама,
обезбјеђује стручну помоћ радним
тијелима Вијећа,
стара се о организацији и одржавању сједница Општинског вијећа и
о законитости аката којe доноси
Вијеће,
обезбјеђује благовремено објављивање прописа и других аката Вијећа
и стара се о
достављању закључака Вијећа надлежним органима и службама, у
циљу реализације,
стара се о правно-техничкој обради
аката везаних за рад Вијећа,
учествује у изради Програма рада
и извјештаја, односно информација о раду Вијећа,
у сарадњи са Статутарном комисијом учествује у изради пословника
и других аката Вијећа,
стара се о благовременој изради записника са сједница Вијећа, колегија и радних тијела Вијећа,
помаже предсједавајућем и замјенику предсједавајућег у извршавању
њихових обавеза према Вијећу,
руководи стручном службом Вијећа,
прати појаве од интереса за остваривање законитости и досљедне
примјене Статута и Пословника,
координира рад Вијећа, Општинског начелника и служби Општине,
врши и друге послове које му повјери Вијеће и предсједавајући Вије-

-

ћа, односно замјеник предсједавајућег,
помаже вијећницима у остваривању њихових права и обавеза,

(4) У случају да је секретар Вијећа спријечен да присуствује сједници
Вијећа, предсједавајући Вијећа одређује вијећника који ће му помагати у руковођењу сједницом.
3.1. Стручна служба Вијећа
Члан 25 .10
(1) Вијеће оснива Стручну службу Вијећа.
(2) Финансијска средства за оснивање
Стручне службе и унапређење рада те Службе планирају се као посебна ставка у Буџету Општине, односно у оквиру Вијећа.
(3) Организација и активности Стучне службе регулишу се посебним
актима.
(4) До оснивања Стручне службе, административни, технички и други
послови за Вијеће обављају се у оквиру постојећих служби Општине.
4. Колегиј Вијећа
Члан 26.
(1) У циљу ефикасности и усклађивања рада, Вијеће успоставља колегиј
Вијећа (у даљем тексту: колегиј),
кога чине: предсједавајући, замјеник предсједавајућег, општински начелник, секретар Вијећа, предсјед10

Члан 8.Измјена

Број 16 – страна 2538

ници клубова вијећника или други
представник политичке партије и
по један представник политичких
партија које немају клубове.
(2) Надлежности колегија су:
-

-

-

-

-

-

да утврђује приједлог програма рада Вијећа,
да обезбјеђује реализовање права и
дужности вијећника у обављању
њихове функције,
да обезбјеђује сарадњу са клубовима и између њих,
да координира рад радних тијела
Вијећа те њихову сарадњу са Вијећем, као и сарадњу општинског начелника и Вијећа,
да прати извршавање одлука и
закључака Вијећа,
да руководи и координира активности у припреми сједница Вијећа
и њиховог дневног реда те утврђује
приједлог дневног реда за сједнице
Вијећа,
стара се о остваривању права и дужности вијећника у оквиру вијећничке функције и у односу према
начелнику,11
стара се о остваривању сарадње са
политичким организацијама и удружењима грађана,
покреће иницијативу да се одређена питања расправе у радним тијелима Вијећа

(3) Општински начелник у случају спријечености може одредити секретара јединственог општинског органа управе или друго лице да присуствује сједницама колегија

11

Члан 9 Измјена
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Члан 27.
(1) Колегиј ради у сједницама, које се
одржавају по потреби, а најмање једном између двије сједнице.
(2) Сједницу колегија сазива предсједавајући Вијећа, односно замјеник
редсједавајућег.
(3) Сједници из претходног става, по
позиву оног ко је сазива, могу присуствовати и други вијећници, као
и представници општинских служби.
(4) Секретар Вијећа припрема сједнице Колегија и брине се о вођењу записника у коме се кратко уносе питања о којима се расправља, договори, активности, закључци, приједлози и ставови.12
(5) Одредбе Пословника о начину рада радних тијела сходно се примјењују и на рад Колегија.
5. Радна тијела Вијећа
Члан 28.
(1) За разматрање питања из надлежности Вијећа, предлагање аката те
проучавање и разматрање других
питања, образују се с т а л н а и
повремена радна тијела Вијећа.
(2) Стална радна тијела образују се према одредбама овог Пословника, а
повремена радна тијела образују се
посебном одлуком, којом се утврђује и њихова надлежност, мандат,

12

Члан 10.Измјена
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Члан 31.

(3) састав и друга питања од значаја за
њихов рад.
(4) Радна тијела имају предсједника,
замјеника предсједника и одређени
број чланова.

Предсједник радног тијела организује рад, предлаже дневни ред и
предсједава сједницама.
Члан 32.13

Члан 29.
(1) Вијећник може бити члан једног
или више радних тијела, а код избора чланова води се рачуна о страначкој, националној и полној заступљености.
(2) За чланове појединих радних тијела, поред вијећника, могу бити бирана лица стручна за област која је
у надлежности радног тијела, односно јавни радници, с тим што њихов број, у правилу, мора бити мањи од броја вијећника у том радном тијелу, а предсједник тијела мора бити из реда вијећника, ако законом, Статутом или овим Пословником није другачије утврђено.
(3) Стална радна тијела имају по 3
(три) члана, рачунајући и предсједника, ако овим Пословником није
другачије утврђено.

(1) Као стална радна тијела Вијеће оснива: комисије, одборе и савјете.
(2) Политичке странке које имају вијећнике у Вијећу Комисији за избор
и именовања, представке и заштиту људских права упућују писани
приједлог за именовање чланова
радних тијела, а у складу са бројем
који им припада по изборним резултатима и након претходних међустраначких консултација.
(3) Састав радних тијела утврђује се
одлуком Вијећа о структури тих
тијела.
Члан 33.
Предсједник радног тијела, осим послова из члана 31, има и сљедеће
надлежности:
-

Члан 30.
(1) Радна тијела Вијећа, у припреми и
одржавању сједница дужна су се
придржавати одредби овог Пословника.
(2) О питању које разматрају, радна
тијела утврђују мишљења, закључке и приједлоге, у складу са овим
Пословником или посебном одлуком Вијећа.

-

13

покреће иницијативу за разматрање појединих питања из надлежности радног тијела те сазива сједницу по сопственој иницијативи
или иницијативи предсједавајућег
Вијећа, односно трећине чланова
радног тијела,
сарађује са предсједавајућим, Општинским начелником, секретаром
Вијећа, предсједницима других радних тијела и представницима општинских служби у циљу припреЧлан 11 .Измјена
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-

ме и организације радног тијела
којим предсједава,
потписује акте које доноси радно
тијело и врши друге послове у складу са овим Пословником или одлуком којом је основано.
Члан 34.

(1) Предсједник радног тијела сазива
сједницу најмање три дана прије
одржавања, ако разлози хитности
не налажу другачије.
(2) У случају спријечености предсједника да сазове сједницу радног тијела, замјењује га члан кога одреди
радно тијело.14
(3) Предсједник је дужан сазвати сједницу радног тијела ако то затражи
предједавајући Вијећа, односно његов замјеник, секретар Вијећа или
трећина чланова тог радног тијела.
(4) Радно тијело може да ради ако сједници присуствује већина чланова
тог тијела, а одлучује о питањима
из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова.
(5) Ако радно тијело не може одржати
сједницу ни након два узастопна
сазивања, због неоправданог одсуствовања појединих чланова, предсједник радног тијела, односно предсједавајући Вијећа, ће Вијећу предложити замјену тих чланова.
Члан 34 а).15
(1) Сједници радног тијела присуствуЧланом 12.Измјена убачен нови став 2.
Чланом 13.Измјена убачени су чланови 34 а), 34 б)
и 34 ц)

14
15
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је представник предлагача, а ако се
не одазове, радно тијело ће одлучити да ли ће без његовог присуства
разматрати то питање или ће одложити сједницу.
(2) Општински начелник може учествовати у раду радног тијела и када
није предлагач акта који се разматра.
(3) Начелник Општине дужан је, у циљу ефикаснијег разматрања одређеног питања, обезбиједити радном
тијелу податке и обавјештења о питањима која радно тијело разматра
на својим сједницама.
(4) Сједницама радних тијела дужан је
да присуствује општински начелник или лице које он овласти када се
разматрају питања из надлежности
Општинског начелника.
(5) Сједницама комисија за статутарна и мандатноимунитетска питања, за избор и именовања, представке и заштиту људских права те за
равноправност полова и праћење
примјене Етичког кодекса дужни
су да присуствују предсједавајући
или замјеник предсједавајућег и
секретар Вијећа, а сједницама осталих радних тијела присуствују по
указаној потреби и у договору са
предсједником радног тијела.
(6) Сједници радног тијела присуствује и представник предлагача нацрта, односно приједлога одлуке.
(7) Ако предлагач не упути свог представника, радно тијело ће одлучити да ли ће без његовог присуства
разматрати то питање или ће одложити сједницу.
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Члан 34 б).
(1) Радна тијела самоиницијативно,
или на захтјев предсједавајућег, односно замјеника предсједавајућег,
извјештавају Вијеће и дају мишљења и приједлоге о пословима из свог дјелокруга.
(2) Предсједник радног тијела или други извјестилац кога радно тијело
одреди, образлаже став радног тијела на сједници Вијећа.
Члан 34 ц).
(1) Административно-техничку и стручну помоћ радном тијелу пружа
лице из Стручне службе Вијећа које
одреди секретар Вијећа, а до оснивања Стручне службе ову помоћ
пружају секретар Вијећа и лице које одреди општински начелник из
служби Општине.
(2) Помоћ из претходног става састоји
се у помоћи око припремања сједница, извјештаја, записника са сједница радног тијела и других послова за којима се укаже потреба.
Члан 35.
(1) Ради проучавања појединих питања из свог дјелокруга, састављања
извјештаја, припремања општег акта Вијећа, односно Општине, радно
тијело може да образује радну групу.
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(3) На захтјев Вијећа, радно тијело
дужно је поднијети извјештај о свом раду.
Члан 36.
Стална радна тијела Вијећа су:
комисије, одбори и савјет.
5.1.Комисије Вијећа су:16
1. Комисија за избор и именовања,
представке и заштиту људских права,
2. Комисија за статутарна и мандатноимунитетска питања (у даљем
тексту: Статутарна комисија)
3. Општинска изборна комисија,
4. Комисија за жалбе (другостепена
комисија, у складу са чланом 102.
Статута),
5. Комисија за буџет и финансије,
6. Комисија за статусна питања бораца, ратних војних инвалида и жртава рата те општинска признања,
7. Комисија за стратешко планирање
и развој Општине,
8. Комисија за равноправност полова
и праћење примјене Етичког кодекса,
9. Комисија за вјерска питања,
10. Комисија за заштиту културног и
природног наслијеђа и околине,
образовање и здравство,
11. Комисија за социјална питања, повратак избјеглих и расељених лица,
12. Комисија за комунална питања и
13. Комисија за унапређење пољопривреде.

(2) Радна тијела утврђују: закључке,
мишљења и приједлоге о размотреним питањима.
16

Član 14 .Izmjena

31. децембар/просинац 2011

Број 16 – страна 2542

Члан 38.

5.2. Одбори Вијећа су:
-

Одбор за регионалну сарадњу,
Надзорни одбор

(1) Статутарна комисија:
-

5.3. Савјет Вијећа
Савјет Вијећа је: Савјет за културу, спорт и заштиту здравља дјеце и омладине

-

К о м и с и ј е (5.1.)

-

Члан 37.
(1) Комисија за избор и именовања,
представке и заштиту људских
права:
-

-

-

-

предлаже избор, именовања, односно разрјешења вијећника и других лица које бира Вијеће, ако законом, Статутом или овим Пословником није другачије утврђено,
сарађује са другим органима и тијелима у Општини, прибавља њиова мишљења и приједлоге,
разматра питања у вези са кршењем људских права и слобода утврђених Уставом и законом, од стране
Општине, те општинских и других
установа које врше јавна овлаштења, изузимајући питања ове природе, у којима су покренути судски,
управни и други поступци,
предлаже висину накнаде за рад у
радним тијелима вијећницима и
спољним члановима радних тијела
и обавља друге послове које јој наложи Вијеће.

(2) Комисија за избор и именовања,
представке и заштиту људских права има предсједника и два члана,
а сви се бирају из реда вијећника.

-

-

прати примјену Статута и других
аката Вијећа, предлаже њихове допуне или измјене те учествује у утврђивању нацрта и приједлога у
вези са Статутом и Пословником
Вијећа,
даје аутентична тумачења одлука и
других аката које доноси Вијеће,
разматра опште акте других органа на које треба да даје сагласност
Вијеће и Вијећу даје своја мишљења
и приједлоге,
разматра питања у вези са имунитетом вијећника и обавјештава Вијеће о случајевима који повлаче престанак мандата вијећника.
врши и друге послове у складу са
законом, Статутом и овим Пословником17

(2) Статутарна комисија има предсједника и два члана од којих је један
члан, по могућности-, дипломирани правник.
Члан 38 а) 18
Надлежности и начин избора
Општинске изборне комисије утврђени су Изборним законом БиХ.
Члан 38 б)
(1) Комисија за жалбе19:
Члан 15 .Измјена
Члан 16. Измјена
19 Члан 16. Измјена. Ова Комисија основана је на
основу члана 100. Став 3. Статута, на 5. редовној
сједници,
08.04.2009.године посебном Одлуком
Вијећа, бр.01-02-592 /09 , а утврђено је да има пет
чланова (од чега три члана Комисије за избор и
именовања и два члана из реда грађана). Истом је
Одлуком утврђен и начин рада Комисије.
17
18
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-

-

у другом степену рјешава по жалби
против првостепених рјешења општинског начелника донесених на
основу Статута и других аката Вијећа,
врши и друге послове у складу са
законом и Статутом Општине.
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-

(2) У ову Комисију бирају се, по правилу, лица са високом стручном спремом, с тим да је већина чланова
правне струке.
Члан 39.20

ма комисија односно других радних тијела, као и приједлоге коефицијената за чије утврђивање је надлежно Вијеће,
обавезно упозорава Вијеће о евентуалном кршењу Одлуке о извршењу Буџета,
врши и друге послове одређене овим Пословником и другим актима
Вијећа

(2) Комисија за буџет и финансије има
предсједника и два члана, од којих је један члан, по могућности, дипломирани економиста.

(1) Комисија за буџет и финансије:
-

-

-

-

-

разматра нацрт и приједлог буџета, извјештаје о извршењу буџета и
завршни рачун Општине,
врши увид у остваривање прихода
и расхода Општине,
разматра питања располагања и
кориштења финансијских и буџетских средстава од стране корисника тих средстава,
прати и анализира стање и проблеме у области провођења одлука
и закључака Вијећа у вези са приходима и расходима и подноси извјештај Вијећу,
уколико оцијени за потребно, предлаже Вијећу ангажовање ревизора,
уз претходно прибављено мишљење Статутарне комисије, предлаже
Вијећу доношење одлука о накнадама за извршене послове вијећницима и другим лицима –чланови-

Члан 40.21
(1) Комисија за статусна питања бораца, ратних војних инвалида и
жртава рата те општинска признања надлежна је да:
-

-

-

20 Члан 17. Измјена

21

разматра статусна питања бораца,
ратних војних инвалида жртава рата, чланова породица погинулих
бораца у рату 1992-1995. година и
демобилисаних припадника оружаних снага те припадника рата
1941-1945. година, као и логораша
и цивилних жртава рата,
прати и анализира стање у овој области,
подноси приједлог Вијећу за рјешавање статусних питања напријед
означених популација,
предлаже Вијећу доношење одлука
о установљењу награда - признања
и одликовања за рад, односно дјела која заслужују опште признање
и утврђује критерије и поступак за
додјелу ових признања,

Члан 18. Измјена
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-

-

-

стара се да ликовно или друго умјетничко рјешење признања симболизује историјске, природне или
културне вриједности Општине,
предлаже обезбјеђење буџетских и
других средстава за новчани износ награде односно признања,
припрема и утврђује приједлоге за
додјелу признања,

(2) Ова Комисија има предсједника и
два члана, од којих је један члан
из реда угледних грађана који нису
страначки опредијељени.

31. децембар/просинац 2011

о својим активностима у разним
фазама израде стратешког плана.
(2) Ова Комисија има 5 чланова, с тим
што су општински начелник и предсједавајући или његов замјеник по
својој функцији чланови Комисије.
Члан 41.23
(1) Комисија за равноправност полова и праћење примјене Етичког
кодекса
-

Члан 40 а)22
(1) Комисија за стратешко планирање и развој општине:
-

-

-

-

-

22

припрема нацрт стратешког плана
општине, на основу претходне анализе тренутног стања, прикупља и
разврстава информације битне за
развој Општине и омогућава стварање реалне слике социјално-економске ситуације,
дефинише стратешке циљеве,
д ефинише конкретне програме за
остваривање стратешких праваца,
у сарадњи са грађанима одређује
приоритете и доставља их Вијећу
на усвајање,
припрема годишње акционе планове са предложеним пројектима и
буџетима,
прати реализацију и по потреби
предлаже Вијећу измјену и допуну
стратешког плана развоја Општине,
редовно (најмање два пута годишње) информише Општинско вијеће
Члан 19.Измјена

-

-

-

-

-

23

прати и извјештава Вијеће о положају жена на подручју Општине
Фоча-Устиколина и о проведби
њихових законских права,
промовише једнака права за мушкарце и жене,
разматра приједлоге грађана, удружења и других, за унапређење
равноправности жена и мушкараца и подноси извјештај о томе Општинском вијећу, са приједлозима
мјера и активности које треба подузети,
по потреби разматра предложене
законе и друге прописе са становишта равноправности полова и спречавања дискриминације,
остварује сарадњу са Кантоналним
одбором за равноправност полова
и Гендер центром Ф БиХ
испитује путем надлежних служби
основаност представки и притужби,
прати примјену Етичког кодекса
за изабране званичнике Општине
Фоча-Устиколина, а нарочито јавно изнесене примједбе и препоруке,
Члан 20.Измјена
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-

-

-

-

предлаже измјене и допуне Кодекса понашања изабраних званичника,
дјелује савјетодавно, као и у случајевима када је вијећницима потребно појашњење за њихово поступање,
води поступак на основу пријава о
кршењу Кодекса понашања,
подноси извјештај Вијећу, евентуално са препоруком за изрицање корективне мјере,
обавља друге послове, у складу са
Пословником о раду етичке комисије.

(2) Комисија из претходног става има
предсједника и четири члана
(укупно 5), од којих су два, - по мишљењу већине у Општинском вијећу - из реда угледних и афирмисаних грађана у јавном животу Општине.
Члан 42.
(1) Комисија за вјерска питања:
-

-

прати примјену закона и других
прописа који се односе на вјерске
заједнице и даје Вијећу мишљења и
приједлоге о питањима у вези са
односима органа локалне управе и
вјерских заједница,
залаже се за остваривање вјерске и
националне толеранције на подручју Општине

(2) Комисија за вјерска питања има предсједника и четири чланам од којих су два из реда вјерских заједница са подручја ове Општине.
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Члан 43.
(1) Комисија за заштиту културног
и природног наслијееђа и околине:
-

-

-

предлаже мјере заштите и очувања
културног и природног наслијеђа
на подручју Општине,
разматра питања која се односе на
заштиту човјекове околине, уређења грађевинског земљишта, очување природних и радом створених
вриједности, заштите ваздуха, тла,
воде, водотока те просторног уређења, са становишта заштите и унапређења очувања човјекове околине,
сарађује са општинским службама,
организацијама и институцијама
надлежним за ову област, на нивоу
Кантона,

(2) Комисија за заштиту културног и
природног наслијеђа и околине
има предсједника и два члана од
којих је један члан из реда стручних, односно научних радника.
Члан 44.24
(1) Комисија за социјална питања,
повратак избјеглих и расељених
лица:
-

-

разматра положај материјално угрожених категорија становнишва и
предлаже Вијећу мјере за поправљање тог положаја,
разматра питања и предлаже Вијећу мјере за стварање услова за повратак избјеглих и расељених лица

24
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-

-

сарађује са удружењима повратника и од њих прибавља податке о
најугроженијим домаћинствима,
даје препоруке Комисији за додјелу донација које одобрава Министарство за људска права и избјеглице, односно други домаћи и страни донатори.

31. децембар/просинац 2011
О д б о р и (5.2)
Члан 46.
(1) Обор за регионалну сарадњу:
-

(2) Ова Комисија има предсједника и
два члана, од чега је један члан из
реда повратника.

-

Члан 45.

-

(1) Комисија за комунална питања:
-

прати и анализира стање и проблеме у комуналној области те предлаже мјере за унапређење рада надлежног предузећа и служби.

(2) Ова Комисија има предсједника и
два члана, сви из реда вијећника.
Члан 45 а)25
(1) Комисија за унапређење
пољопривреде:
-

-

прати и анализира стање у области
пољопривреде, сарађује са удружењима из те области и предлаже
Вијећу мјере за унапређење пољопривредне производње,
утврђује приједлог Програма за подстицај пољопривредне производње и прати његово провођење.

(2) Одбор за регионалну сарадњу има
предсједника и два члана, који се
бирају из реда вијећника и стручних лица из одређених области.
Члан 47.
(1) Надзорни одбор:
-

-

-

(2) Комисија из претходног става има
три члана,од чега је најмање један
из реда вијећника.

25

Члан 22.Измјена

ради на јачању економске, културне и друге сарадње ове Општине
са другим општинама у БиХ и успоставља сарадњу са одговарајућим
органима,
даје мишљење Вијећу о закључивању уговора о економској сарадњи,
ради и друге послове у циљу унапређења регионалне сарадње.

26

врши контролу и надзор над управљањем имовином Општине,
разматра примједбе, односно приједлоге које појединци или правна
лица упућују Општини, те предлаже мјере за рјешавање одређених
спорних питања.
указује на појаве недомаћинског и
нерационалног управљања државним средствима, односно на злоупотребе у кориштењу тих средстава,
предлаже Вијећу доношење мјера
ради заштите свих облика својине
и отклањања друштвено штетних
појава,26

Члан 23.Измјена
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(2) Надзорни одбор има предсједника
и два члана, сви из реда вијећника.

нистративну помоћ.
V- НАЧИН РАДА ВИЈЕЋА

С а в ј е т (5.3)
Члан 48.

1. Програм рада Вијећа
Члан 50.

(1) Савјет за културу, спорт, заштиту
здравља дјеце и омладине:
-

-

-

даје сугестије Вијећу о одржавању
манифестација културног садржаја и сугерише оснивање секција
при Основној школи и Дому културе, те предлаже планирање средстава у Буџету за стимулисање и извођење ових садржаја,
остварује сарадњу са одговарајућим институцијама сусједних општина и Кантона, даје приједлоге Вијећу о начину организовања спорта
на нивоу Општине и о кориштењу
спортских објеката и терена,
успоставља сарадњу са Основном
школом и Домом здравља на плану
откривања потенцијалних и активних корисника токсикоманија и
континуирано ради на спречавању
ових појава.

(1) Вијеће доноси свој програм рада за
календарску годину, по правилу до
почетка те године.
(2) Програмом из предходног става
утврђују се послови и задаци из дјелокруга рада Вијећа, који произлазе из устава, закона, Статута Општине, утврђене политике и економског развоја Општине.
(3) Уз свако питање које програм рада
третира, означава се носилац посла
и рок за разматрање од стране Вијећа.
(4) Уколико овлаштени предлагач не
достави материјал за Вијеће у року
који је утврђен програмом рада,
дужан је извијестити Вијеће благовремено о разлозима кашњења и
дати приједлог за нови рок.27

(2) Савјет за културу, спорт, заштиту
здравља дјеце и омладине има предсједника и четири члана, од којих
су два представници Основне школе и Дома здравља.

(5) Радна тијела Вијећа, при утврђивању својих послова, придржавају се
програма рада Вијећа.

Члан 49.

(1) Уприпремама за израду нацрта
програма рада Вијећа, предсједавајући и секретар Вијећа прибављају мишљања и приједлоге од општинског начелника, вијећника,

(1) Чланови радних тијела Вијећа имају право на новчану накнаду за
рад, у складу са одлуком Вијећа.
(2) Службе Општине пружају члановима радних тијела стручну и адми-

Члан 51.28

27
28
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радних тијела вијећа, општинскх
служби за управу, политичких странака, Скупштине Босанско-подрињског кантона те мјесних заједница, грађана и удружења о питањима која треба унијети у програм
рада Вијећа.

(3) Термин одржавања сједница утврђује предсједавајући у договору са
шефовима клубова, општинским
начелником и секретаром Вијећа.
(4) На ванредне сједнице позивају се, у
правилу:вијећници, општински начелник и представници одговарајућих општинских служби.29

(2) На основу прикупљених мишљења
из претходног става, колегиј припрема и утврђује приједлог програма рада Вијећа, који се потом упућује на разматрање.

3.Сазивање сједнице

(3) Ако је за одређено питање
потребно провести јавну расправу,
то се наглашава у програму рада
Вијећа.

(1) Сједницу сазива предсједавајући,
односно замјеник предсједавајућег,
у случајевима прописаним овим
Пословником.

(4) Након доношења, програм рада
Вијећа доставља се општинском начелнику и службама које су носиоци израде материјала, као и предсједавајућем вијећа, а обавезно се
објављује у службеном гласилу Општине.

(2) У случају одбијања предсједавајућег да сазове сједницу, сазваће је
његов замјеник, а ако и он то одбије, сједницу, уз помоћ секретара Вијећа, може сазвати вијећник кога за
то овласти у писаном облику, 1/3
вијећника.

2. Сједнице Вијећа

(3) Правило из претходног става ће се
примијенити и ако предсједавајући
прекине сједницу без сагласности
Вијећа.

Члан 52.
(1) Вијеће ради у сједницама које су
отворене за јавност, а могу бити:
редовне, свечане и ванредне.
(2) Редовне сједнице одржавају се у
правилу једном мјесечно, свечана
сједница –поводом Дана Општине,
а ванредне-изузетно, у случајевима
опасности по јавну безбједност, елементарних непогода, епидемија и
хитности (када би усљед неодржавања сједнице могле наступити штетне посљедице по друштвени интерес и сл.)

Члан 53.

(4) У случајевима из претходна два става, колегиј је обавезан да као прву
тачку дневног реда на наредној сједници стави расправу о одговорности предсједавајућег односно његовог замјеника.
(5) Сједницом колегија из претходног
става, предсједаваће члан колегија
кога одреди већина од укупног броја изабраних вијећника.
29

Члан 26.Измјена
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Члан 54.30
(1) Позив за редовне сједнице Вијећа
упућује се најмање седам дана прије дана одржавања сједнице и то:
вијећницима, предсједницима савјета мјесних заједница, општинском
начелнику, шефовима општинских служби чији материјали су на
дневном реду сједнице, референту
за информисање, односно лицу задуженом за односе са јавношћу у
надлежној општинској служби (када Колегиј Вијећа закључи да је то
потребно) и осталим учесницима у
сједници, а уз позив се доставља
приједлог дневног реда, записник
са претходне сједнице и материјали по појединим тачкама дневног
реда.
(2) Радним тијелима се обавезно достављају материјали предложени за
сједницу Вијећа, о којима су радна
тијела дужна дати приједлоге и мишљења, у оквиру своје надлежности.
(3) Предсједавајући Вијећа може материјале за сједницу доставити и другим лицима и удружењима кад се
за то укаже потреба.
4. Дневни ред сједнице
Члан 55.31
(1) Приједлог дневног реда редовне сједнице утврђује Колегиј.
(2) Захтјев за уврштавање одређеног
питања на дневни ред сједнице
30
31

Члан 27.Измјена
Члан 28.Измјена

или за скидање неког питања са
дневног реда, има право поднијети
колегију општински начелник, сваки вијећник, предсједник сваког
радног тијела Вијећа, сваки клуб
вијећника, као и руководећи службеници општинских служби, за питања из свог дјелокруга рада.
Члан 56.
(1) Дневни ред се утврђује на почетку
сједнице Вијећа већином гласова од
укупног броја изабраних вијећника.32
(2) Кворум за одржавање сједнице чини надполовична већина од укупно изабраног броја вијећника .
(3) На основу утврђене евиденције од
стране секретара или записничара, предсједавајући констатује да
постоји кворум и о томе обавјештава вијећнике.
(4) Пошто утврди да постоји кворум за
рад Вијећа, предсједавајући даје на
расправу и усвајање записник са
претходне сједнице.
(5) Сваки вијећник има право да на записник из претходног става даје
примједбе, а о њиховој основаности одлучује Вијеће.
(6) Ако се примједбе на записник усвоје, одговарајуће измјене и допуне
уврстиће се у записник, а ако их
није било или нису усвојене, записник се сматра усвојеним.
(7) Акти Вијећа доносе се натполовичном већином од укупног броја иза32

Члан 29.Измјена
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браних вијећника уколико уставом, законом или Статутом Општине односно овим Пословником није другачије прописано.
5. Учешће у раду сједнице
Члан 57.
(1) Сви вијећници имају право и дужност да активно учествују у раду и
одлучивању на сједницама Вијећа.
(2) У раду сједнице, без права одлучивања, учествују: општински начелник, помоћници општинског начелника и други руководећи службеници, спољни чланови радних тијела, стручни и јавни радници који
су позвани ради изношења својих
мишљења о одређеним питањима,
предсједници савјета мјесних заједница, а по одобрењу Вијећа и представници грађана, организација и
удружења чији интереси су обухваћени питањима из дневног реда.
Члан

58.33

(1) Вијећник, као и остали учесници у
раду сједнице Вијећа, може да говори пошто затражи и добије ријеч
од предсједавајућег.
(2) Пријаве за ријеч могу да се подносе
до завршетка претреса о појединим
тачкама дневног реда.
(3) Предсједавајући Вијећа даје ријеч
вијећницима по реду којим су се
пријавили.

33

Члан 30 .Измјена

(4) Вијећнику који жели да говори о
повреди Пословника или непридржавању утврђеног дневног реда,
предсједавајући даје ријеч чим је
затражена.
(5) Говор вијећника о повреди Пословника може трајати до пет (5) минута.
(6) Послије изнесеног приговора, предсједавајући даје објашњење, а, ако
вијећник није задовољан, одлучујуће је мишљење предсједавајућег и
није могућа даља расправа.
(7) Предсједавајући најављује именом
и презименом вијећника који ће говорити, а дужан га је упозорити
ако се удаљи од питања које је предмет претреса те му одузети ријеч
ако се и послије упозорења не држи дневног реда.
Члан 59.34
(1) Вијећник, односно учесник у расправи, може, у правилу, да говори
само једном о истом питању и то
најдуже десет (10) минута, осим предлагача акта.
(2) Изузетно, предсједавајући може одобрити вијећнику да говори други
пут о истом питању најдуже 3 минута.
Члан 60.
(1) Вијећнику који жели да говори о
повреди Пословника или о повреди утврђеног дневног реда, предсј34

Члан 31. Измјена
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едавајући даје ријеч одмах и његов
говор не може трајати дуже од три
минуте.
(2) Послије изнесеног приговора, предсједавајући даје објашњење, а, ако
вијећник из претходног става није
задовољан, о томе се рјешава на сједници.
Члан 61.
(1) Ако вијећник тражи ријеч да би исправио навод који је нетачно изложен и који је повод неспоразума
или је изазвао потребу за објашњењем, предсједавајући ће му дати
ријеч чим се заврши говор онога
који је изазвао потребу исправке.
(2) Вијећник се, у случају из претходног става, мора ограничити на исправку односно објашњење, а тај говор не може трајати дуже од три
минуте.
Члан 62.
(1) Предсједавајући Вијећа даје паузу
ради одмора у току засједања у трајању од најдуже тридесет минута,
а у случају потребе за консултацијама или прибављања мишљења,
пауза може трајати највише десет
минута.
(2) Паузу могу затражити клубови вијећника, општински начелник или
1/3 вијећника.
6. Одржавање реда на сједници
Члан 63.
(1) О одржавању реда на сједници ст-
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ара се предсједавајући.
(2) Повредом реда на сједници сматра
се: непридржаваје одредби Пословника, некоректно и недолично понашање према учесницима и присутнима на сједници те ометање
нормалног тока сједнице.
(3) За повреду реда предсједавајући
може вијећника опоменути, одузети му ријеч и удаљити га са сједнице.
Члан 64.
(1) Опомена се изриче вијећнику који
на сједници својим понашањем или
говором нарушава ред или повређује одредбе Пословника узимањем ријечи кад му је предсједавајући
није дао и упадањем у ријеч говорнику.
(2) Одузимање ријечи се изриче вијећнику који је на истој сједници упозорен да се придржава реда и одредби Пословника.
(3) Удаљење са сједнице се изриче вијећнику који не поступи по захтјеву
предсједавајућег кад му он изрекне
мјеру одузимања ријечи или када
на други начин омета или спречава рад на сједници, када на сједници вријеђа вијећнике појединачно
или комплетно Вијеће, односно корисити рјечник непримјерен јавним мјестима.
Вијећник може бити удаљен само
са сједнице на којој је повриједио
ред и правила понашања, а дужан
је да се одмах по изрицању ове мјере удаљи из просторије у којој се
сједница одржава и не може учес-
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твовати у даљем раду сједнице.
(4) Предсједавајући може наредити да
се из сале, са сједнице, удаљи и сваки други учесник који нарушава
ред.
(5) Мјеру удаљења могу предложити и
вијећници, о чему се изјашњава Вијеће, без разматрања.
Члан 65.
(1) Предсједавајући прекида, односно
одлаже рад Вијећа (док се не испуне потребни услови), кад утврди
недостатак кворума, кад не може
да одржи ред и у другим случајевима ако то закључи Вијеће.
(2) О наставку прекинуте сједнице одлуку доноси колегиј.
7. Ток сједнице.
Члан 66.
(1) Након утврђивања кворума, предсједавајући отвара сједницу.
(2) Прије усвајања дневног реда, предсједавајући информише Вијеће који вијећници су га обавијестили да
не могу присуствовати сједници,
као и о разлозима њихове спријечености.
Члан 67.
(1) Дневни ред сједнице утврђује се на
почетку сједнице, у складу са одредбама чланова 55.и 56. овог Пословника,а изузетно се може у току сједнице измијенити редослијед поје-
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диних тачака дневног реда.
(2) Предсједавајући Вијећа, општински начелник или неко од чланова
колегија могу изузетно предложити да се одређено питање уврсти
на дневни ред на самој сједници,
али су дужни да образложе хитност таквог приједлога.
(3) Предсједавајући објављује утрђеним дневни ред сједнице када се вијећници изјасне о приједлогу дневног реда.
Члан 68.
(1) Послије усвајања дневног реда, прелази се на разматрање појединих
питања према утврђеном редоследу.
(2) На сједници се разматра свако питање дневног реда прије него што
се о њему одлучује, осим ако је овим Пословником одређено да се о
неком питању одлучује без разматрања.
Члан 69.
Разматрање питања из предложеног дневног реда почиње излагањем представника предлагача уколико је то потребно, а затим извјестиоца радног тијела Вијећа, ако жели да
детаљније упозна вијећнике о мишљењима и приједлозима радног тијела;
потом ријеч добивају вијећници и други учесници у раду сједнице.
Члан 70.
(1) Разматрање из претходног члана
може бити опште и у појединостима.
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У току општег разматрања расправља се о приједлогу у начелу и могу се износити мишљења, тражити
објашњења и покретати питања од
значаја за конкретну тему.
(2) У току разматрања о појединостима, Вијеће може одлучити да се расправља о дијеловима, односно одјељцима или члановима општег акта.
(3) Када се утврди да више нема пријављених за учешће у расправи, предсједавајући закључује расправу.
8. Одлучивање
Члан 71.
(1) Вијеће двотрећинском већином
гласова од укупног, тј. изабраног
броја вијећника, одлучује о доношењу, односно измјенама и допунама Статута, о оснивању или укидању мјесне заједнице, о вишегодишњем задуживању Општине и о
преношењу послова из самоуправног дјелокруга Општине.
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констатује да ли је приједлог о коме се
гласало прихваћен или одбијен.
Члан 73.
(1) Кад постоји сумња у резултат гласања, приступа се појединачном
изјашњавању вијећника.
(2) Захтјев за појединачним гласањем
могу поднијети предсједавајући, замјеник предсједавајућег, предсједник сваког клуба вијећника или најмање три вијећника који су присуствовали гласању које се доводи у
сумњу.
(3) Поименично гласање се врши тако
што секретар Вијећа прозива вијећнике поименично и биљежи како
су гласали.
Члан 74.
(1) Тајно гласање се врши гласачким
листићима након што предсједавајући објасни начин гласања у складу са овим Пословником.

(2) О свим осталим питањима одлучује се већином гласова од укупног
броја изабраних вијећника.

(2) Сваки вијећник добија по један гласачки листић који, након попуњавања одговора, лично убацује у гласачку кутију.

Члан 72.

Члан 75.

Гласање је јавно осим у случајевима утврђеним Статутом, овим Пословником или посебном одлуком Вијећа, а врши се тако што се вијећници
на позив предсједавајућег, истовремено изјашнајвају подизањем руке или
картона са ријечју “за“, “против”, “уздржан”, а потом предсједавајући утврђује и објављује резултате гласања и

(1) Прије тајног гласања бира се изборна комисија од три члана из реда
вијећника, која руководи гласањем
и утврђује резултате.
(2) Гласачки листић из кога се не може
утврдити како се вијећник изјаснио, сматра се неважећим.
(3) Предсједник изборне комисије,
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објављује резултате гласања и саопштава колико је вијећника укупно
гласало, колико од тога “за”, колико “против”, колико је “уздржаних” и колико има неважећих листића, а затим констатује да ли је
приједлог о коме се гласало прихваћен или одбијен.
9. Записник
Члан 76.
(1) О раду на сједници Вијећа води се
записник и врши тонско снимање.
(2) Записник садржи основне податке
о раду на сједници Вијећа, изнесеним приједлозима, донесеним одлукама и утврђеним закључцима,
као и вијећничка питања и иницијативе.
(3) У записник се уносе и резултати
гласања о појединим питањима.
Члан 77.
(1) Вијећник који је на сједници издвојио мишљење може тражити да се
битни дијелови његове изјаве унесу
дословно у записник.
(2) Записник се саставља по завршетку
сједнице и упућује свим вијећницима, са позивом за наредну сједницу.
(3) Сваки вијећник има право да на записник даје примједбе, а о основаности примједби одлучује се на сједници, без расправе.
(4) Ако се примједбе усвоје, у записнику ће се извршити одговарајуће из-
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мјене или допуне.
(5) Записник на који нису стављене
примједбе, као и записник за који
су прихваћене дате примједбе, усваја се без расправе.
Члан 78.
(1) Записник потписују предсједавајући и записничар, а о чувању оригинала записника стара се секретар Вијећа.
(2) Тонски снимци чувају се и чине саставни дио документације о сједници Вијећа.
(3) Усвојени записник је јавни документ о раду Вијећа и стоји на располагању код секретара Вијећа за јавни увид.
10. Рад Вијећа за вријеме ванредних
околности, ратног стања или
непосредне ратне опасности
Члан 79.
(1) Вијеће за вријеме ванредних околности, ратног стања или непосредне
ратне опасности наставља са радом
у складу са уставом, законом, Статутом и другим прописима.
(2) На рад и организацију Вијећа у условима из претходног става, примјењује се овај Пословник, ако Статутом Општине или другим актом
Вијећа није другачије утврђено.
Члан 80.
У случајевима из претходног
члана, вијећници који су позвани на
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војну дужност или су из других разлога промијенили своје пребивалиште,
односно адресу, дужни су да у најкраћем року обавијесте Вијеће о тој промјени.
Члан 81.
Материјали за сједнице у случајевима из чланова 79. и 80. могу се уручити вијећницима непосредно уочи сједнице или на самој сједници ако из
објективних разлога није било могућности да се доставе раније.
Члан 82.

VI - АКТИ ВИЈЕЋА И ПОСТУПАК
ЊИХОВОГ ДОНОШЕЊА
1.Врсте аката
Члан 83.
У вршењу својих права и дужности Вијеће доноси: статут, пословник
о раду Вијећа, буџет, планове и програме, резолуције, препоруке, одлуке,
рјешења и закључке, смјернице и друга акта из своје надлежности.
Члан 84.

(1) Предсједавајући Вијећа, у случајевима из чланова 80-81. овог Пословника:

(1) Статутом Општине уређује се организација и статус Општине, њене
надлежности и структура локалне
самоуправе.

разматра непосредне задатке које
треба предузети у вези са радом
Вијећа и одржавањем сједнице те
одређује вријеме и мјесто одржавања сједнице,
разматра проблеме и изналази начине за позивање вијећника на сједницу те одлучује о начину достављања материјала које треба размотрити на сједници, а све то полазећи од процјене политичке и безбједносне ситуације.

(2) Пословником о раду Општинског
вијећа утврђују се права и дужности вијећникла и клубова вијећника,
организација и начин рада Вијећа,
јавност рада, програмирање и усклађивање рада Вијећа и његових
радних тијела, однос Вијећа према
политичким странкама у Општини, сарадња са скупштином Кантона и скупштинама, односно вијећима других општина, рад Вијећа у
ванредним околностима и др.;

(2) Ако предсједавајући оцијени да се
сједница не може сазвати, о пословима из надлежности Вијећа одлучује ратно предсједништво, које се
формира у складу са законом.

(3) Буџетом Вијеће планира годишње
приходе и расходе;

-

-

(3) Акте које донесе ратно предсједништво у периоду кад се сједница Вијећа не може сазвати потврђује Вијеће на првој наредној сједници.

(4) Планове и програме Вијеће доноси
ради остваривања заједничких циљева и интереса привредног и друштвеног развоја Општине.
(5) Резолуцијом указује на стање, проблеме и потребе у свим областима
или одређеној области друштвеног
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живота и утврђује политику која
треба да се води с тим у вези, као
и мјере за њено спровођење;
(6) Препоруком се указује на значај
одређених питања и на потребу
одређеног понашања које се односи на одређену област или на извршавање закона и других општих
аката, а предлажу се и мјере које би
општинске службе требале да предузму ради рјешавања одређених
питања;
(7) Одлука се доноси као акт за вршење права и дужности Вијећа, као
акт извршавања закона или као акт
утврђивања унутрашње организације и односа у Вијећу.
(8) Одлуком као актом за вршење права и дужности Вијећа одлучује се
о: избору, именовању, смјењивању,
опозиву и оставци, давању сагласности на акте као и о другим правима, у складу Статутом и овим Пословником.
(9) Рјешењем се на основу закона и других прописа, рјешава о правима и
обавезама или правним интересима грађана и правних лица;
(10)
Закључком Вијеће, у оквиру свог дјелокруга, заузима ставове и изражава мишљење о питањима о којима је расправљало те уређује унутрашње односе у Вијећу, ако нису
уређени овим Пословником;
(11)
Смјерницама Вијеће усмјерава
рад општинског начелника и општинских служби у погледу спровођења утврђене политике и извршавања закона и других прописа.
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2. Поступак за доношење општих
аката Вијећа
Члан 85.
(1) Поступак за доношење општих аката Вијећа, покреће се на иницијативу предлагача, која мора бити
образложена.
(2) Иницијатива се упућује предсједавајућем, а он је доставља Општинском начелнику на разматрање и
давање мишљења, у року од тридесет дана.
(3) Ако је Програмом рада Вијећа предвиђено доношење одређеног акта,
сматра се да је тиме прихваћена и
иницијатива за његово доношење.
(4) Иницијативу за доношење акта може поднијети: сваки вијећник и свако радно тијело Вијећа, Општински начелник, општинске службе,
односно њихови руководећи службеници, органи мјесних заједница,
удружења грађана и јавна предузећа, односно друга правна лица.
Члан 86.
(1) Иницијатива из претходног члана
мора садржати: правни основ, основни садржај и разлоге доношења.
(2) О иницијативи се води начелан претрес на сједници Вијећа, на којој
присуствује и подносилац иницијативе и може учествовати у претресу.
(3) Ако се, на основу начелног претреса, Вијеће изјасни за потребу доношења општег акта, закључком о
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усвајању иницијативе утврђује се
стручни обрађивач.
(4) Изузетно, ако се иницијатива из
претходних одредби, односи на питања која по свом садржају и карактеру не захтијевају детаљније разматрање, Вијеће може прихватити
иницијативу без начелног претреса.
Члан 87.
Право на подношење нацрта и
приједлога општих аката које доноси
Вијеће, имају овлаштени предлагачи и
то: општински начелник, радна тијела
Вијећа, клубови вијећника и сваки вијећник.

неприхватања.
(4) Ако се нацртом врше измјене и допуне, уз нацрт се прилаже и текст
одредаба које се мијењају односно
допуњују.
Члан 89.
(1) Уколико је Статутом предвиђена
јавна расправа или Вијеће одлучи
да о нацрту акта треба обавити јавну расправу, одредиће и њено трајање, као и орган овлаштен за спровођење јавне расправе.
(2) Орган овлаштен за провођење јавне расправе дужан је нарочито:
-

Члан 88.
(1) Нацрт општег акта (ако је неопходан због природе, односно важности
акта), утврђују овлаштени предлагачи уз стручну сарадњу обрађивача (општинска правно - административна служба, управна организација, јавна предузећа и други субјекти).
(2) Нацрт треба да буде израђен тако
да су у њему, у виду правних одредби, формулисана рјешења која се
предлажу, с тим што се поједине
одредбе могу дати у једној или више варијанти.
(3) Уз нацрт општег акта треба дати
об-разложење у коме се означава
правни основ за доношење акта и
објашњења правних рјешења садржаних у нацрту, мишљење органа
који су консултовани у току израде
нацрта, а које подносилац нацрта
није прихватио, као и разлоге тог

-

обезбиједити да нацрт општег акта буде доступан јавности,
пратити расправу и благовремено
прикупити све примједбе, мишљења и приједлоге који из расправе произлазе,
анализирати резултате и о њима
поднијети извјештај Вијећу и овлаштеном предлагачу.

(3) Приликом разматрања извјештаја о
резултатима јавне расправе, Вијеће
одлучује о томе које примједбе односно приједлоге ће укључити у
текст приједлога општег акта.
Члан 90.
(1) Вијеће може овлаштеном предлагачу дати налог да без претходно обављене јавне расправе приступи
изради приједлога општег акта.
(2) Приједлог општег акта Вијећа подноси се у облику у коме се тај акт
доноси.
(3) Приједлог из претходног става мо-
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Члан 92.

ра бити образложен.
(4) У образложењу приједлога општег
акта овлаштени предлагач дужан је
објаснити разлоге због којих није
прихватио одређене приједлоге
односно мишљења и примједбе
дате у току јавне расправе (ако је
акт био дат на јавну расправу), навести правни основ за доношење
акта, те чињеницу да ли усвајање
тог акта захтијева ангажовање финансијских средстава, као и друге
околности значајне за питања која
се актом уређују.

На почетку расправе у Вијећу
овлаштени предлагач општег акта може да изложи допунско образложење
приједлога и да учествује у расправи
до њеног закључења по том питању.

(5) Овлаштени предлагач доставља текст приједлога општег акта предсједавајућем Вијећа, као и предсједнику надлежног радног тијела,
а, ако општински начелник није
предлагач, овај текст доставља се
и начелнику, ради давања мишљења.

(2) Ако је Вијеће одбило усвајање акта, потребно је изнијети аргументе
за такав поступак и утврдити закључак да ли ће и у ком року тај
приједлог бити поново изнесен
на разматрање у Вијећу.

Члан 91.
(1) Надлежно радно тијело разматра
приједлог општег акта и подноси
извјештај Вијећу, са евентуалним
сугестијама за измјену или допуну
приједлога општег акта.
(2) Ако се овлаштени предлагач није
сагласио са мишљењем радног тијела из претходног става, његов став
се уноси у извјештај са потребним
образложењем.
(3) У случају из претходног става, о сугестијама, односно мишљењима и
приједлозма надлежног радног тијела, води се посебно расправа у
Вијећу.

Члан 93.35
(1) Након завршене расправе о приједлогу одлуке, односно другог акта,
Вијеће може: приједлог усвојити,
одбити усвајање или га вратити
предлагачу на допуну.

(3) Кад Вијеће врати приједлог предлагачу, учиниће то са упутом у
ком смислу треба извршити допуну односно измјену и у ком року.
3. Хитан поступак за доношење аката
Члан 94.
(1) Ако је доношење општег акта хитно и ако би његово недоношење у
одређеном року и у одређеним ситуацијама могло имати штетне посљедице по друштвени интерес,
приједлог општег акта може се поднијети Вијећу на разматрање и усвајање, без претходне расправе у
одговарајућим тијелима Вијећа.
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(2) Када се Вијећу подноси приједлог
за доношење акта по хитном поступку, претходно ће се гласати о оправданости разлога за хитним поступком, а потом расправљати и одлучивати о самом акту.

гинал акта у тексту какав је усвојен, а
потписани и овјерени примјерци, чувају се у складу са одредбама овог Пословника.

4.Потписивање и објављивање аката

(1) Општи акти Вијећа, у правилу, објављују се у «Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде».

Члан 95.
(1) Приједлози аката који се припремају за усвајање од стране Вијећа обавезно садрже име и презиме онога
ко је материјал припремио (у даљем тексту: аутор), као и име, односно назив радног тијела које је утврдило текст приједлога.

Члан 97.

(2) Изузетно, тј. из разлога хитности,
акти из претходног става могу бити објављени на огласној табли Општине, а накнадно у «Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

(2) Подаци из претходног става бришу
се послије усвајања текста од стране Вијећа, али биљешка о томе треба да остане у документацији са сједнице.

(3) У правилу, општи акти Вијећа се
објављују осам дана прије њиховог
ступања на снагу, ако самим актом
или другим прописом Вијећа није
другачије утврђено.

(3) Приређивач, односно аутор текста
из става (1) овог члана, одговоран је
за суштинску и језичку исправност
акта и обавезан је, кад Вијеће то затражи, отклонити неисправноси,
односно нејасноће.

(4) За објављивање општих аката Вијећа одговоран је секретар Вијећа.

(4) Акте које доноси Општинско вијеће потписује предсједавајући Вијећа, односно његов замјеник или вијећник који је предсједавао сједницом у случајевима утврђеним овим
Пословником.
(5) Акте које доносе радна тијела Вијећа потписују њихови предсједници.

5. Исправке штампарских грешака
у актима
Члан 98. 36
1. Секретар Општинског вијећа брине се о правној и техничкој исправности предложених материјала.
2. Приједлог за исправку грешака у
објављеном тексту аката Општине
подноси Вијећу општинска служба
за управу која је надлежна за старање о извршењу тих аката.

Члан 96.
Овлаштено лице потписује ори-

36

Član 33. Izmjena

Број 16 – страна 2560

3. За објављивање исправки из претходног става, послије сравњавања
са оригиналом акта, стара се секретар Вијећа.
6. Давање аутентичног тумачења
Члан 99.
(1) Аутентичним тумачењем Вијеће
утврђује вјеродостојност односно
истинитост и изворност, као и правилан смисао недовољно јасне одредбе општег акта Вијећа.
(2) Тумачење из претходног става је
општи акт Вијећа, а примјењује се,
ако је могуће, од дана примјене акта за који се даје аутентично тумачење.
(3) Иницијативу за давање аутентичног тумачења из овог члана могу дати грађани, предузећа и друга правна лица.
(4) Приједлог за утврђивање аутентичног тумачења могу подносити: вијећници појединачно, клубови вијећника, радна тијела Вијећа, општински начелник и други овлаштени предлагачи аката.
(5) Приједлог из претходног става са
означењем акта и одредбе за коју
се тражи тумачење, подноси се предсједавајућем, а он га упућује Статутарној комисији и општинском
начелнику, ако он није подносилац
приједлога.
Члан 100.
(1) Статутарна комисија, пошто прибави потребну документацију и ми
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шљење општинског начелника и
органа надлежних за старање о провођењу општег акта за који се тражи тумачење (у сарадњи са другим
надлежним радним тијелима Вијећа), заузима став о основаности приједлога за тумачење.
(2) Ако сматра да је приједлог за давање аутентичног тумачења основан,
Комисија Вијећу доставља приједлог текста аутентичног тумачења, а
ако налази да је неоснован – обавјештава о томе Вијеће.
Члан 101.
(1) Одлуку о основаности приједлога
за аутентично тумачење и текст акта о аутентичном тумачењу доноси
Вијеће.
(2) Аутентично тумачење објављује се
на огласној табли Општине, а накнадно и у «Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде».
VII - ПОСТУПАК ИЗБОРА,

ИМЕНОВАЊА И РАЗРЈЕШЕЊА

1. Опште одредбе
Члан 102.
1. Поступак избора, именовања и разрјешења из надлежности Вијећа врши се у складу са одредбама закона, Статута и овог Пословника.
2. Поступку из претходног става претходи консултовање политичких
странака и коалиција заступљених
у Вијећу.
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Члан 103.
(1) Избором из претходног члана руководи предсједавајући Вијећа.
(2) Кад се избор врши тајним гласањем, предсједавајућем помаже секретар Вијећа и један, односно два вијећника које одреди Вијеће.
(3) Ако је предсједавајући Вијећа кандидат за избор или се ради о његовом разрјешењу, сједницом ће за
вријеме његовог избора, односно
разрјешења, руководити замјеник
предсједавајућег.
(4) Ако је и замјеник предсједавајућег
кандидат за избор или се ради о
његовом разрјешењу, сједницом ће
за вријеме његовог избора, односно
разрјешења, руководити један од
вијећника кога одреди Вијеће.
2. Подношење приједлога за избор
и именовање
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(4) замјену неког од чланова, за тог кандидата гласа се одвојено.
Члан 105.
(1) Гласање о приједлогу за избор, односно именовање, у правилу је јавно, осим кад је Статутом или овим
Пословником, предвиђено тајно гласање.
(2) Јавно гласање се врши редосљедом
којим су кандидати предложени,
односно уписани.
(3) Тајно гласање врши се гласачким
листићима исте величине,облика и
боје.
(4) На листићима је отиснут печат Вијећа.
(5) У гласачки листић уносе се редни
број и име и презиме свих кандидата и то редом којим су предложени.

Члан 104.

(6) Кад се гласа за листу у цјелини, у
гласачки листић уносе се све кандидатске листе.

(1) Приједлог кандидата за избор и
именовање из надлежности Вијећа
дају Комисија за избор и именовања, представке и заштиту људских
права, општински начелник и вијећници.

(7) Кад се гласа за кандидате појединачно, гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата за
кога се гласа.

(2) О приједлогу из претходног става
гласа се појединачно за сваког кандидата, осим кад се гласа за избор
чланова радних тијела, које се обавља јединствено за листу.
(3) Уколико се са листе за избор радних тијела оспори избор или именовање појединог кандидата или треба извршити накнадно допуну или

(8) Кад се гласа о кандидатској листи,
гласа се “за листу “ или “против
листе “ (у цјелини).
Члан 106.
(1) Када предсједавајући објави да је
гласање завршено, утврђују се и
објављују резултати гласања.
(2) Гласачки листић из кога се не може
утврдити за ког је вијећника однос-
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но листу вијећник гласао, сматра се
неважећим.
(3) Изабрани су, односно именовани
они кандидати који су добили већину гласова укупног броја вијећника.
(4) Гласање ће се у другом кругу поновити за она мјеста за која предложени кандидати нису добили потребну већину.
(5) Ако ни у другом кругу гласања предложени кандидати не добију потребну већину, понавља се изборни поступак у том дијелу.
VIII - ВИЈЕЋНИЧКА ПИТАЊА
Члан 107.
1) Вијећници имају право да на сједници, у оквиру тачке дневног реда
“Вијећничка питања”, постављају
питања општинском начелнику и
свим другим изабраним и именованим функционерима Вијећа из
њихове надлежности.
2) Секретар Вијећа доставља вијећничко питање надлежном органу.
3) Ако одговор на вијећничко питање није дат на сједници на којој је
постављено, или ако је постављено
у периоду између двије сједнице,
одговор ће бити дат у писаном облику за наредну сједницу и може
се доставити свим вијећницима,
ако предсједавајући сматра да је то
потребно.
4) Ако је у припреми одговора на вијећничко питање потребно утврдити више чињеница или сачинити

сложенију анализу, рок за одговор
може се продужити, али не више
од тридесет дана од када је питање постављено.
5) Ако одговор на вијећничко питање
садржи податке који су тајне природе, општински начелник може
предложити да се одговор саслуша
без присуства јавности.
6) Вијећник који је поставио питање
изјашњава се о одговору на сједници и има право да коментарише
одговор највише у трајању од два
минута.
7) Ако вијећник није задовољан одговором, може поставити само једно
допунско питање.
IX - МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ВИЈЕЋА
И ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИК
Члан 108.
Међусобни односи Општинског вијећа и општинског начелника заснивају се на принципима међусобног
уважавања и сарадње, уз појединачну
одговорност за остваривање властитих
надлежности и заједничку одговорност за функционисање Општине, све у
складу са уставом, законом, Статутом
и овим Пословником.
Члан 108 а) 37
1) Међусобни односи Општинског вијећа и општинског начелника ближе су регулисани одредбама чланова 40-46. Статута Општине.
2) Да би се осигурала примјена одре37
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даба из чланова 40-46. Статута Општине, Општинско вијеће, односно
општински начелник обавезни су
међусобно достављати донесене одлуке и друга акта из своје надлежности, а начелник је обавезан достављати Вијећу и уговоре које закључује у име Општине ако се њихова реализација финансира из Буџета Општине.
Члан 109.38
(1) Начелник Општине представља
Општину на сједницама Општинског вијећа, а Општинско вијеће и
његова радна тијела обавјештавају
начелника о заказаним сједницама,
како би могао присуствовати.
(2) Општински начелник једном годишње, а најкасније до 31.03. текуће
за претходну годину,подноси Вијећу извјештај о остваривању политике Општине и о својим активностима, посебно у вези са програмом
из члана 41.Статута Општине.
(3) Уколико Општинско вијеће сматра
да је програм из претходног става
постао у цјелини или дјелимично
неадекватан, може позвати начелника да га измијени, указујући му
и на мјере и активности које треба
предузети.

ју приједлози аката, односно друга
питања из њиховог дјелокруга рада.
(2) Општински начелник обезбјеђује
да руководиоци општинских служби и друга одговорна лица општинских органа који врше јавна овлаштења, извршавају правовремено сљедеће обавезе:
-

-

-

-

-

Члан 110.39
(1) Руководиоци општинских служби
имају право и дужност учествовати
у раду на сједници Вијећа и његових радних тијела када се разматра38

Члан 35.Измјена
39
Члан 36.Измјена

да подносе извјештај о извршавању
утврђене политике и општинских
прописа из оквира своје надлежности,
да информишу о питањима и појавама из оквира своје надлежности
те достављају податке којима располажу или које су дужни прикупити или евидентирати као и друге материјале потребне за рад Вијећа или његовог радног тијела,
да одговарају на постављена вијећничка питања на начин утврђен
овим Пословником,
да проучавају одређена питања из
свог дјелокруга и о томе подносе
извјештај Вијећу,
да пружају стручну помоћ при изради приједлога одлука и других
аката Вијећа, када су њихови предлагачи клубови вијећника или вијећници, као и у случајевима када
Вијеће и његова радна тијела испитују и проучавају одређена питања,
да обављају и друге послове на захтјев Вијећа, у складу са прописима
и у оквиру својих надлежности.

X - ЈАВНОСТ РАДА ВИЈЕЋА
Члан 111.
(1) Рад Вијећа и његових радних тијела је јаван.
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(2) Вијеће обезбјеђује јавност рада благовременим, истинитим, потпуним и објективним информисањем
јавности о свом раду.
(3) Вијеће под једнаким условима обезбјеђује свим средствима јавног
информисања приступ информацијама којима располаже, а нарочито приступ радним материјалима,
осим информација које представљају државну тајну или податке
повјерљиве природе, у складу са
законом и другим прописима.
(4) Представницима средстава јавног
информисања осигурава се слободан приступ сједницама Вијећа и
његових радних тијела.
(5) Сједница Вијећа или њен дио на
коме се разматрају питања тајне
односно повјерљиве природе, у складу са одлуком Вијећа или радног
тијела Вијећа, биће одржана без присуства средстава јавног информисања и затворена за јавност.
(6) Када Вијеће разматра материјале
из претходног члана, сједници могу присуствовати, поред вијећника,
само представници органа односно лица која су такве материјале
припремала или које одреди предсједавајући Вијећа, у договору са
начелником, секретаром Вијећа и
представницима клубова.
Члан 112.
Секретар Вијећа дужан је, у сарадњи са општинским начелником и
другим руководећим службеницима,
организовати рад на начин који омогућава да се брзо и ефикасно обраде

сви захтјеви који су Вијећу упућени по
основу Закона о слободи приступа информацијамау БиХ.
Члан 113.40
(1) Ради потпунијег и тачног обавјештавања јавности о резултатима рада на сједницама Вијећа и радних
тијела, могу се издавати службена
саопштења за јавност.
(2) Грађанима се, зависно од просторних могућности, осигурава слободан приступ на сједнице Вијећа, с
тим да сједе у дијелу сале предвиђеном за слушаоце.
(3) Посебним натписима могу се одредити мјеста за вијећнике, Општинског начелника, чланове радних
тијела, помоћнике начелника, госте и новинаре.
XI - САРАДЊА ВИЈЕЋА
СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
Члан 114.
(1) У остваривању својих права, обавеза и одговорности, у складу са Уставом, законом и Статутом, Вијеће
успоставља сарадњу са вијећима и
скупштинама других општина, са
политичким странкама и удружењима грађана.
(2) У реализацији конкретних активности Вијеће може да тражи мишљења и ставове од политичких странака, организација и удружења грађана.
(3) Када се ради о питањима значај40

Члан 37 .Измјена
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ним за Општину, Вијеће ће иницирати договор са политичким странкама, организацијама и удружењима грађана.
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 115.
Овај Пословник ступа на снагу
по истеку осам дана од дана објављивања на огласној табли општинских
служби, а накнадно ће бити објављен у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник
Општинског вијећа Општине Фоча са
сједиштем у Устиколини брoj: 01-02679/99, од 07.априла 1999, године.
Број:01-02-1625-1/10
Предсједник комисије
17.01.2011.год.
за статутарно и мандатно
Фоча-Устиколина
имунитетска питања
Ешреф Хоџић,с.р.

Члан 2.
I.

ОПШТИ ДИО

У Буџету Општине Фоча-Устиколина за 2011. годину, члан 1. мијења
се и гласи:
Буџет Општине Фоча-Устиколина за 2011. годину састоји се од:
ПРИХОДА ..................... 1.967.600,00 КМ
РАСХОДА ...................... 1.967.600,00 КМ
Члан 3.
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