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ГОРАЖДЕ

Аконтација за I квартал 2014. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма о измјенама и допунама Плана и Програма утрошка средстава у сектору водопривреде за 2013.
годину број: 04-14-3079/13 од 16.12.
2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. Редовној сједници, одржаној дана 31.12.
2013. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању новчаних средстава
Општини Горажде на име
суфинансирања Пројекта
„Изградња водовода Старац- V фаза
- дионица Вранићи - Осаница”,
у општини Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају нов-

чана средства Општини Горажде у износу од 70.000,00 КМ на име суфинансирања Пројекта „Изградња водовода
Старац - V фаза, дионица Вранићи Осаница”, предложеног од стране Општине Горажде.
Члан 2.
Обавезује се Општина Горажде,
као имплементатор Пројекта из члана
1. ове Одлуке, да након реализације
пројекта достави Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде извјештај о намјенском утрошку одобрених средстава.
Члан 3.
Овлашћује се премијер Босанскоподрињског кантона Горажде да, уз
претходно прибављено мишљење Кантоналног правобранилаштва, са Општином Горажде закључи уговор о кориштењу и намјенском утрошку одо-
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брених средстава, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, на економском коду 615 100 – Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне накнаде).
Плаћање извршити путем депозитног рачуна Општине Горажде број:
1325002012829930, отвореног код НЛБ
банке д.д. Тузла, филијала Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-2087/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Окончане ситуације за изведене
радове на редовном (љетном)
одржавању регионалне цесте
Р-448 Поткозара – Горажде Хреновица за 2013. годину
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање Окончане ситуације број:54/13 од 28.11.2013.године, у износу од 20.864,50 КМ, испостављене од стране привредног друштва
„Гораждепутеви” д.д. Горажде по Уговору број:03-14-1127/13 од 01.07.2013.
године, за изведене радове на редовном (љетном) одржавању регионалне
цесте Р-448 Поткозара - Горажде – Хреновица за 2013. 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 Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700 - Издаци за текуће одржавање
(цеста и мостова).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-
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ви у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2108/13
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број: 03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”, Упутства за остаривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13 од
26.04.2013.године и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
број: 03-14-1951/13 од 13.12.2013.године
о давању сагласности на ,,Програм о
измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2013.годину”, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде за извршену превентивну
дијагностику (израду млијечних
картона) код млијечних грла
Члан 1.
Овом Одлуком Министарству
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде се одобрава исплата

новчаних средстава ЈП Ветеринарска
станица д.о.о. Горажде по Програму
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2013.годину у износу од 15.645,00
КМ за извршену дијагностику, односно израду млијечних картона (447 x 35
КМ).
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 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња - суфинансирање израде
млијечних картона.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о. Горажде број: 1011400000018010, отворен
код Привредне банка Сарајево д.д.
филијала Горажде.
Члан 3.
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: 03-14-2105/13
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број
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5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”, Упутства за остаривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13 од
26.04.2013.године и Одлуке Владе Босанско – подрињског кантона Горажде
број: 03-14-1951/13 од 13.12.2013.године
о давању сагласности на ,,Програм о
измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2013.годину”, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде за извршену превентивну
дијагностику (израду млијечних
картона) код млијечних грла
Члан 1.
Овом Одлуком Министарству
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава се исплата
новчаних средстава ЈП Ветеринарска
станица д.о.о. Горажде по Програму
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2013.годину у износу од 735,00 КМ
за извршену дијагностику, односно израду млијечних картона (21 x 35 КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а сред-

ства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња – суфинансирање израде млијечних картона.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде број:1011400000018010, отворен код Привредне банка Сарајево
д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
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: 03-14-2106/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број: 03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”, Упутства за остаривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13 од
26.04.2013.године и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
број: 03-14-1951/13 од 13.12.2013.године
о давању сагласности на ,,Програм о
измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2013.годину”, Влада Босанско–подри-
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њског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013. 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 ЈП Ветеринарска станица д.о.о. Горажде по Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013. годину, за 365 вјештачки осјемењених крава (365 x 7), у износу од 2.555,00 КМ.
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 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња - вјештачко осјемењавање
крава.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о. Горажде број: 1011400000018010, отворен
код Привредне банка Сарајево д.д.
филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
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„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2107/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

68
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:03-14-688
/13.од 19.04.2013.године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину.” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:6/13),
Одлуке Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1951/13.
од 13.12.2013.гдине о давању сагласности на “Програм о измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2013.годину”, утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, и Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја у
примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13 од 26.04.2013.
године, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање основног
стада оваца и коза
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанс-
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ко–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за држање основног стада оваца и коза у износу од 10.125,00КМ.
Члан 2.

Број: 03-14-2104/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

69

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача (правних лица) који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:
1. СПП ”САЛЕ”
вл.Турковић Салк
2. СПП ”АЛЕ”
вл.Ћутук Алмин
3. СПП ”ЋУРОВИЋ”
вл.Ћуровић Маида
4. СПП ”ФАМ”
вл.Фејзић Музафера
5. СПП ”СТОЧАР”
вл.Радоовић Дурмо
6. СПП ”БЕНОС”
вл.Поздер Ахмед
7. СПО ”ЕКОС”
вл.Ченгић Нусрет

“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

975,00КМ
1.335,00КМ
1.545,00КМ
930,00КМ
825,00КМ
1.080,00КМ
3.435,00КМ

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 614500 – ПОД 002 – Субвенције јавним предузећима – пољопривредна производња.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у

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:03-14-688
/13.од19.04.2013.године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:
6/13),Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-1951
/13. Од 13.12.2013.гдине о давању сагласности на “Програм о измјенама и
допунама Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”,
утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. Годину, и Упутстава
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи број:04-14-652-3/13.од 26.04.2013.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. Редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање основног
стада оваца и коза
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-
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ст Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за држање основног стада оваца и коза у
износу од 63.890,00КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача (физичких лица) 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.

Угљеша Сулејмен
Џанко Едхем
Градишић Азиз
Ченгић Исмета
Рашидовић Рамо
Чупар Мурат
Туруља Хасан
Сабља Расим
Гараплија Сејад
Ћебо Галиб
Рашидовић Сувада
Ефендић Мирсад
Пезо Мурат
Џино Сенад
Каљанац Фадил
Суљовић Мухамед
Перјан Селвер
Башић Мејра
Адиловић Хасиб (З)
Мујагић Салко (О)
Зупчић Ханефија
Алаим Расим
Спаховић Хамдија
Бећирспахић Сифет
Угљеша Нурудин
Адиловић Хасиб (Ж)
Јахић Нихад
Ферхатовић Садик
Гараплија Сенад
Мутлак Илија
Дроца Добрислав
Ефендић Самир

530,00КМ
580,00КМ
500,00КМ
550,00КМ
500,00КМ
550,00КМ
510,00КМ
560,00КМ
540,00КМ
830,00КМ
620,00КМ
590,00КМ
670,00КМ
1.170,00КМ
1.150,00КМ
540,00КМ
1.990,00КМ
570,00КМ
720,00КМ
670,00КМ
1.170,00КМ
600,00КМ
500,00КМ
510,00КМ
660,00КМ
850,00КМ
650,00КМ
560,00КМ
690,00КМ
580,00КМ
1.670,00КМ
570,00КМ

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81
82.

Мујагић Салко (И)
Велагић Вахид
Муџелет Кана
Бећировић Атија
Јовановић Миленко
Бећировић Асим
Кунић Шаћира
Рамовић Ћамил
Муминовић Емир
Адиловић Сулејмен
Мешановић Нермин
Велић Аземина
Шорлија Зајко
Чворак Вехид
Драковац Мехмед
Драгичевић Милош
Тахировић Мирсад
Драгичевић Владимир
Мршо Сејфо
Мулахметовић Хусеин
Куловић Зијо
Цуро Емир
Гагула Неџиб
Турчало Мурадиф
Брига Едхем
Поповић Мурат
Букало Нура
Козић Заим
Гута Шериф
Мутлак Горан
Арнаут Менсад
Муслић Салем
Хоџић Ферид
Пезо Хамед
Тарчин Адем
Велагић Изет
Жиго Асим
Агаановић Џемаил
Халиловић Сеад
Рамовић Мухарем
Драковац Асим
Сиповић Рамиза
Дедовић Хасан
Омеровић Суљо
Агановић Фата
Ковачевић Рајка
Хаџиахметовић Салко
Алаим Шемсудин
Даут Неџиб
Бегенишић Миланко

590,00КМ
580,00КМ
500,00КМ
580,00КМ
720,00КМ
680,00КМ
870,00КМ
700,00КМ
600,00КМ
900,00КМ
500,00КМ
400,00КМ
300,00КМ
770,00КМ
540,00КМ
570,00КМ
500,00КМ
920,00КМ
700,00КМ
1.010,00КМ
600,00К
750,00КМ
1.400,00КМ
500,00КМ
550,00КМ
490,00КМ
1.360,00КМ
730,00КМ
1.000,00КМ
550,00КМ
1.180,00КМ
1.100,00КМ
550,00КМ
1.220,00КМ
1.430,00КМ
640,00КМ
620,00КМ
510,00КМ
660,00КМ
700,00КМ
640,00КМ
570,00КМ
630,00КМ
620,00КМ
1.470,00КМ
560,00КМ
530,00КМ
520,00КМ
500,00КМ
500,00КМ
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86.
87.
88.
89.
90.
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Мекић Бајро
Машала Елфад
Комарица Ибрахим
Туруља Нихад
Ковач Момир
Суљовић Сабит
Куртовић Алија
Омеровић Ђемал

910,00КМ
270,00КМ
500,00КМ
640,00КМ
510,00КМ
700,00КМ
500,00КМ
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 614500 –ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња.
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:03-14-2103/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-688
/13.од19.04.2013.године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:6/13),
Одлуке Владе Босанско – подрињског

кантона Горажде број: 03-14-1951/13.
од 13.12.2013.гдине о давању сагласности на “Програм о измјенама и допунама програма новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2013.годину” утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину, и Упутстава за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13 од 26.04.2013.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног
стада крава (млијечна грла)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за држање матичног стада крава у износу од
7.200,00КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача (правних лица) који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:
1. СПП ”СИРКО”
вл.Градишић Дудија
2. СПП ”ФАРМА СЕБ”
вл.Буква Сенада

400,00 КМ
600,00 КМ
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3. СПП ”ДЕА”
вл.Дедовић Ениса
4. СПП ”МУХКО”
вл.Муховић Емир
5. СПП ”СТОЧАР”
вл.Радоовић Дурмо
6. СПП ”САЛЕ”
вл.Турковић Салко
7. СПП ”МИА”
вл.Полутак Шемса
8. СПП ”В&П 1705”
вл.Хубјер Едим
9. СПП ”ЕМ & ЕМ”
вл.Полутак Мехмед

2.800,00 КМ
800,00 КМ
600,00 КМ
600,00 КМ
600,00 КМ
400,00 КМ
400,00 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 614500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња.
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:03-14-2102/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

71
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:03-14-688
/13. од 19.04.2013. године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:6/13),
Одлуке Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1951/13.
од 13.12.2013.гдине о давању сагласности на “Програм о измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину” утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину, и Упутстава
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13.од 26.04.2013.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног
стада крава (млијечна грла)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
70.350,00 КМ за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање матичног
стада крава.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је та-
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беларни приказ пољопривредних произвођача (физичких лица) 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.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Друговац Џевад
Сабља Расим
Суљовић Мухамед
Брига Ферид
Спаховић Рамиз
Мехић Осмо
Карахоџа Зијад
Бујак Реџо
Џанковић Един
Хасковић Хасо
Алаим Шемсудин
Нухановић Вехид
Перјан Хасан
Аџем Фехрат
Брига Захид
Муховић Химзо
Пештек Бећир
Омбаша Расим
Хубјер Мухамед
Хоџић Ферид
Појата Амир
Радмиловић Адем
Драгољ Сенада
Драгичевић Владимир
Даут Неџиб
Мандић Јованка
Јусић Сем
Брдарић Муха
Велагић Вахид
Хатић Раси
Шорлија Зајко
Шало Расим
Хоџић Мидхат
Омбаша Џемаил
Бујак Хилмо
Пештек Едхем
Гараплија Сенад
Туруља Сејфо
Ђоковић Владимир
Пезо Хамед
Турчало Мурадиф
Нурковић Омер
Куловић Зијо
Хрустемовић Таиб

450,00КМ
750,00КМ
600,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
900,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
600,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
600,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
900,00КМ

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Пештек Сеад
Рамовић Ћамил
Ратковић Енес
Спаховић Хамдија
Чоло Сенад
Бујак Неџиба
Угљеша Нурудин
Гараплија Алија
Спаховић Енвер
Чаушевић Рамиз
Гута Шериф
Башић Јунуз
Халиловић Ешеф
Драгољ Хамед
Кавазовић Јусуф
Турковић Расим
Бећковић Наил
Џемиџић Хусо
Туркушић Узеир
Шуман Асим
Аганспахић Сејно
Гагула Сеад
Гагула Неџиб
Мујезиновић Мунир
Мићивода Салем
Беговић Адем
Хаџић Зада
Мршо Хами
Хаџић Самир
Хајрић Салко
Ченгић Един
Софраџија Осман
Радача Исмир
Спречо Аљо
Имамовић Амир
Хаџовић Мушан
Салман Рамо
Субашић Захид
Кулоглија Ибрахи
Чајевић Сабиха
Милатовић Мирсад
Мршо Шевко
Фејзић Реџеп
Парганлија Мевлудин
Жуга Ешеф
Ефендић Самир
Адиловић Хасиб (З)
Адиловић Хасиб(Ж)
Комар Узеир
Мехмедспахић Мирела

300,00КМ
300,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
600,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
600,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140
141.
142.
143.
144.

Ђоковић Милорад
Радововић Алија
Џебо Исад
Ходо Еса
Лигата Нурија
Лигата Нурија
Каменица Мехо
Омеровић Сулејман
Спречо Касим
Поповић Рамиз
Коњевић Хамед
Рамовић Мехемед
Хубјер Медина
Спаховић Ферида
Халиловић Адис
Агановић Фата
Хаџиахметовић Салко
Сиповић Фако
Ковачевић Рајка
Жиго Асим
Жиго Хасиб
Велагић Изет
Сиповић Рамиза
Хујдур Рамиз
Појата Смаи
Духовић Ибр
Делић Исмет
Халиловић Исмет
Рашидовић Сувада
Ћуровић Фадила
Исовић Рамиз
Дедовић Мехмед
Шиндра Зинета
Рашчић Салем
Хубијар Ахмет
Мулахметовић Хусеин
Хедо Фејзија
Сиповић Едиб
Драковац Асим
Брига Сенад
Хоџић Мурат
Рустемовић Џемал
Ахмовић Хазир
Цуро Емир
Хоџић Ахмет
Реџовић Мушан
Рамовић Исмет
Марић Момир
Топуз Хасан
Ферхатовић Адил
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300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
600,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
600,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
1.050,00КМ
300,00КМ
750,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Муслић Салем
Арнаут Менсад
Ђозо Сулејмен
Гаговић Петко
Ћулов Фика
Хубјер Џемила
Хелаћ Рамиза
Угљеша Азиз
Хаџић Азиз
Хаџић Раги
Шуман Шабан
Бећировић Асим
Даут Хурем
Угљеша Таиб
Кунић Шаћира
Габела Хамед
Каровић Мирсад
Херенда Хилмо
Човчић Шериф
Дроца Добрислав
Џомба Мунир
Туруља Хасан
Мутапчић Јусуф
Фејзић Хусеин
Хасовић Нихад
Гараплија Сејад
Јахић Нихад
Брајловић Авдо
Ћебо Галиб
Чаврк Мустафа
Габела Насуф
Клинац Хасан
Шалака Вахид
Фехратовић Садик
Мутапчић Мехмед
Халиловић Енвер
Ковач Момир
Кракоња Екрем
Ушановић Хамед
Козић Заим
Имамовић Мустафа
Мршо Есад

300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
900,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
600,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
600,00КМ
450,00КМ
300,00КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а сред-
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ства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције јавним предузећима – пољопривредна производња.
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: 03-14-2101/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-688
/13 oд 19.04.2013.године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013. Годину” (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број 6/13),
Одлуке Владе Босанско – подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1951/13.
од 13.12.2013.гдине о давању сагласности на “Програм о измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2013.годину”, утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину, и Упутстава за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13.од 26.04.2013.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 62. редовној

сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицају пољопривреди –
подстицај за држање кока носиља
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
3.000,00КМ за подстицај у пољопривреди –подстицај за држање кока носиља.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредног произвођача (правног лица) који је остварио право на подстицај са висином износа како слиједи:
СПП ”ГАЛИНА”
вл.Хубјер Нермина

3.000,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

10. фебруар/вељача 2014.

бли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2098/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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ст Министартву за привреду Босанско
–подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства у износу од
11.410,85КМ за подстицај у пољопривреди - суфинансирање обавеза по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за жене запослене у пољопривреди.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”, Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на ,,Програм о измјенама и допунама Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013. годину” број: 03-14- 1951/13 од 13.12.2013. године
и Упутстава за остаривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-652-3/13
од 26.04.2013.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи - суфинансирање
обавеза по основу доприноса
за обавезно социјално осигурање
за жене запослене у пољопривреди
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача – обртника
(жена) које су оствариле право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:
1. СПП ,,ГАЛИНА”
вл.Хубјер Нермина
770,40 КМ
2. СПП ,,ДРЕЦА-ФАРМ”
вл.Дреца Адвија
770,40 КМ
3. СПП ,,ТРУТ”
вл.Мулахматовић Хајрија 770,40 КМ
4. СПП ,,МИА”
вл.Полутак Шемса
770,40 КМ
5. СПП ,,ФАМ”
вл.Фејзић Музафера
880,46 КМ
6. СПП ,,ЏЕНИ”
вл.Казагић Аземина
880,46 КМ
7. СПП ,,ДЕА”
вл.Дедовић Ениса
990,52 КМ
8.

СПП ,,ФАРМА МАСЛАР“

вл.Маслар Нусрета
770,40 КМ
9. СПП ,,ФАРМА СЕБ”
вл.Буква Сенада
770,40 КМ
10. СПП ,,СИРКО”
вл.Градишић Дудија
660.34 КМ
11. СПП ,,ЋУРОВИЋ”
вл.Ћуровић Маида
770,40 КМ
12. СПП ,,ПЛАСТЕНИЦИ ХОДО”
вл.Ходо Алма
770,40 КМ
13. СПП ,,ВОЧКО”
вл.Кавазовић Зехра 1.320,69 КМ
14. СПП ,,ФОУРП”
вл.Тањо Сафија
515,18 КМ
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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 (суфинансирање пољопривредних произвођача - (регистрованих пољопривредних обртника - жена).
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: 03-14-2099/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” , број
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”, Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности на ,,Програм о измјенама и допунама програма новчаних подстицаја
у пољопривреди за 2013.годину” број:
03-14-1951/13 од 13.12.2013.године и
Упутства за остаривање новчаних под-

стицаја у примарној пољопривредној
производњи, број: 04-14-652-3/13 од
26.04.2013.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи - суфинансирање
обавеза по основу доприноса
за обавезно социјално осигурање
за запослене у пољопривреди
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министартву за привреду Босанско
–подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за подстицај у
пољопривреди - суфинансирање обавеза по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене у
пољопривреди (мушкарци) у износу
од 11.189,18 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача - обртника
који су оствариле право на подстицај
са висином појединачних износа како
слиједи:
1. СПП ,,МУХКО”
вл.Муховић Емир
2. СПП ,,СФ”
вл.Форто Мерсудин
3. СПП ,,ЈАЛЕ”
вл.Пештек Јасмин
4. СПП ,,БЕНОС”
вл.Поздер Ахмед

642,00 КМ
733,72 КМ
458,57 КМ
642,00 КМ

10. фебруар/вељача 2014.
5. СПП ,,СТОЧАР”
вл.Радоовић Дурмо
6. СПП ,,КАМА”
вл.Каменица Арас
7.
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733,72 КМ

СПП ,,ОКУС ПРИРОДЕ”
вл.Хасанспахић Ризалија

8. СПП ,,ЕМИР”
вл.Дреца Јасмин
9. СПП ,,УЗОР”
вл.Форто Самир
10. СПП ,,В&П 1705”
вл.Хубјер Едим
11. СПП ,,ЕКОС”
вл.Ченгић Нусрет
12. С.П.П..,,ДЕЉО”
вл.Дељо Елвир
13. СПП ,,ЕМ&ЕМ”
вл.Полутак Мехмед
14. СПП ,,СЕЈО”
вл.Татарин Сејад
15. СПП ,,САЛЕ”
вл.Турковић Салко
16. СПП ,,АЛЕ”
вл.Ћутук Алмин

“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

642,00 КМ

Број:03-14-2100/13
31.12.2013.године
Горажде

550,29 КМ
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550,29 КМ

825,43 КМ
642,00 КМ
642,00 КМ
642,00 КМ
642,00 КМ
642,00 КМ
1.100,58 КМ
1.100,58 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 (суфинансирање пољопривредних произвођача - (регистрованих пољопривредних обртника - мушкарци).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и „Програма унапређења услуга
јавних предузећа” за 2013.годину, број:
04-14-1696-5/13 од 07.08. 2013.године и
Програма о измјенама и допунама Програма унапређења услуга јавних предузећа за 2013.годину број:04-14-21022/13 од 20.09.2013.године и 04-14-31691/13 од 19.12.2013.године, те Закључка
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-14-1601/13 od 30.09.
2013. године, а све у вези са Закључком
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 01-14-538/13 од 22.
јула 2013.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013.године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању новчаних средстава
ЈПРТВБПК Горажде на име
Програма унпређења услуга јавних
предузећа за 2013. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства ЈПРТ БПК Горажде
у укупном износу од 23.000 КМ на име
Програма утрошка средстава „Програм унапређења услуга јавних преду-
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зећа” за 2013.годину Министарства за
привреду Босанско-подињског кантона Горажде и то у износима како слиједи:
1. По Пројекту „Дигитализација РТВ
БПК Горажде и емитовања сателитског програма у заједничком систему под називом БХ веза”23.000 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски
код 614400 – ХАП001 - Субвенције јавним предузећима.
Члан 3.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, по претходно прибављеном мишљењу Кантоналног правобранилаштва, закључи уговоре о кориштењу средстава за сваки пројекат појединачно са корисником из члана 1.
ове Одлуке, којима ће се детаљније регулисати права и обавезе по основу одобрених средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној тбли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2109 /13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 132. Закона о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава
рата и заштити породице са дјецом
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/00,
5/03, 5/05, 3/08 и 2/13) и Програма
утрошка средстава Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама за 2013.
годину, на који је дата сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 08-14-430/13 од
11.03.2013. 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 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама за 2013. gодину, на који
је дата сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком
број:03-14-1980/13 од 17.12.2013.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.2013. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име пружања подршке за рад
инвалидских удружења
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају

10. фебруар/вељача 2014.

новчана средства у укупном износу од
2.500,00 КМ, као преостали дио средстава предвиђених Програмом утрошка
средстава намијењених за пружање
подршке у раду непрофитних организација које брину о лицима са онеспособљењем са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и то:
1. Удружење грађана за помоћ ментално ретардираним лицима 500,00
КМ (жирорачун број:1610300002440
031 код Раифаизен банке Горажде),
2. Удружење грађана обољелих од
церебралне парализе и дистрофије
500,00 КМ (жирорачун број: 16103
00002000039 код Раифаизен банке
Горажде),
3. Удружење грађана цивилних жртава рата 500,00 КМ (жирорачун број:1011400000160018 код Привредне
банке Сарајево),
4. Удружење слијепих и слабовидних
грађана 500,00 КМ (жирорачун број:1610300001810016 код Раифаизен
банке Горажде),
5. Удружење параплегичара и обољелих од дјечије парализе 500,00 КМ
(жирорачун број: 1610300001610002
код Раифаизен банке Горажде).
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезују се удружења из члана
1. ове Одлуке да Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде доставе извјештај о утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2085/13
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

77
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2013. годину, на који је дата сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде Одлуком број:08-14430/13 од 11.03.2013. године, те Програма измјена и допуна Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
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лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског
кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама за 2013. годину на који је дата сагласност Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-1980/13 од 17.
12.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Црвеном крсту Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.500,00
КМ, као преостали дио средстава предвиђених Програмом утрошка средстава на име обезбјеђења средстава за суфинансирање дијела годишњих оперативних трошкова и редовних програмских активности Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

10. фебруар/вељача 2014.

ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се Црвени крст Босанско-подрињског кантона Горажде да
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2086/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са економског
кода 614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама

10. фебруар/вељача 2014.

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за измјене и допуне Програма утрошка средстава са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама број: 11-14-246-2/13 од
12.02.2013.године у Буџету Министарства за борачка питања.
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кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, који је Влада БПК Горажде усвојила Одлукама
број: 03-14-226/13 од 11.02.2013.године,
треба да стоји:
Поглавље I – НАЗИВ ПРОГРАМА
-

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је Програм са измјенама и допунама Програма утрошка новчаних средстава са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.

Поглавље IV – ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Став 2.треба да стоји:
-

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:03-14-2084/13
ПРЕМИЈЕР
31.12.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.................................

78а)
ПРОГРАМ
са измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
са кода 614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама
број: 11-14-246-2/13
од 12.02.2013.године
Члан 1.
У Програму утрошка средстава
са измјенама и допунама Програма са

Одговорно лице
треба да стоји Зијад Брига, проф.
одбране и сигурности

-

-

Помоћ у раду основних борачких
удружења у износу од 85.485,00 КМ
Помоћ у реализацији преојеката
борачких удружења у износу од
80.779,84КМ,
Помоћ удружења РВИ на ублажавању посљедица ревизије РВИ и статуса у који су доведени чланови
ове популације, као правне и социјалне помоћи РВИ у износу од
163.595,16 КМ,
Помоћ у организовању спортских
манифестација и рекреација инвалидних лица припадника борачких популација у износу од 6.000,00
КМ

Поглавље V - КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Процедуре аплицирања, селекције и
евалуације пројеката и захтјева за
средствима
Став (4) - Финансирање приједлога
пројеката
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Циљ

Минимални
износ гранта

85.485,00

Помоћ у раду основних борачких удружења

1.1.

Савез РВИБПК “Синови Дрине”

1.2.

Организација ПШиПБ

1.3.
1.4.

Савез доботника највиших ратних
признања
Удружење грађана демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде

1.5.

Удружење “Свијетлост Дрине”

1.6.

Удружење ветерана рата, ЗБ, ПЛ

1.720,00 x7
1.860,00 x1
1.660,00 x3
1.960,00 x1

20.840,00 КМ

1.720,00 x12

20.640,00 КМ

840,00 x7
830,00 x 5
1.200,00 x7
1.040,00 x5
700,00 x7
830,00 x 5
1.025,00 x7
830,00 x5

Помоћ у реализацији пројеката борачких
удружења и захтјева борачких удружења
2.1.
2.1.1.

Помоћ удружења РВИ на ублажавању посљедица
Помоћ у организовању спортских манифестација и рекреације инвалидних лица
припадника б/п
Обиљежавање значајних датума и догађаја

4.1.
4.2.
5.

Унапређење на пољу обиљежавања значајних датума, догађаја и личности из периода 92/95. године
Обиљежавање значајних датума од значаја
за удружења и ниже нивое власти
Трошкови институту за медицинско вјештачење

13.600,00 КМ
9.050,00 КМ
11.325,00 КМ

80.779,84КМ
3.200,00 x 12
38.400,00 КМ

Пројекат пружања правне помоћи и соција2.1.2. лне заштите браниоцима и члановима њихових породица са простора БПК Горажде
Пројекти и захтјеви удружења борачких
2.1.3. популација
2.2.

10.030,00 КМ

244.375,00КМ

Пројекати и захтјеви борачких удружењха
Пројекти побољшања статуса б/п превоз С-Г-С

Максимални
износ гранта

10.000,00 КМ
32.379,84 КМ
16.000,00 x10
3.595,16 x1

163.595,16
КМ
6.000,00 КМ
63.140,00 КМ
58.140,00 КМ
5.000,00 КМ
1.000,00 КМ
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Став (7) - Финансирање захтјева
по средствима треба да стоји:
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 3.000,00 КМ.

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

Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе БПК Горажде.
Број:11-14- 246-14 /13
31.12.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Зијад Брига,с.р.
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-

-

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене овине Босанско –
подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Закона о извршењу Буџета (“Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде” број:15/12) и Закона
о допунским правима бранилаца и
чланова њихових породица у Босанско
–подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
катона Горажде” број: 9/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
децембар 2013. године

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 1.960,00
Организација ПШ
И ПББПК Горажде
1.720,00
Савез добитника
највећих ратних
признања БПК Горажде
830,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.040,00
Удружење
”Свјетлост Дрине”
830,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
830,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитних организација – Помоћ у раду удружења б/п.
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:
-

Члан 1.

-

Одобравају се новчана средства
у износу од 7.210,00 КМ на име помо-

-

СРВИ “СиновиДрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација
ПШиПБ
БПК
Горажде:
1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП ”Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
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1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС

-

у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2013.години за мјесец децембар 2013.године.

Члан 3.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “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 организација - ( Финансирање пројеката
НВО борачких популација).

Број:03–14-2094/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 15/12),
Програма утрошка новчаних средстава 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама (“Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде, број: 3/13), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
децембар 2013.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачун број 199054
0005249733 отворен код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-2095/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета

10. фебруар/вељача 2014.

(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”број: 15/12), а у
складу са Програмом о утрошку новчаних средстава са економског кода
614200 - Текући трансфери појединаца
- БОР-005, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.630,00 (хиљаду шестсто
тридесет) КМ на име изградње и уградње шехидског нишана о властитом
трошку породици шехида и то:
-

-

Мирвић/Омер/Махир у износу од
815,00 КМ (погинули Мирвић Омер),
Рамић/Азем/Есад у износу од 815,00
КМ (погинули Рамић Халил),

а у складу са Пројектом јединственог
нишана босанском шехиду.
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 Министартво за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
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а средства уплатити на жирорачун
НЛБ банке, филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде “.
Број: 03-14-2110/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

82
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:15/12), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници,
одржаној дана 31.12.2013.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.000,00 КМ на име суфинансирања трошкова за учешће екипе
РВИ на X Спортским играма РВИ БиХ,
које ће се одржати у Сребренику.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним орга-
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низацијама – Спортске манифестације РВИ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Савезу РВИ
“Синови Дрине” Горажде на број жирорачуна 1990490005249784 отвореног
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: 03-14-2111/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

83
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03) и поглавља VIII тачке 55. и 56. Рачуноводствених политика за федералне буџетске кориснике и Трезор (“Службене новине ФБиХ”, број: 9/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници,
одржаној дана 31.12.2013.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде за књиговодствено
евидентирање дугорочних обавеза
по кредиту III Стенд бај аранжмана
ММФ-а у износу од 8.700.000,00 КМ

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да
изврши књиговодствено евидентирање дугорочних обавеза по кредиту III
Стенд бај аранжмана ММФ-а у износу
од 8.700.000,00 КМ.
Члан 2.
Књиговодствено евидентирање
обавезе из члана 1. ове Одлуке вршиће
се на основу Уговора број:03-14-18091/09 од 21.10.2009.године, Анекса Уговора број:03-14-1809-2/09 од 30.12.2009.
године, те Уговора о репрограму обавеза број:03-14-1998-2/13 од 26.12.2013.
године, а у складу са Рачуноводственим политикама за федералне буџетске
кориснике и Трезор и то на начин да
се у ГК Трезора код буџетске организације 11010001 - Влада Кантона одобри
одговарајући конто из главне категорије 410000 - Дугорочни кредити и зајмови и задужи одговарајући аналитички конто из подгрупе 511120 - Извори
новчаних средстава у износу примљеног кредита.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новимана Босанско-
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Члан 3.

подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-2088/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

84
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању суфинансирања
Пројекта под називом „Унапређење
и квалитетније информисање
грађана Општине и Кантона”
достављеног од ЈП „Културно информативни центар” д.о.о. Прача
Члан 1.
Овом се Одлуком прихвата суфинансирање Пројекта под називом
„Унапређење и квалитетније информисање грађана Општине и Кантона„
достављеног од стране у ЈП „Културно - информативни центар” д.о.о. Прача износу од 5.000,00 КМ.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

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.
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: 03-14-2093/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), 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 и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-142093/13 од 31.12.2013. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.2013.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈП „Културно - информативни
центар” д.о.о. Прача на име
суфинансирања Пројекта
под називом „Унапређење
и квалитетније информисање
грађана Општине и Кантона”
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
ЈП „Културно-информативни центар”
д.о.о. Прача на име суфинансирања
Пројекта под називом „Унапређење и
квалитетније информисање грађана
Општине и Кантона” у износу од
5.000,00 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.
Новчана средства уплатити ЈП
„Културно-информативни центар”
д.о.о. Прача на жирорачун број: 10200
70000003366, отворен код Унион банке филијала Горажде, ИД број: 42450
18840003.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
доставити Министарству за образовање, науку, културу и спорт извјештај о
имплементацији Пројекта из члана 1.
ове Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–2093-1/13
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање
спорта из јавних средстава којима се
подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/11, 3/12 и 2/13), те Програмом утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2013.годину број: број: 1014-433/13 од 06.02.2013.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.2013.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко - подрињског
кантона Горажде за додатне
програме
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 8.000,00 КМ носиоцима спортских дјелатности на нивоу Босанко - подрињског кантона Горажде за додатне програме и то:
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Учешће представника клуба на 8. Свјет- 3.000,00 КМ
ском првенству у каратеу за кадете, јуниоре и млађе сениоре, које се одржава у
шпанском граду Гуадалајара од 05. до
Карате клуб
11.11.2013. године.
„Холидеј” Горажде
Трошкови одласка и боравка у Шпанији
за једног спортисту и тренера, набавка
спортске опреме.
Жирорачун број: 1011400000153519, отворен код ПБС банке д.д. Сарајево
филијала Горажде, ИД број: 4245028640002.
Учешће на државном првенству за дјеча- 2.500,00 КМ
ке 1996–1998.годиште (Завидовићи, Маглај)
Рукометни клуб
Трошкови одласка и боравка у ЗавидовиРаднички
ћима и Маглају, љекарски прегледи, котизација и регистрација за такмичење.
Жирорачун број: 1376206004274550, отворен код Моје банке д.д. Сарајево,
ИД број: 4245069750009.
Паинтбал клуб
Набавка специфичне опреме и реквизита. 1.800,00 КМ
„ШУТЕРС”
Жирорачун број: 1325002013273802, отворен код НЛБ банке филијала Горажде,
ИД број: 4245072030009.
700,00 КМ
Набавка кошаркашких лопти.
Кошаркашки клуб
„Баскет” Горажде
Превоз спортиста (дјеце) на утакмице.
Жирорачун број: 1990540051240828, отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245064280004.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер за спорт.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава

предати Извијештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11,
3/12 и 2/13).
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Члан 4.

Члан 1.

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

Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 16.500,00 КМ Спортском савезу Босанско – подрињског
кантона Горажде на име редовних транши за мјесеце август, септембар и октобар 2013. године и то:

Број:03-14-2092/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/11, 3/12 и 2/13) те Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
001) – Текући трансфер за спорт за
2013.годину број:10-14-433/13 од 06.02.
2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној дана 31.12.
2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско –
подрињског кантона Горажде
на име редовних транши за мјесеце
август, септембар и октобар
2013. године

1. 1.500,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде.
2. 15.000,00 КМ на име кориштења спортских објеката за клубове и савезе - припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер за спорт
за 2013 годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско
– подрињског кантона Горажде број:
1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број:
4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава у
висини три редовне транше предати
извијештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде, за
III (трећи) квартал 2013 године.
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Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско
-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/11, 3/12 и 2/13).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-2096/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број:10-14-434/13 од 06.02.2013.
године, број:10-14-434-6/13 од 30.05.
2013. године и број: 10-14-434-16/13 од
18.12.2013 године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62.
редовној сједници, одржаној дана 31.
12.2013.године, д о н о с и:
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I
Одобравају се новчана средства
у износу од 37.607,04 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец децембар
2013. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери
– Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2097/13
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец децембар 2013. године

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и Извјештаја Комисије за отвара-
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ње, провјеру формалне исправности,
вредновање и сачињавање ранг-листе
пројеката приспјелих по Јавном позиву
за финансирање, суфинансирање пројеката из надлежности рада Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, именоване
Рјешењем овлаштеног државног службеника број:09-14-315/13 од 20.06.2013.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:

ро-рачун УГ „Културна баштина
БПК” из Горажда број:1011400054
274960, отворен код ПБС филијала
Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, а за финансијску реализацију
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.

ОД Л У К У
о одобравању новчаних средстава
за реализацију пројекта
УГ „Културна баштина БПК”
под називом „Идентификација
културно-историјског наслијеђа”
приспјелог по „Јавном позиву
за финансирање-суфинансирање
пројеката из надлежности рада
Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског
кантона Горажде” са економског
кода 614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава трансфер новчаних средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде УГ „Културна баштина БПК” из Горажда за Пројекат
„Идентификација културно-историјског наслијеђа”
1. Средства из предходног става у износу од 1.500 КМ уплатити на жи-

Непрофитне организације које
су по Јавном позиву доставиле своје
пројекте, а које су незадовољне овом
Одлуком имају право приговора у року од 7 дана почевши од дана њене
објаве на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу седмог дана од њене објаве на службеној
огласној табли Босанско-подрињског
кантона Горажде, а накнадно ће бити
објављена у „Службеним новинама”
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-2114/2013
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
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5/03), а у складу са чланом 3. Уговора
о наставку израде Просторног плана
за подручје Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2008-2028. година и израда Студије рањивости простора Босанско-подрињског кантона
Горажде број:09-23-93-38/11 од 01.12.
2011.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној сједници, одржаној 31.12.2013.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: ФА 293-0/13 на име
плаћања Привремене ситуације
по Уговору о наставку израде
Просторног плана за подручје
Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2008-2028. година
и израда Студије рањивости
простора Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање рачуна број:ФА 293-0/13
од 05.11.2013.године на име плаћања
Привремене ситуације по Уговору о
наставку израде просторног плана за
подручје Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2008-2028. Година и израде Студије рањивости простора Босанско-подрињског кантона
Горажде у износу од 22.464,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
уплатити на жирорачун носиоца израде просторног плана, фирме “Урбик
центар” д.о.о. Бања Лука, број: 562099
8090634888, отворен код НЛБ Развојне
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банке Бања Лука, из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 821500 - Набавка сталних средстава у облику права.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огланој
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2113/2013
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање Рачуна број:513/13
од 13.11.2013.године
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање Рачуна број: 513/13 од

Број 2 – страна 104

10. фебруар/вељача 2014.

13.11.2013.године у износу од 426,00 КМ
привредном друштву “АС КОМПАНИ”
д.о.о. Горажде, који је учињен на име
угоститељских услуга за вријеме посјете представника међународне заједнице и представника Федералног министарства правде, а у сврху отварања Завода за бесплатну правну помоћ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 613 900 – Уговорене и друге посебне услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2090/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 3.099,00 евра, на име плаћања годишње чланарине Скупштини европских регија за 2013. годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе БПК, економски код 613 900 –
Уговорене услуге и друге посебне
услуге.
Средства уплатити на сљедећи рачун:
BENEFICIARY:
Assemblée des Régions d´Europe
Nº Cpte 10278 01001 00037 450445 67
CCM STRASBOURG ST JEAN
2 rue du Maire Kuss – BP79
F-67000 STRASBOURG
BIC-Swift: CMCI FR 2A
IBAN: FR76 1027 8010 0100 0374 5044 567
PAYMENT
DUES 2013
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 62. Редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
годишње чланарине Скупштини
европских регија за 2013. Годину

DETAILS:

MEMBERSHIP

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-2089/13
31.12.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 38. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/12) и члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава Владе Босанскоподриског кантона Горажде
са економског кода 614200 – Текући
трансфери појединцима
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
измјенама и допунама Програма утрошка средстава из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде за
2013. годину, са економског кода 614
200 – Текући трансфери појединцима.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-
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бли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2091/13
ПРЕМИЈЕР
31.12.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..............................

93a)
ПРОГРАМ
о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
Владе Босанско-подриског кантона
Горажде са економског кода
«Текући трансфери појединцима»
У Програму утрошка средстава
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде са економског кода 614200 –
“Текући трансфери појединцима БАЛ 005 и БАЛ 006” мијења се износ
предвиђених средстава са 25.500,00
КМ на износ од 19.100,00 КМ и то како
слиједи:
-

БАЛ 005 са 15.000,00 КМ на износ
13.100,00 КМ
БАЛ 006 са 10.500,00 КМ на износ
6.000,00 КМ

У текстуалном дијелу програма
II ОПИС ПРОГРАМА додаје се нови
став који гласи:
“Право на плаћање доприноса
за здравствено осигурање са овог економског кода остварују и лица којима
је то право утврђено Одлуком Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде о утврђивању права на здравствено осигурање лица која нису осигурана по другом основу у Босанскоподрињском кантону Горажде за 2013.
годину, те на основу Споразума који
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су потписали Влада Босанско-подрињског кантона Горажде и ЈУ Завод за здравствено осигурање Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–2091-1/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 62. редовној
сједници, одржаној дана 31.12.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање Рачуна број: 32000008312 у износу од 400,00 КМ привредном
друштву “Шахинпашић” д.о.о., на име
набавке 20 (двадесет) комада књиге
“Огледи о државности и политичком
развоју БиХ”, аутора Мирка Пејановића.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 613 900 – Уговорене и друге посебне услуге.

Средства уплатити на жирорачун НЛБ Тузланска банка, број:
1327310010010238.
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:03-14-2112/13
31.12.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), a у склaду сa Oдлукoм o утврђивaњу Критeриja зa финaнсирaњe спoртa из jaвних срeдстaвa кojимa сe пoдстичe oбaвљaњe спoртских дjeлaтнoсти
нa нивoу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 16/11, 3/12 и 2/13), тe Прoгрaмoм
утрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и
спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН
001) – Тeкући трaнсфeр зa спoрт зa
2013.гoдину брoj:10-14-433/13 oд 06.02.
2013.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 62-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 31.12.
2013.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo –
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
нa имe рeдoвних трaнши зa мjeсeц
нoвeмбaр и дeцeмбaр 2013. гoдинe

10. фебруар/вељача 2014.

Члaн 1.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa
у укупнoм изнoсу oд 11.000,00 КМ Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo – пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe нa имe рeдoвних трaнши зa мjeсeц нoвeмбaр и дeцeмбaр
2013. гoдинe и тo:
-

-

1.000,00 КМ нa имe тeхничкoг функциoнисaњa Спoртскoг сaвeзу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
10.000,00 КМ нa имe кoриштeњa спoртских oбjeкaтa зa клубoвe и сaвeзe - припрeмe и тaкмичeњe.
Члaн 2.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, a
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу
и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 100
(КAН 001) – Тeкући трaнсфeр зa спoрт
зa 2013 гoдину.
Нoвчaнa срeдствa уплaтити нa
жирo рaчун Спoртскoг сaвeзa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 1990540006336521 oтвoрeнoм кoд
Спaркaссe бaнкe Филиjaлa Гoрaждe,
ИД брoj: 4245007300007.
Члaн 3.
Кoрисник срeдстaвa дужaн je
Министaрству зa oбрaзoвaњe, нaуку,
културу и спoрт у рoку oд 10 (дeсeт)
дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa у
висини три рeдoвнe трaншe прeдaти
Извиjeштaj o утрoшку буџeтских срeдстaвa зa рeдoвнe прoгрaмe нoсиoцa спoртских дjeлaтнoсти нa нивoу Бoсaнскo - пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa
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IV (чeтврти) квaртaл 2013 гoдинe.
Извjeштaj сe прeдaje нa oбрaсцу
РП-2, кojи je сaстaвни диo Критeриja зa
финaнсирaњe спoртa из jaвних срeдстaвa кojимa сe пoдстичe oбaвљaњe спoртских дjeлaтнoсти нa нивoу Бoсaнскo
- пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo - пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 16/11, 3/12 и
2/13).
Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj плoчи Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo –
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-2115/13
31.12.2013.гoдинe
Гoрaждe

ПРEМИJEР
Eмир Фрaштo,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 12. Закона о оснивању
Јавне установе Кантонални Центар за
социјални рад Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 5/00), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 64. редовној сједници, одржаној дана
23.01.2014. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде
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Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Нијаз Ратковић
– редсједник,
2. Амир Духовић
– члан,
3. Мерко Карахметовић – члан,
4. Едина Табаковић
– члан и
5. Абид Драгољ
– члан.
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-92/14
23.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 12. Закона о оснивању Јавне установе Кантонални Центар за социјални рад Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:5/00) и Закона о министарским, владиним и другим именовањима ФБиХ („Службене новине
ФБиХ”, број: 34/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 64. редовној сједници, одржаној дана
23.01.2014. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника

и чланова Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ Центар за
социјални рад Босанско-подрињског
кантона Горажде, у саставу:
1. Мерко Карахметовић–предсједник,
2. Един Драковац
– члан,
3. Намира Зуко
– члан,
4. Селма Кудин
– члан и
5. Едина Табаковић
– члан.
Члан 2.
Именовани предсједник и чланови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава Установе и иста ће се утврдити посебним актом Установе.
Члан 3.
Именовање из члана 1. Рјешења
врши се на период од четири (4) године.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 5.
Против овог Рјешења може упутити жалбу било који члан јавности.

10. фебруар/вељача 2014.

Жалба се подноси Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, а копија
исте се доставља Омбудсмену за људска права Федерације БиХ.
Број:03-05-92-1/14
23.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 64. Закона
о здравственој заштити (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 46/10), те
Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине
ФБиХ”, број:34/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 64. редовној сједници, одржаној дана 23.01.2014. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се предсједник и
чланови Управног одбора ЈУ Завод за
јавно здравство Босанско-подрињског
кантона Горажде, како слиједи:
1. Асим Плакало
2. Салим Зорлак
3. Алма Шабанија
4. Рабија Адиловић
5. ________________

-

предсједник,
члан,
члан,
члан.
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Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-104/14
23.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 64. Закона
о здравственој заштити (“Службене
новине Федерације БиХ”, број: 46/10)
те Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Федерације
Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број:34/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 64. редовној сједници, одржаној
дана 23.01.2014. године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Асим Плакало - предсједник,
2. Един Ченгић
- члан,
3. Салим Зорлак
- члан,
4. Наида Доло
- члан,
5. Алем Кудин
- члан.
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Члан 2.
Именовани предсједник и чланови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава Установе и иста ће се утврдити посебним актом Установе.
Члан 3.
Именовање из члана 1. Рјешења
врши се на период од четири (4) године.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 5.
Против овог Рјешења може упу
-тити жалбу било који члан јавности.
Жалба се подноси Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, а копија
исте се доставља Омбудсмену за људска права Федерације БиХ.
Број:03-05-104-1/14
23.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Одлуку о именовању директора
Јавног предузећа Радио-телевизија
Босанско-подрињског кантона
Горажде д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
Радио-телевизија Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. Горажде о
именовању директора ЈП Радио-телевизија Босанско-подрињског кантона
Горажде д.о.о. Горажде, број: 3/14 од
15.01.2014.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-73/14
20.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 64. редовној
сједници, одржаној дана 23.01.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру за
покретање поступка за привремено
прикључење зграде Владе Босанскоподрињског кантона Горажде на
електроенергетску мрежу
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Члан 1.
Даје се сагласност премијеру
Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка за привремено прикључење зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
која се налази у улици 1.славне вишеградске бригаде бр. 2а у Горажду, на
електроенергетску мрежу код надлежног органа за издавање грађевинске
дозволе.

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”.
Образложење
Ступањем на снагу Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Ф БиХ”, бр.66/13) настале су правне
претпоставке за превазилажење дуготрајног проблема са напајањем електричном енергијом објекта у улици 1.
славне вишеградске бригаде бр. 2а,
знаног и под називом „зграда Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Наиме, у члану 68. став 2. („Привремено прикључење”) наведеног Закона прописано је да „Оператор дистрибутивног система може извршити
привремено прикључење бесправно
изграђених објеката на дистрибутивну
мрежу, уз писану сагласност органа
управе надлежног за издавање грађевинске дозволе, у сљедећим случајевима:

1. ако је изграђени објекат на подручју гдје нису донесени плански документи;
2. ако је изграђени стамбени објекат
усељен и
3. ако је изграђени објекат у поступку
легализације.”
Због тежине проблема са напајањем зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде електричном енергијом одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
Број:03–17-103/14
23.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 64. редовној
сједници, одржаној дана 23.01.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
60.000 литара лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника по цијени 1,92
КМ/л у вриједности 115.200,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
60.000 литара лож-уља по цијени 1,92
КМ/л у вриједности 115.200,00 КМ за
потребе загријавања пословних прос-
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торија буџетских корисника од досадашњег добављача „ЕНОЛ” д.о.о. Горажде према одредбама досадашњег
Оквирног споразума о набавци енергената, потписаног између Владе БПК
Горажде и ЕНОЛ д.о.о. Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину,
економски код 613200 – издаци за енергију.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са тачкама 1. и 2. Закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 03-14-314/13 од 22.02.
2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 64. редовној сједници, одржаној дана 23.01.
2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о искњижавању сталних средстава
предложених у Извјештају Комисије
за попис материјалних
и нематеријалних сталних средстава
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-99/14
23.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Редни Шифра Инвенруни
број средства
број
1.
2.

20013

000091

Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава искњижавање сталних средстава која су
књиговодствено евидентирана на Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, а предложених у Извјештају Комисије за попис материјалних и нематеријалних сталних средстава и то:

Назив средства
Стан у ул. З.Радника 2022 48,30 м2
Теретна вага са кућицом

Стање по попису
Јединица
Количина
мјере
Ком.

1

Ком.

1

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 3.

рињског кантона Горажде, д о н о с и:

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:03–14–107/14
23.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

О Д Л У К У
о отпису сталних средстава
предложених у Извјештају Комисије
за попис материјалних
и нематеријалних сталних средстава
у Уреду премијера Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
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На основу члана 24. Закона о
Влади босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са тачкама 1. и 2. Закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 03-14-314/13 од 22.02.
2013. године, премијер Босанско-под-

Редни Шифра Инвенруни
број средства
број
1.
2.

01585
01406

3495
2097

3.

01407

2093

4.
5.
6.
7.

01410
01913
00120
01278

2099
3494
2076
2077

8.

00080

2028

9.
10.

02521
02213

2001
2007

Овом се Одлуком одобрава отпис сталних средстава која су књиговодствено евидентирана у Уреду премијера Босанско-подрињског кантона Горажде, а предложених у Извјештају
пописне Комисије за попис материјалних и нематеријалних сталних средстава и то:

Назив средства
Нотбук Тошиба
Процесор АСУС
Телефон
Панасоник
Метална каса
Уништач папира
Факс апарат
Лаптоп ХП компак
Телефон
Панасоник
Мобител Н95
Лаптоп ХП

Стање по попису
Јединица
Количина
мјере
Ком.
1
Ком.
1
Ком.

1

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

1
1
1
1

Ком.

1

Ком.
Ком.

1
1

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 3.

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да
отвори посебан намјенски трансакциони рачун Министарства за привреду
– Кантоналне управе за шумарство
“Подрачун за накнаде за шуме”, као
подрачун у оквиру ЈРТ-а.

Број:02/I-14-68-4/13
22.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 24. Закона о Трезору у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 58/02, 19/03 и 79/07) и
Упутства о отварању посебних намјенских трансакционих рачуна, начину
планирања, прикупљања, евидентирања и располагања средствима са посебних намјенских трансакционих рачуна отворених као подрачуни у оквиру
Јединственог рачуна Трезора (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 94/07), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о отварању посебног намјенског
трансакционог рачуна
Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде “Подрачун за накнаде
за шуме” као подрачун
у оквиру Јединственог рачуна
Трезора

Члан 2.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарсву за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи уговор са банком за отварање
подрачуна из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду – Кантонална управа за шумарство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-130/14
31.01.2014. 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-

10. фебруар/вељача 2014.

подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „Подрачун за накнаде за шуме”
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике „Подрачуна за
накнаде за шуме” Министарства за
привреду – Кантоналне управе за шумарство БПК Горажде одређују се:
1. Емир Фрашто – премијер Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Алем Мујковић – министар за
финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде

Број 2 – страна 115

107
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 24. Закона о Трезору у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 58/02, 19/03 и 79/07)
и Упутства о отварању посебних намјенских трансакционих рачуна, начину планирања, прикупљања, евидентирања и располагања средствима са
посебних намјенских трансакционих
рачуна отворених као подрачуна у оквиру Јединственог рачуна Трезора
(“Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине”, број: 94/07), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014.год., д о н о с и:

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

ОДЛУКУ
о отварању посебног намјенског
трансакционог рачуна
Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде “Подрачун за водне
накнаде” као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора

Члан 3.

Члан 1.

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

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да отвори посебан намјенски трансакциони
рачун Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
“Подрачун за водне накнаде”, као
подрачун у оквиру ЈРТ-а.

Члан 2.

Број:03–14-131/14
31.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Члан 2.

Члан 1.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи уговор са банком за отварање
подрачуна из члана 1. ове Одлуке.

За потписнике „Подрачуна за
водне накнаде” Министарства за привреду БПК Горажде одређују се:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03-14-132/14
31.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „Подрачун за водне накнаде”
као подрачун у оквиру ЈРТ-а

1. Емир Фрашто – премијер Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Алем Мујковић – министар за
финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-133/14
31.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 24. Закона о Трезору у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине “, број: 58/02, 19/03 и 79/07)
и Упутства о отварању посебних намјенских трансакционих рачуна, начину планирања, прикупљања, евидентирања и располагања средствима са
посебних намјенских трансакционих

10. фебруар/вељача 2014.

рачуна отворених као подрачуни у оквиру Јединственог рачуна Трезора
(“Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине”, број:94/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 65. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о отварању посебног намјенског
трансакционог рачуна Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде “Подрачун
за накнаде за пољопривредно
земљиште” као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да
отвори посебан намјенски трансакциони рачун Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде “Подрачун за накнаде за пољопривредно земљиште”, као подрачун у
оквиру ЈРТ-а.
Члан 2.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи уговор са банком за отварање
подрачуна из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-134/14
31.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „Подрачун за накнаде
за пољопривредно земљиште”
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике „Подрачуна за
накнаде за пољопривредно земљиште” Министарства за привреду БПК
Горажде одређују се:
1. Емир Фрашто – премијер Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Алем Мујковић – министар за
финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-129/14
31.01.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде, („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), а у вези са чланом 35. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/13),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 65. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
информатичке опреме и интернет
прикључка ради прикључења
на ПИМИС систем Министарства
за финансије Федерације Босне
и Херцеговине
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанс-

ко–подрињског кантона Горажде да
изврши набавку информатичке опреме према Понуди уговореног добављача, фирме „Дринекс” д.о.о. Горажде,
број:2401-14-1, од 24.01.2014. године, у
износу од 447,00 КМ и обезбиједи један нетФлат 5, основни пакет за приступ Интернету у мјесечном износу од
19,89 КМ.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-128/14
31.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 65. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о трајном уступању моторног возила
Члан 1.
Теренско моторно возило марке
“Нисан” регистарских ознака 591-Е355, број шасије JN1WYGY60U819085,
број мотора PP28407257X, година производње 1990. у власништву Министарства за привреду Босанско-подрињс-

10. фебруар/вељача 2014.

ког кантона Горажде, даје се на трајно
кориштење ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде и ЈП Босанско-подрињске шуме
д.о.о. Горажде.
Члан 3.
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:03–49-126/14
31.01.2014.године
Горажд

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови привременог Школског одбора Јавне установе Основна
школа “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи, како слиједи:
1.

2.
3.
4.
5.

Црљенковић Мирсад, предсједник
Хреља Биљана, члан
Прутина Ирис, члан
Трго Азина, члан
Влајчић Јунуз, члан
II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–порињског кантона Горажде”.
Број:03-38-125/14
31.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број
5/03) те на основу члана 87. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:5/04 и 6/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 65. редовној сједници,
одржаној дана 31.01.2014.г., д о н о с и:

РЈЕШЕНЈЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова привременог Школског
одбора ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак
Диздар” Витковићи

РЈЕШЕНЈЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Школског
одбора ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак
Диздар” Витковићи
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I

У привремени Школски одбор
Јавне установе Основна школа “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Црљенковић Мирсад, предсједник
Хреља Биљана, члан
Прутина Ирис, члан
Трго Азина, члан
Влајчић Јунуз, члан
II

Привремени Одбор из тачке I
овог Рјешења именује се на период до
60 дана, односно до окончања поступка којим ће се извршити коначно именовање у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ” број:
12/03) те Законом о основном одгоју и
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04 и 6/09).
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-38–125-1/14
31.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана 11. Закона о

кантоналним министарствима и другим тјелима кантоналне управе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр. 5/03, 8/04 и 6/10),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 65. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ
КРЕДИТА РЕДОВНИМ
СТУДЕНТИМА ДОДИПЛОМСКОГ
СТУДИЈА КАО И СТУДЕНТИМА
I и II ЦИКЛУСА СТУДИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се Критерији за додјелу студентског кредита
редовним студентима додипломског
студија као и студентима I и II циклуса
студија до износа предвиђеног Буџетом БПК Горажде за одговарајућу академску годину, те се уређују и друга питања од значаја за додјелу студентских кредита.
Члан 2.
Право пријаве на конкурс за
додјелу студентског кредита имају студенти који испуњавају сљедеће услове:
a) да су у студијској 2012/2013. Години били корисници студентског
кредита и да су редовно уписали
наредну годину студија у студијској 2013/2014. години,
б) да у студијској 2012/2013. години
нису били корисници студентског
кредита, али да су редовно уписали
наредну годину студија у студијској

10. фебруар/вељача 2014.
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2013/2014. години те да имају просјек оцјена 7 и више, а да испуњавају
један од сљедећих услова:
-

-

-

да су у току свог школовања били корисници студентског кредита од стране Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде,
односно да су обновили само једанпут студијску годину у току
школовања или
да су припадници ПШ, РВИ
(70% и више) и незапослених демобилисаних бораца или
да су из породице гдје студирају
два или више студената или
да имају просјек примања по члану домаћинства мањи од 200,00
КМ

ц) да су студенти I године студија било
којег факултета на подручју Босне и
Херцеговине (изузев студената дислоциране наставе факултета у Горажду), а да су у средњој школи од I до
IV разреда остварили просјек оцјена
минимално 4,5 те да на евиденцији

Година студија
Висина кредита
-

II
180

Члан 3.
Сви студенти који испуњавају
услове из члана 2. ове Одлуке оствариће право на студентски кредит у 2013
/14. години у сљедећим износима:
-

Студенти дефицитарних факултета (наставнички факултети: математика и њемачки језик, сви технички факултети и медицински факултет) примаће студентски кредит
у висини:

III и IV
200

V, VI и II циклус студија
250

Студенти осталих факултета из члана 2. став 1. тачке: а и ц примаће
студентски кредит у висини:

Година студија
Висина кредита
-

I
150

Кантоналне Службе за запошљавање нема више од пет дипломираних
студената, односно са завршеним I
циклусом додипломског студија тог
факултета,
д) да имају пребивалиште на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде
е) да су држављани БиХ
ф) да не примају кредит или стипендију по другом основу

I
100

II
130

Студенти Правног и Економског
факултета Универзитета у Сарајеву те студенти Машинског факултета Универзитета „Џемал Биједић”
Мостар дислоцирана настава у Горажду који су у студијској 2012/
2013. години били корисници сту-

III и IV
160

II циклус студија
200

дентског кредита и који су редовно
уписали наредну годину студија у
студијској 2013/2014. години, примаће студентски кредит у висини:
Година студија
Висина кредита

II
70

III и IV
90
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Припадајући кредит студентима који су постигли просјек оцјена 9,0
и више увећава се за 30%.
НАЧИН ИСПЛАТЕ
И ВРАЋАЊА КРЕДИТА
Члан 4.
Кредит се исплаћује у десет
једнаких мјесечних рата.
Исплата кредита вршиће се преко банке коју одреди даваоц кредита.
Министарство за образовање, науку, културу и спорт БПК води евиденцију о корисницима кредита.
Члан 5.
Корисник кредита губи право
на даљу исплату кредита ако у току
академске године:
a) буде упућен на издржавање казне
затвора у трајању дужем од три мјесеца,
б) буде му изречена дисциплинска мјера искључења са универзитета,
ц) престане му статус редовног студента по неком другом основу (два
пута обнови исту студијску годину,
самовољно напусти студиј и сл.),
д) да нетачне податке на основу којих
му је кредит одобрен.
Корисник кредита је дужан у
року од три мјесеца од наступања околности из става 1. алинеје 1, 2. и 3. овог
члана, обавијестити даваоца кредита о
насталим околностима.
Члан 6.
Корисник кредита дужан је:

10. фебруар/вељача 2014.

a) да у року од 15 дана обавијести даваоца кредита о свакој промјени
адресе становања,
б) да у року од 15 дана од дана закључивања уговора са другим даваоцем обавијести Министарство за образовање, науку, културу и спорт
БПК Горажде о томе да прима стипендију или кредит другог даваоца,
ц) да даваоца кредита одмах обавијести о промјени статуса редовног студента, као и о другим чињеницама
битним за извршење уговора о кредиту.
Члан 7.
Корисник кредита исти враћа у
складу са овом Одлуком и уговором о
кредиту.
Корисник кредита дужан је да
најкасније у року од једне године од
дана дипломирања достави даваоцу
кредита увјерење о дипломирању и
увјерење о положеним испитима за годину у којој је био корисник кредита.
Уколико корисник кредита не
достави тражене документе у року од
једне године након дипломирања, дуг
доспијева у цијелости.
Корисник кредита који је редовно завршио студиј примљени износ је
дужан да враћа у једнаким мјесечним
ратама у времену двоструко дужем од
времена у којем је примао кредит по
каматној стопи од 1% на годишњем
нивоу.
Корисник кредита уколико два
пута заредом обнови исту студијску
годину, те уколико изгуби право на
даљу исплату студентског кредита у
складу са чланом 5. ове Одлуке, дужан
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је вратити примљени износ по каматној стопи од 5% на годишњем нивоу.
Члан 8.
Корисник кредита који је завршио студиј у редовном року и који у
року из члана 7. став 2. ове Одлуке достави Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско –
подрињског кантона Горажде увјерење о дипломирању и увјерење о успјеху у академској години у којој је био
корисник кредита, ослобођа се обавезе
враћања кредита у висини и под условима како слиједи:
а) 50% од износа примљеног кредита,
ако је у години у којој је био корисник кредита остварио просјечну
оцјену 7-7,99;
б) 75% од износа примљеног кредита,
ако је у години у којој је био корисник кредита остварио просјечну
оцјену 8-8,99;
ц) 100% од износа примљеног креди
та, ако је у години у којој је био корисник кредита остварио просјечну оцјену 9,0 и више.
Под редовним роком завршетка
студија подразумијева се вријеме трајања студија утврђено наставним планом и програмом и вријеме апсолвентског стажа у складу са Законом о високом образовању и статутом универзитета.
О ослобађању обавеза враћања
кредита, под условима из претходног
става овог члана, на захтјев корисника,
одлучује министар.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке

престаје да важи Одлука о утврђивању
критерија за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија, студентима I и II циклуса
студија број: 03-14-200/13 од 05.02.2013.
године (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
3/13).
Члан 10.
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-124/14
31.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) 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 65. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о утврђивању Критерија
за финансирање спорта из јавних
средстава којима се подстиче
обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско - подрињског
кантона Горажде

10. фебруар/вељача 2014.
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Члан 1.
У Одлуци о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних
средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде
број: 03-14-1968/11 од 02.12.2011. и број
03-14-337/12 од 21.03.2012. године и број: 03-14-101/13 од 17.01.2013. године у
члану 3. тачка 2. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ иза подтачке 2.9. Интервентна
помоћ носиоцима спортских дјелатности на нивоу Кантона, додаје се нови текст који гласи:
„Осим подтачки 2.1 - 2.9. Додатни програми, финансираће се и програми спортских дјелатности утврђени другим
законским и подаконским актима као
и одлукама Скупштине и Владе Кантона (нпр. Дани спортских игара горажданског округа (СИГО), Кантонална
награда за спорт Кантона, спортска дјелатност ученичких клубова основних
и средњих школа и слично), а износ
средстава зависи од:
-

укупне суме средстава планиране
Буџетом Кантона за спорт;
комплетности
и
квалитете
приложене документације;
броја осталих додатних програма.”

их бодова умањује се за 50% те се исти
могу додјељивати само за сениорску
екипу”.
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:03-14-140/14
31.01.2014. године
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 125. став (3), Закона о полицијским службеницима Кантона
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 12/06,
13/07, 8/08 и 7/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
65. редовној сједници, одржаној дана
31.01.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању члана
Полицијског одбора

Члан 2.
У члану 4. тачка 1. РЕДОВНИ
ПРОГРАМИ у подтачки 1.1.2. Критерији из области квалитетног спорта
иза става десет додаје се став једанаест
и гласи:
„Спортским клубовима I и II нивоа
(ранга) такмичења ових критерија од
01.01.2014. године предвиђени број св-

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

I
Овом се Одлуком именује члан
Полицијског одбора из реда полицијских службеника у Министарству за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде:
1.

Асим Дељо, самостални инспектор.
Мандат члана Полицијског одб-
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ора из става 1. тачке I ове Одлуке трајаће до окончања мандата чланова Полицијског одбора именованих Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-04-1614/12 од 30.11.
2012.године објављеном у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 14/12.
II
Члан Полицијског одбора из тачке I став 1. ове Одлуке има иста права и обавезе утврђене Одлуком Владе
из тачке I став 2. ове Одлуке.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
IV

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука о одобравању исплате новчаних средстава ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, број:03-142062/13 од 31.12.2013.године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-146/14
31.01.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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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:03-04-135/14
31.01.2014.године
Горажде
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ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

118
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 65. редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са члановима 44. и 47.
Закона о Радио - телевизији Босанско –
подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:7/02, 8/09, 11/12,
13/12 и 9/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 66. редовној сједници, одржаној дана 05.02.
2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о именовању члана Надзорног одбора ЈП
Радио-телевизија Босанско – подрињског
кантона Горажде, друштво са
ограниченом одговорношћу
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Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку о именовању члана Надзорног одбора ЈП Радио – телевизија Босанско – подрињског кантона
Горажде, друштво са ограниченом одговорношћу број: 4/14 од 03.02.2014.
године, коју је донијела Скупштина ЈП
РТВ БПК Горажде д.о.о.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-156/14
05.02.2014.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 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе
о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07),
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, на својој 67. редовној сједни-

ци, одржаној дана 06.02.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈАНУАР 2014. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец ЈАНУАР 2014. године у износу од 360,00
КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец ЈАНУАР 2014. Године у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-162/14
06.02.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

121
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 67. редовној
сједници, одржаној дана 06.02.2014. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању претходне сагласности
Управном одбору ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
за доношење Одлуке о привременом
именовању вршиоца дужности
директора ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Даје се претходна сагласност
Управном одбору ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица” Горажде за привремено именовање Куљух Кемала за вршиоца дужности директора ЈУ „Дом за
стара и изнемогла лица” 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:03-05-164/14
06.02.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 45. Закона о извршењу
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Буџета Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2014. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:16/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 67. редовној сједници, одржаној дана 06.02.2014. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 002) –
Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2014. годину
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2014. годину са економског кода 614100 (ЈАО 002) –Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица) у
износу од 120.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
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.
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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:03-14-165/14
ПРЕМИЈЕР
06.02.2014. године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..........................
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ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014. године
Буџетска линија:
Текући трансфер
другим нивоима власти
(Дом за стара и изнемогла лица)
Економски код:

614 100

Аналитички код:

ЈАО 002

122а)

Буџетски раздјел:

19

У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/13),
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђује:

Укупна вриједност Програма:
120.000 КМ
Одговорно лице:

Позиција одговорног лица:
Министар
Контакт лице за Програм:
мр.сци. Мухамед Хаџић
Контакт- телефон:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614100 (ЈАО 002) –
Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2014. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СОЦИЈАЛНИМ УСТАНОВАМА је назив програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, са економског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући
трансфери другим нивоима власти
(Дом за стара и изнемогла лица).

мр.Нела Чарапић

038 228 439
локал 205

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета БПК за 2014. годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-165/14
од 06.02.2014. године.
2.СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1.Сврха Програма
Сврха Програма подршке социјалним установама јесте јачање капацитета за дугорочну одрживост и развој Јавне установе “Дом за стара и изне-
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могла лица Горажде” кроз побољшање
институционалних услова за функционисање установе и побољшање квалитете услуга које установа пружа корисницима.
Сврха Програма је, такођер, да
се у складу са Законом о извршењу Буџета за 2014. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/13), осигура плански и
транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614 100
(ЈАО 002) – Текући трансфери другим
нивоима власти – (Дом за стара и изнемогла лица).
2.2.Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 100 (ЈАО 002) Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2014. годину, дефинише све
битне елементе Програма: назив Програма, опис Програма, опште и посебне циљеве Програма, потребна средства за провођење Програма, начин утрошка средстава, кориснике средстава
из Програма, процјену резултата, те
процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
а. Општи циљ Програма
Општи циљ Програма је јачање
финансијских, организационих и институционалних капацитета установе,
односно осигурање неопходних средстава за покриће трошкова пружања услуга у оквиру редовног пословања установе, како би се обезбиједила дугорочна самоодрживост установе. Такођер, општи циљ Програма је и осигура-
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ње набавке неопходних прехрамбених
и непрехрамбених производа у случајевима када установа усљед финансијских, економских или неких других непредвиђених околности није у могућности сама осигурати потребне производе.
б. Посебни циљеви Програма
Због своје специфичности, овај
Програм није предвидио специфичне
циљеве, те општи циљ представља уједно и специфични циљ Програма утрошка средстава.
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са
економског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица)
износе укупно 120.000 КМ.
4. НАЧИН УТРОШКА СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину са економског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом
за стара и изнемогла лица), у укупном
износу 120.000 КМ, дозначаваће се на
основу захтјева ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде.
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну по-
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литику, здравство, расељена лица и избјеглице, као кориснике средстава са
економског кода 614 100 (ЈАО 002) дефинисало је ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Програм не
захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се обезбјеђење директне подршке ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица” Горажде с циљем унапређења квалитете
пружених услуга корисницима, повећања смјештајних капацитета те смањења оперативних трошкова и повећања властититих прихода установе.
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице у складу
са динамиком реализације Програма.
У циљу осигурања процјене резултата
Програма, корисник Програма је дужан:
•

•

да прије одобравања средстава
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави захтјев
за додјелу средстава,
након утрошка одобрених средстава, корисник средстава је
дужан Министарству за социјалну политику, здравство, расе-

љена лица и избјеглице у року
од 15 дана доставити извјештај
о утрошку средстава са потребном документацијом.
Надзор над реализацијом Програма утрошка средстава са економског
кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за
стара и изнемогла лица) вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Ризици који могу утјецати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма је евентуална немогућност
обезбјеђења прихода, због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона.
Број:08-14-218-2/14
07.02.2014.годин
Горажде

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.

123
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 67. редовној
сједници, одржаној дана 06.02.2014. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора за обиљежавање 1.марта,
Дана независности БиХ

10. фебруар/вељача 2014.
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за обиљежавање 1.марта, Дана
независности БиХ у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Емир Фрашто, предсједник
Азра Куљух, члан
Зијад Брига, члан
Емир Сијерчић, члан
Мухамед Рамовић или представник Општине Горажде, члан
Асим Зец или представник Општине Пале-Прача, члан
Зијад Куновац или представник
Општине Фоча-Устиколина, члан
Анка Ћуровац, члан
Мубера Чавчић, члан
Члан 2.

Задатак Организационог одбора из члана 1. овог Рјешења је да припреми приједлог Програма и Финансијског плана обиљежавања 1. марта, Дана независности БиХ и достави га Влади БПК на усвајање.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-163/14
06.02.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву САВЕЗА ЗА СПОРТ И РЕ-
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КРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Федерације БиХ”, број:45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-10/2004 у прву књигу Регистра уписан је САВЕЗ ЗА СПОРТ
И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена назива Савеза, тако што се назив Удружења: ”САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ” мијења и нови назив Удружења је:
„СПОРТСКИ САВЕЗ ЗА СПОРТ
И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ”.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника Скупштине Удружења, тако што се Ратковић Селмо разрјешава дужности предсједника Скупштине Удружења, а ново лице именовано за
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предсједника Скупштине Удружења је Џебо Нермин.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Надзорног одбора
Удружења, тако што се: Шакрак
Авдо и Бездроб Ремзо разрјешавају дужности, а нова лица именована у Надзорни одбор Удружења су:
Џамбеговић Едвин - предсједник,
Оџак Харис – члан и Смајловић
Ферида – члан.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Предсједништва,
тако што се досадашњи чланови
Предсједништва Савеза за спорт и
рекреацију инвалида БПК Горажде, разрјешавају дужности на основу скупштинске одлуке број: 91/14
од 27.01.2014. године, а именује се
Управни одбор Удружења у сљедећем саставу: Хасовић Сенад, предсједник, Кадрић Џевад, подпредсједник, Бездроб Ремзо, члан, Ратковић Селмо, члан и Хоџић Саид, члан.
6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута Удружења, јер је на сједници Скупштине
Удружења, одржаној дана 27.01.2014.
године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и
дјелатностима:

10. фебруар/вељача 2014.
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Развој, промоција и унапређење спорта лица са инвалидитетом на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде
и повећање бављења спортом
у свим сегментима;
Усклађивање и координација
рада спортских клубова лица
са инвалидитетом у Босанско –
подрињском кантону Горажде;
Међусобна спортска сарадња
удружених у Савезу;
Обезбјеђење друштвеног угледа и заштита удружених у Савезу;
Промоција образовне и педагошке функције спорта, фер,
плеја, разумјевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом;
Популаризација спорта лица
са инвалидитетом у медијима,
образовним
институцијама и другим организацијама;
Представљање и афирмација
Босанско–подрињског кантона Горажде;
Сарадња са одговарајућим државним, друштвеним, научним и стручним организацијама и другим органима и организацијама на релацији задатка од заједничког интереса;
Обучавање;
Планирање и вођење физичког вјежбања;
Организовање спортских припрема и такмичења;
Изнајмљивање опреме и објеката;
Преманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у

10. фебруар/вељача 2014.

•
•

•

•

•
•

•

•
•

спорту лица са инвалидитетом;
Пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
Ангажовање у Спортском савезу за спорт и рекреацију инвалида Федерације Босне и Херцеговине и сарадња са другим организацијама у области
спорта;
Издавање сопствених публикација и подршка излажењу
других публикација од значаја за развој спорта лица са
инвалидитетом и унапређење
спортске науке и стручног рада у спорту;
Дјелатност за спречавање негативних појава у спорту лица
са инвалидитетом (допинг, насиље и недолично понашање,
лажирање спортских резултата);
Дјелатности на заштити здравља спортиста лица са инвалидитетом;
Дјелатности на јачању спортског морала и спортског духа
код својих чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима;
Пружање савјетодавних услуга Босанско–подрињском кантону Горажде у области спорта
лица са инвалидитетом;
Спортско суђење;
Друге дјелатности и мјере које
доприносе реализацији циљева Савеза и остваривање положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта Босанско–подрињског кантона Горажде и овим Статутом.
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7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 05.02.2014. године.
8. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарст, стиче својство правног лица,
чији надзор над радом врши надлежни кантонални орган у чије подручје спада праћење стања у области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
Савез за спорт и рекреацију инвалида Босанско–подрињског кантона
Горажде уписан је у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
БПК Горажде, дана 29.11.2004. године,
под регистарским бројем Р-I-10/2004 у
прву књигу Регистра.
Дана 12.07.2011. године и дана
09.10.2013. године, извршена је промјена лица овлаштених за заступање и
представљање Удружења.
Захтјевом број: УП-1: 05-05-5/14
од 29.01.2014. године, обратио се Савез
за спорт и рекреацију инвалида БПК
Горажде за упис у Регистар промјене
назива Удружења, промјене чланова
органа и промјене Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 88/14 од 27.01.2014. године, о промјени назива Савеза, Одлука број:86/14
од 27.01.2014. године, о разрјешењу
предсједника Скупштине Савеза, Одлука број:87/14 од 27.01.2014. године, о
именовању предсједника Скупштине
Савеза, Одлука број:91/14 од 27.01.
2014. године, о разрјешењу дужности
чланова Предсједништва Савеза, Одл-
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10. фебруар/вељача 2014.

ука број:93/14 од 27.01.2014. године, о
разрјешењу дужности чланова Надзорног одбора Савеза, Одлука број:94/14
од 27.01.2014. године, о именовању Надзорног одбора Савеза, Одлука број:
92/14 од 27.01.2014. године, о именовању Управног одбора Савеза, Одлука
број:89/14 од 27.01.2014.године, о усвајању Статута Савеза, Сагласност број: 10-40-207-1/14 од 27.01.2014. године,
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт БПК Горажде
и Записник са сједнице Скупштине
Савеза.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови за упис у Регистар промјена, стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.

Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број: 05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:14/11) и
доказ о уплати налази се у спису предмета.

Ово Рјешење је коначно у
управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.

РЈЕШЕЊЕ

Странка је ослобођена од плаћања административне таксе на захтјев за упис промјена у Регистар, на основу члана 12. став 1. тачка 9. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13).

Број:УП-1:05-05-5/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
05.02.2014.године
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЖЕНА „УНИКАТ” на основу члана 29. Закона о
удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 45/02), д о н о с и:

1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде,
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „УНИКАТ”.
Скраћени назив Удружења је:
УЖ „УНИКАТ”.
Сједиште Удружења је у Горажду,
улица Хајра Лаковића бр.1.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-2/2014 у прву књигу Регистра дана 07.02.2014. године.

10. фебруар/вељача 2014.
3. Удружење жена „УНИКАТ” је добровољно, невладино, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и
задацима:
•

•

•

•

•

•

•

организација заједничког наступа код набавке репроматеријала ради остваривања основних статутарних циљева,
помоћ у заједничком изналажењу средстава за проширење
и унапређење радова које израђују чланице Удружења,
сарадња и повезивање са истим или сличним Удружењима
у БиХ у циљу остваривања заједничког интереса,
организација заједничког наступа према надлежним тијелима државне управе у циљу
остваривања заштите и унапријеђења Удружења,
организација заједничког наступа на локалним, регионалним и међународним изложбама и сајмовима свих чланова Удружења,
обезбјеђење могућности и знања да грађани обухваћени едукативним програмима наставе
самостално радити и информисати друге из свог окружења за добробит заједнице, како би се створили укупни услови за позитивне промјене и
развој заједнице,
едукације грађана у циљу промоције и побољшања транспарентности система, одговорности и комуникације између
грађана и њихових изабраних
представника, као и принципа толеранције и поштовања
људских права,
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размјена искустава са истим
или сличним удружењима у
земљи и иностранству,
организовање креативних радионица за све узрасте на подручју дјеловања Удружења,
организовање едукација за
ефикаснију израду предмета
које израђују чланице Удружења,
организовање и окупљање жена како би активно утицале на
културно-просвјетни,
умјетнички, еколошки и други вид развоја појединца и друштва у складу са законом,
едукација жена за покретање
властитог бизниса,
израда уникатних кутија и осталих предмета од љепенке,
дрвета, трстике,
израда сувенира (дцоупаге, степ (алуминијска) фолија, дрворез, пирографија, глина),
израда слика (вез са свиленим
тракицанма, степ фолија, пирографија, трансфер, осликавање на стаклу),
израда и оправка свих врста
накита (накит израђен од жице, перлица, полудрагог камења, стакла, камена, пластике,
дрвета, глине, платна, фимо
мас),
израда оквира за слике (од дрвета, платна фолије, пластике,
гипса) и оправка старих,
израда, оправка и промоција
домаће радиности (кројење,
хеклање, вез, керање, плетење,
израда таписерија, гоблена,
старих ношњи, ткање),
осликавање свиле,
израда украсних икебана (цвијеће-папир, природно, умјет-
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но, перлице),
израда и дорада декоративних
предмета (сликарство, степ
фолија, кипарство, пирографија, трансфер, предмети од
прућа картона, пластике, платна, стакла),
активности везане за област
љекобиља (сакупљање, сушење, израда производа од љекобиља),
активности везане за пољопривреду и ратарство (производња зимнице и осталог што је
везано за ове двије области),
очување културне баштине и
традиције,
помоћ у развоју маркетинга
наведених активности,
приједлог пројеката релевантним локалним, иностраним
институцијама од значаја за
Удружење (писање и имплементација истих),
афирмација жена и њихово
ангажовање у друштву,
хуманитарни рад на пружању
помоћи дјеци, старим лицима,
лицима са посебним потребама.

4. Лица овлаштена за заступање и представљање Удружења су:
Едина Лаковић - предсједник
Удружења,
Санела Велић – замјеник
предсједника Удружења.
5. Удружење жена „УНИКАТ” дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче
својство правног лица, чији надзор
над радом врши надлежни канто-
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нални орган у чије подручје спада
праћење стања у области на коју се
односи дјелатност Удружења.
Образложење
Удружење жена „УНИКАТ” поднијело је Министарству за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде захтјев за
упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 45/02”), и то: Одлука
о оснивању Удружења, Статут Удружења (2x), Одлука о именовању лица
овлаштених за заступање и представљање Удружења и Списак чланова органа управљања.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови за упис у
Регистар Удружења жена „УНИКАТ”,
стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине” број: 45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
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Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13) и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.

чи: “један дипломирани инжињер шумарства/мастер и један бачелор шумарства/шумарски техничар са три године радног искуства”, замјењују се
ријечима:”један дипломирани инжињер шумарства/мастер или један бачелор шумарства или шумарски техничар са три године радног искуства”.

Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број: 05-14-500-2/11 од
04.11.2011. године („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:14/11) и доказ о уплати налази се у спису предмета.

Члан 2.

Број:УП-1:05-05-6/14 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
07.02.2014.године
Горажде
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На основу члана 18. Закона о
шумама (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број
4/13 и 5/13), кантонални министар за
привреду, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА КОЈЕ
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
ИЗВОЂАЧИ РАДОВА
У ШУМАРСТВУ

Овај правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:04-26-246/14
06.02.2014.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.
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На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ” број: 35/05) те на основу члана 12. Закона о министарствима и другим тијелима Кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 9/13
и 13/13), а у складу са чланом 118. став
5. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:10/11),
министрица за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Члан 1.
У Правилнику о условима које
морају испуњавати извођачи радова у
шумарству (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:13/13) у члану 4. став 1. тачка 2. Рије-

УПУТСТВО
о ангажовању наставника и других
лица за рад у наставном процесу
у средњим школама са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде
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I
Наставници, стручни сарадници и сарадници примају се у радни
однос на основу конкурса. Конкурс се
обавезно расписује два пута у току школске године.
II
У случају да се на конкурс није
пријавио кандидат који испуњава услове за пријем у радни однос на одређено или неодређено вријеме, директор
школе може ангажовати наставникаспољног сарадника који је стручан за
одређени наставни предмет и то на основу уговора о ангажовању наставника за извођење часова наставе, уз предходну писмену сагласност Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде.

пријавио кандидат који испуњава услове за пријем у радни однос на одређено или неодређено вријеме, те да
директор школе није могао ангажовати наставника који је стручан за одређени предмет у складу са чланом II овог Упутства, директор школе може ангажовати нестручно лице на основу
уговора о ангажовању наставника за
извођење часова наставе уз предходну
писмену сагласност Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона
Горажде.
V
Вриједност часа за нестручна
лица ангажована у настави на основу
уговора о ангажовању наставника за
извођење часова наставе умањује се за
20% од припадајуће вриједности часа
за стручна лица.

III
Вриједност часа за ангажованог
запосленика износи:
1. Са завршеним VII степеном стручне спреме или завршеним II односно III циклусом болоњског високообразовног процеса 10,00 КМ;
2. са завршеним I циклусом болоњског високообразовног процеса од 8,5
КМ;
3. са завршеним VI степеном стручне
спреме 7,5 КМ;
4. са завршеним V степеном стручне
спреме 7,00 КМ
5. са завршеним IV степеном стручне
спреме 5,00 КМ
IV
У случају да се на конкурс није

VI
Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство о ангажовању наставника и других лица за
рад у наставном процесу у средњим
школама са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде број:10-14-3357
/09 од 07.09.2009. године.
VII
Ово Упутство ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-14-243/14
30.01.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.
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На основу члана 90. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског канона Горажде” број:5/04 6/09 и 14/13),
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и :

ПРАВИЛНИК
о условима и критеријима за избор
и именовање директора основних
школа на подручју Босанско –
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
(1) Овим се Правилником утврђују услови и критерији за избор и именовање директора основних школа
на подручју Босанско - подрињског
кантона Горажде, које имају статус
јавне установе (у даљем тексту: школа).
(2) Терминилошко кориштење мушког или женског рода у овом Правилнику подразумијева укључивање
оба рода.
Члан 2.
(1) Школски одбор доноси одлуку о
расписивању конкурса за избор директора школе.
(2) Конкурс за избор директора школе
се објављује у дневном листу најмање три мјесеца прије истека мандата директора.
(3) Конкурс за избор директора школе
остаје отворен најмање 15 дана од
дана објављивања.
(4) Конкурс за избор и именовање директора школе садржи:
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а) назив школе са адресом
б) кратак опис позиције директора
школе,
ц) опште услове за именовање директора школе,
д) посебне услове за именовање дир-е
ктора школе,
е) критерије који се у поступку именовања узимају у обзир,
ф) списак потребних докумената, рок
и мјесто подношења пријава,
г) начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса,
х) рок за подношење пријава на конкурс,
и) назнаку да се непотпуне и неблаговремен пријаве неће узети у разматрање.
Члан 3.
Директор школе обавља сљедеће послове:
а) руководи радом школе;
б) заступа и представља школу према
трећим лицима и одговара за законитост рада школе;
ц) предлаже програм одгојно-образовног рада и предузима одговарајуће
мјере за његову реализацију;
д) одлучује о распоређивању запосленика школе на одређене послове и
задатке те утврђује оцјену о њиховом раду, у складу са општим актима школе;
е) прима у радни однос остале запосленике;
ф) подноси школском одбору, Педагошком заводу и Министарству извјештај о успјеху и постигнутим резултатима одгојно-образовног рада у
школи;
г) реализује наставу или друге облике
непосредног одгојно-образовног ра-
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да у складу са наставним планом и
програмом у обиму утврђеном годишњим програмом рада школе;
х) одговара школском одбору за свој
рад и резултате рада школе;
и) извршава одлуке стручних органа и
органа управљања;
ј) предлаже правилник о унутрашњој
организацији школе и друге опште
акате школе;
к) одлучује о правима и обавезама запосленика из радног односа у школи;
л) подноси полугодишње извјештаје о
извршењу одобреног буџета школе
по врстама трошкова и изворима средстава;
љ) врши и друге послове у складу са
законом и правилима школе.
Члан 4.
За директора школе може бити
именовано лице које, поред општих
услова, испуњава и услове:
а) за наставника или педагога школе,
б) има одговарајући ниво образовања
– висока стручна спрема, односно II
или III циклус болоњског високообразовног процеса и стручно звање у
одређеној области,
ц) има најмање пет година радног искуства на пословима наставника
или педагога школе послије стицања одговарајуће стручне спреме,
д) има звање наставник ментор, односно самостални стручни сарадник,
е) достави програм рада и развоја школе за период на који се именује директор,
ф) истиче се организационим способностима.
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Члан 5.
За директора школе не може бити именовано лице:
а) које је правоснажно осуђивано за кривично дјело које га чини неподобним за рад са дјецом,
б) против којег се води кривични поступак,
ц) на које се односи члан IX.(1). Устава
Босне и Херцеговине,
д) које је члан или обавља послове у
органима политичких странака или
фондацијама које су повезане са поитичким странкама,
е) које има директан финансијски или
други лични интерес у школи у којој се кандидује који би могао довести до сукоба интереса са његовом
дужношћу директора,
ф) које обавља дужност предсједника
или члана управног одбора друге
јавне установе која се финансира
из буџета оснивача,
г) којем је у посљедње три године прије дана објављивања огласа био отказан уговор о раду због дисциплинске одговорности или којем је у истом периоду изречена дисциплинска
мјера отпуста из државне службе.
х) које је због своје кривице било разрјешено дужности директора неке од
одгојно-образовних установа у посљедњих десет година.
Члан 6.
(1) Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи оригиналне или
од надлежног органа овјерене докменте:
а) пријава кандидата на конкурс са кр-
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аћом биографијом, адресом и контакт телефоном,
б) увјерење о држављанству (не старије
од 6 мјесеци или овјерену копију
ЦИПС-ове личне карте),
ц) извод из матичне књиге рођених,
д) увјерење о невођењу кривичног потупка издато од стране надлежног
Општинског и Кантоналног суда (не
старије од три мјесеца),
е) доказ да није осуђиван за кривично
дијело које га чини неподобним за
рад са дјецом,
ф) овјерену копију диплома,
г) увјерење о радном искуству у струци, односно доказ о посједовању звања наставник ментор, односно самостални стручни сарадник,
х) овјерене изјаве кандидата које се односе на члан 5. алинеје ц, д ,е, ф ,г ,х
овог Правилника.
и) програм рада и развоја школе за период на који се именује директор.
Члан 7.
(1) Школски одбор ће размотрити све
пристигле пријаве и провјерити да
ли су кандидати, у складу са условима конкурса, доставили ваљане
доказе о испуњавању општих и посебних услова.
(2) Школски одбор ће одбацити пријаве којима недостају неки од доказа
о испуњавању услова из конкурса
(непотпуне) и пријаве са невалидним доказима (неуредне). Неблаговремене пријаве школски одбор
неће разматрати те ће о истом обавијестити подносиоца пријаве.
(3) Након извршене провјере у складу
са ставом (1) овог члана Школски
одбор ће сачинити листу пријављених кандидата чије су пријаве пр-
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ихваћене и који ће бити позвани на
интервју.
Члан 8.
(1) Интервју је разговор чланова Школског одбора са кандидатима чије
су пријаве прихваћене.
Циљ интервјуа је да се утврди стручност и оспособљеност кандидата
за обављање прописаних послова,
те крајња и свеукупна оцјена кандидата.
(2) Од кандидата ће се прије интервјуа
захтјевати да саопшти податке о
ранијим руководиоцима од којих је
могуће добити препоруке те презентира програм рада и развоја
школе за период на који се именује
директор.
(3) Кандидат је обавезан открити било
коју чињеницу која би могла довести до сукоба интереса у случају његовог именовања.
(4) Питања на интервјуу могу се односити на провјеру, односно појашњење података из биографије, појашњење у вези са испуњавањем услова конкурса, додатним, посебним,
стручним знањима, вјештинама и
оствареним резултатима, признањима и искуствима, те афинитетима
кандидата. Питања могу бити везана за сукоб интереса кандидата,
општа знања која не морају бити у
директној вези са позицијом за коју
је расписан конкурс, али могу помоћи члановима Школског одбора
да рангирају кандидате за ову позицију. Могу се постављати и друга
питања, али само под условом да
нису усмјерена против личног интегритета кандидата.
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(5) Осим питања за разјашњење података из претходног става, сваки члан школског одбора има обавезу
поставити по једно питање из сваке
области наведене у члану 9. став (1)
овог Правилника.
(6) У случају да се на конкурс пријавило два или више кандидата, редослијед којим ће кандидати приступити интервјуу биће утврђен абецедним редом према презименима
кандидата.
Члан 9.
(1) Пријављени кандидати који испуњавају услове конкурса за избор директора оцјењују се и бодују од 0
до 5 из показаног знања из области:
а) уставно-правног поретка БиХ,
б) знања из области основног одгоја и
образовања,
ц) области које су релевантне за руковођење школом.
(2) Поред питања из става (1) овог члана, школски одбор врши и оцјењивање програма рада и развоја школе за мандатни период са оцијеном
од 0 до 5.
(3) Школски одбор утврђује образац
за оцјењивање, према критеријима
из става (1) овог члана, који попуњавају чланови школског одбора
након обављеног интервјуа.
(4) Оцјене чланова школског одбора за
сваког кандидата појединачно сабирају се и дијеле са бројем присутних чланова школског одбора. Добијени количник је оцјена кандидата.
(5) О гласању за сваког кандидата води се евиденција.
(6) Школски одбор неће у јавности от-
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кривати документе о резултатима
гласања.
Члан 10.
(1) Након проведеног поступка оцјењивања и бодовања кандидата, школски одбор ће сачинити листу најуспјешних кандидат , те именовати
првопласираног кандидата за директора школе, уз претходно прибављено стручно мишљење Министарства и претходну сагласност
Владе Кантона.
(2) Претходну сагласност за именовање директора школе, чији је оснивач Скупштина Кантона, даје Влада Кантона.
(3) Лице које није добило сагласност
Владе Кантона не може бити именовано за директора школе, нити
вршиоца дужности директора школе на поновљеном конкурсу.
(4) Стручно мишљење Министарства
из става (1) овог члана даје се на основу достављеног извјештаја о проведеном поступку именовања директора те програма рада и развоја
школе за период на који се именује
директор.
(5) Уколико Влада кантона није дала
сагласност на именовање директора школе, школски одбор именује
наредног кандидата са листе најуспјешнијих кандидата уз претходно
прибављено стручно мишљење Министарства и претходну сагласност
Владе Кантона.
(6) Уколико се на конкурс пријави само један кандидат, а који није добио сагласност Владе кантона, школски одбор поново расписује конкурс.

10. фебруар/вељача 2014.

Члан 11.
Школски одбор може донијети
одлуку о именовању директора надполовичном већином укупног броја чланова школског одбора.
Члан 12.
(1) Школски одбор ће писаним путем
обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана
доношења одлуке Школског одбора.
(2) Учесник конкурса који је незадовољан одлуком о избору директора
школе има право покренути спор
пред надлежним судом.
(3) Мандат директора школе почиње
од дана доношења одлуке Школског одбора о именовању директора.
Члан 13.
(1) Директор школе именује се на период од четири године. Исто лице
може бити именовано за директора
школе чији је оснивач Скупштина
Кантона највише два пута узастопно у истој школи.
(2) Кандидат за директора, уколико је
члан школског одбора, не учествује
у избору и именовању директора
школе. Члан школског одбора који
се пријави на конкурс и буде изабран за директора школе дужан је
прије преузимања дужности директора дати оставку у писаној форми на мјесто члана школског одбора.
(3) Одлука о именовању директора
школе је коначна.
(4) Лицу које је именовано за директо-
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ра друге школе, школа у којој је
био запослен, дужна је, на његов захтјев, обезбиједити мировање његових права из радног односа за вријеме трајања мандата.
(5) На права и обавезе запосленика из
става (4) овог члана примјењују се
одговарајуће одредбе закона и колективног уговора, којим се се уређују права и обавезе из радног односа, а које нису утврђене законом
и овим Правилником.
(6) Уколико директор школе прије истека мандата испуни услове за пензионисање, дужан је најмање три
мјесеца прије престанка радног односа због пензионисања покренути
процедуру расписивања конкурса
за избор и именовање новог директора школе.
Члан 14.
(1) Уколико процедура именовања директора није окончана до истека
мандата, школски одбор ће, без конкурса, именовати вршиоца дужности директора из реда наставног
особља школе.
(2) Вршилац дужности директора има
сва права и дужности директора.
(3) Вршилац дужности директора руководи основном школом до именовања директора, а најдуже шест
мјесеци.
Члан 15.
(1) Школски одбор може разријешити
директора школе која има статус
јавне установе или се финансира
из Буџета Кантона и прије истека
времена на које је именован:
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а) на захтјев директора,
б) ако утврди да је рад директора
неуспјешан у реализацији годишњег програма рада школе,
ц) ако организација рада школе
није усклађена са Педагошким
стандардима,
д) ако не предложи финансијски
план на вријеме у складу са смјерницама за израду финансијског плана који доноси Влада Кантона,
е) ако не спроводи одлуке Минитарства, Владе Кантона и оснивача,
ф) ако утврди да је одговоран за
неуспјешан или незаконит рад
школе,
г) ако прикупља средства и расплаже истим супротно одредбама прописа о мјерилима за корштење прихода буџетских корисника из области основног образовања,
х) ако не обустави од извршења
акт школског одбора који је у
супротности са Уставом или законом као и појединачни акт
којим се наноси штета школи,
и) ако се изврши именовање супротно одредбама овог Закона,
ј) ако испуњава законске услове
за престанак уговора о раду,
к) у другим случајевима утврђеним законом или правилима школе.
(2) Уколико школски одбор не разријеши директора, а Министарство процијени, на основу извјештаја инспектора, да су се стекли услови за
разријешење из става (1) овог члана, Министарство је дужно предложити Влади Кантона распуштање
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школског одбора и именовање привременог школског одбора.
Члан16.
(1) Приједлог за пријевремено разрјешење директора у поступку утврђивања одговорности из разлога утврђених чланом 15. став (1), тачке
б) до ј), овог Правилника може дати оснивач, Министарство или најмање три члана школског одбора.
(2) Школски одбор може донијети одлуку о пријевременом разрјешењу
директора до окончања поступка
утврђивања одговорности и уз сагласност оснивача приватне школе,
односно уз сагласност Министарства за школу у статусу јавне установе.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје са примјеном Правилник о поступку и процедуре избора директора школе (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”
број: 8/2009) и Одлука о утврђивању
критерија за избор и именовање директора основних школа (“Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде”број: 9/2009).
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-238 /14
28.01.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.
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На основу члана 49. Закона о
предшколском одгоју и образовању
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 15/09), члана 82. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде” број:
5/04 и 6/09 и 14/13), члана 122. Закона
о средњем образовању и одгоју (“Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде” бр. 10/11), министрица за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско – подрињског
кантона Горажде, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ПОЛАГАЊУ
СТРУЧНОГ ИСПИТА ОДГАЈАТЕЉА,
НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
СУРАДНИКА
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даном доношења, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:10-38-477/14
30.01.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.

130
На основу члана 70. став 1. и 2.
Закона о организацији органа управе
у Федерацији БиХ („Службене новине
ФБиХ”, број: 35/05), а у складу са чланом 6. Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и кадра, критеријима за оснивање и обављање апотекарске дјелатности у свим организационим облицима, као и начину и поступку њихове верификације
(„Службене новине ФБиХ”, број:44/12),
министрица за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :

Члан 1.
У Правилнику о полагању стручног испита одгајатеља, наставника и
стручних сарадника (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 8/13), у члану 3 иза става два
додаје се став три који гласи:
“У оправданим случајевима
на захтјев одгојно-образовне установе, Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско
–подрињског кантона Горажде одорава и утврђује један ванредан рок у
току школске године за полагање стручног испита”.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу

О Д Л У К У
о одређивању слободних локација
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2014. годину
на којима се може основати апотека
I
Овом се Одлуком одређују слободне локације на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде за 2014.
годину на којима се може основати апотека.
II
Као слободне локације на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину на којима се

Број 2 – страна 146

може основати апотека одређују се локација (подручје) општине Горажде, уз
претпоставку да међусобна удаљеност
између двије апотеке не може бити мања од 400 метара, најближе цестовне
повезаности, с тим да се у смислу члана 5. Правилника о ближим условима
у погледу простора, опреме и кадра,
критеријима за оснивање и обављање
апотекарске дјелатности у свим организационим облицима, као и начину и
поступку њихове верификације („Службене новине ФБиХ”, број: 44/12), изузима примјена демографских и географских критерија из члана 3. и 4. Правилника у случају отварања депоа апотеке у демографски угроженом подручју у напријед поменутој општини,
као и у општини Фоча–Устиколина
(Фоча ФБиХ) и општини Пале–Прача
(Пале–ФБиХ).
III
Број апотека које се могу основати за наведени период на поменутим локацијама/подручјима је ограничен те ће у моменту подношења захтјева бити узимана у обзир усклађеност
са географским и демографским критеријима дефинисаним чланом 3. као
и потребама кантона и локалне заједнице у смислу члана 6. Правилника о
ближим условима у погледу простора,
опреме и кадра, критеријима за оснивање и обављање апотекарске дјелатности у свим организационим облицима, као и начину и поступку њихове
верификације („Службене новине Ф
БиХ”, број: 44/12).
IV
Одлука ступа на снагу даном
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доношења и иста ће се накнадно објавити у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Образложење
У складу са Правилником о ближим условима у погледу простора,
опреме и кадра, критеријима за оснивање и обављање апотекарске дјелатности у свим организационим облицима, као и начину и поступку њихове
верификације („Службене новине Ф
БиХ”, број: 44/12), гдје је у члану 6. Дефинисано да: „Кантонално министарство здравства сваке календарске године, и то до 1.02. текуће године, одређује слободне локације на подручју кантона на којима ће се оснивати апотеке
у складу са демографским и географским критеријима из чланова 3. и 4.
поменутог Правилника, као и потребама кантона, односно локалне заједнице за апотекарском службом”, те је сходно напријед наведеном одлучено као
у диспозитиву Одлуке.
Број:08-37-99/14
17.01.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те члана 9. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службене новине Федерације БиХ”, број:
29/05), Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о утврђивању Програма мјера
заштите становништва
од заразних болести – дезинфекција,
дезинсекција, дератизација –
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде 2014.године
Члан 1.
Овом Одлуком Министарство
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђује
Програм мјера заштите становништва
од заразних болести – дезинфекција,
дезинсекција, дератизација – на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде 2014.године, предложен од ЈУ
Завод за јавно здравство БПК Горажде
(број:01-49-1-98/13 од 25.12.2013.године).
Члан 2.
Програма мјера заштите становништва од заразних болести – дезинфекција, дезинсекција, дератизација –
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде 2014.године, саставни је
дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:08-37-2215-4/13
МИНИСТРИЦА
20.01.2014.године
Нела Чарапић,с.р.
Горажде
.........................................

131а)
На основу члана 9. става 2. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службене новине Ф
БиХ” број 29/05), Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, на приједлог Завода за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђује:

ПРОГРАМ
ПРОВОЂЕЊА ОБАВЕЗНЕ
ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
2014. ГОДИНЕ
I Опште одредбе
У скалду са чланом 3. Закона о
заштити становништва од заразних болести дужност је јединица локалне самоуправе - општина, кантона и Федерације осигурати провођење мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизациије, као мјере заштите становништва од заразних болести те средства за
њихово провођење, као и стручни надзор над провођењем тих мјера.
У циљу осигурања здравља становништва те уклањања узрочника заразних болести и извора обољења од
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заразних болести, смањења могућности преношења обољења, те унапређења хигијенских услова живота становништва, уводи се обавезна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на подручју Босанско-подрињског кантона као општа мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести.
Дезинфекција, дезинсекција и
дератизација подразумијева сложене,
пажљиво планиране мјере уништавања микроорганизама те сузбијања штетних инсеката и штетних глодара, односно комбинацију превентивних и
куративних мјера са коначним циљем
постизања смањења, заустављања раста и размножавања или потпуног уклањања присуства микроорганизама,
штетних инсеката и штетних глодара.
Основни поступци цјокупне заштите у објектима су:
-

-

-

проведба хигијене површина и простора,
проведба санације површина и простора,
отклањање услова за раст и размножавање микроорганизама те отклањање извора хране и заклона који
погодују размнозавању штетних
инсеката и штетних глодара,
проведба потребних грађевинско–
техничких захвата којима ће се створити неповољни услови за улаз,
задржавање и размножавање штетних инсеката и штетних глодара,
примјена физикалних мјера,
проведба оптималних микроклиматских услова,
употреба ултразвучних апарата на
мјестима гдје је то прихватљиво,
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-

примјена пестицида,
употреба пестицида који дјелују на
циљаног штеточину,
примјена пестицида на циљану инфестирану површину.
II Проведба мјера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације

Обавезна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација
као општа мјера заштите становништва од заразних болести проводи се у
складу са Правилником о начину обављања обавезне дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службене новине ФБиХ” бр. 60/06).
Обавезну превентивну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
током цијеле године проводе здравствене установе и друга правна лица ако
за обављање те дјелатности имају одобрење Федералног министра здравства у складу са Правилником о условима у погледу стручне спреме запосленика, техничке опремљености, просторија и других услова којима морају удовољавати здравствене установе, привредна друштва односно физичка лица
- обртници за обављање дезинфекције,
дезинсекције и дератизације („Службене новине ФБиХ” бр. 60/06, 82/06.),
на основу уговора или наруџбенице с
корисницима објеката под санитарним надзором на начин и у складу са
прописаним стандардима у Правилнику о начину обављања обавезне дезинфекције, дезинсекције и дератизације
(„Службене новине ФБиХ” бр. 60/06).
Током провођења мјера обавезне превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације за сваку врсту и
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у сваком поступку извођач је обавезан:
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-

мјере опреза, заштиту лица, простора, објекта и околине,
приједлог додатних мјера за извршење поправки у току проведбе мјера обавезне превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације (допунска обрада или промјена
мјере),
попис улица, објеката или простора на којима се мјера проводи,
вријеме почетка и завршетка,
начин обавјештавања грађана, здравствене службе, санитарне инспекције и других,
попис радника у екипама,
средства и опрема који ће се користити, те опис технолошке примјене,
проведене мјере заштите околине.

1. направити преглед површина и
простора:
- одредити стање површина и простора у односу на онечишћење микроорганизама и присутност штетних инсеката и штетних глодара,
- утврдити степен инфестације и насталу штету,
- одредити врсту узрочника штете и
одредити мјере с којима ће се смањити, зауставити раст и размножавање или потпуно уклањање присутности микроорганизама, штетних инсеката и штетних глодара,
- утврдити „критичне тачке”, односно еколошке нише, хранилишта и
настале штете.

-

2. израдити документацију:
- написати препоруке за едукацију
(написати и подијелити упуте и
инструктивне летке),
- написати препоруке за санационе
мјере околине и на „критичним тачкама”,
- написати препоруке и приједлог за
проведбу врсте мјера обавезне превентивне
- дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

План проведбе се прије извршења подноси на сагласност Заводу
за јавно здравство БПК Горажде.
Трошкове давања сагласности
сноси подносиоц захтјева (извођач), а
висину и начин плаћања трошкова
давања сагласности доноси посебном
одлуком Управни одбор Завода.
План проведбе на који је дата
сагласност Завода, извођач обавезно
доставља Кантоналној санитарној
инспекцији.

3. урадити План проведбе мјера обавезне превентивне дезинфекције,
дезинсекције и дератизације који
мора да садржи:
- опис мјере која се проводи,
- детаљно разрађен просторни распоред рада и рокове обављања мјера,
- начин обраде површина, простора
или објекта примјеном једне или
више мјера,

Извођачи обавезне превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације дужни су на вријеме обавијестити становништво и друге субјекте о
времену, мјесту и начину провођења
обавезне превентивне дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, издати
писмена упутства о општим и посебним мјерама заштите и сигурности за
становништво и раднике који обављају
дезинфекцију, дезинсекцију и дерати-

-

-

-
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зацију.
У складу с чланом 3. Закона,
правна и физичка лица која су корисници објеката под санитарним надзором из члана 10. Закона обавезна су
омогућити проведбу обавезне превентивне дезинфекције, дезинсекције и
дератизације као опште мјере за спречавање и сузбијање заразних болести.
Свако онемогућавање проведбе обавезне превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације као општих мјера треба се кажњавати у складу са казненим одредбама Закона, тј. у складу
с чланом 66. тачка 3.
III Ситуација и потребе

2. Механички преносници микроорганизама и узрочници алергијских реакција:
-

ЖОХАРИ - Епидемиолошки значај: механички преносиоци гастроинтестиналних инфекција, дизентерије, трбушног тифуса и других
заразних болести. Њихова присутност у просторима у којима се припрема или чува храна омогућава
им контакт с вехикулумом којим
инфективне агенсе могу пренијети
на човјека. Жохари такођер могу
својим фецесом контаминирати
различите врсте хране бројним врстама бактерија, вируса и паразита.

-

МРАВИ - Епидемиолошки значај:
механички преносници низа патогених бактерија, посебно у болницама – фараонски мрав. Остале врсте нису епидемиолошки значајне.

Штеточине чије је систематско
сузбијање од јавноздравствене важноти су:
1. Преносници заразних болести:
-

-

-

-

КОМАРЦИ - Епидемиолошки значај: преносници маларије, жуте грознице, денге, арбовирусних грозница и филаријаза;
МУХЕ - Епидемиолошки значај:
механички преносници салмонелоза, шигелоза, ентеровируса, хепатитиса А, јајашаца цријевних паразита;
БУХЕ - Епидемиолошки значај: преносници руралне и урбане куге,
муриног пјегавца, туларемије, алергијског дерматитиса људи (и животиња);
НЕВИДИ - Епидемиолошки значај:
преносници “папатачи грознице”
те кожне и висцералне лишманијазе.

3. Штетни глодари:
-

црни штакор (Rattus rattus)
штакор плодојед
(Раттус раттус var. frungivorus)
александријски штакор
(Rattus rattus var. alexandrinus)
сиви или штакор селац
(Rattus norvegicus)
кућни миш
(Mus musculus musculus)
кућни миш
(Мus musculus domesticus)
други штетни глодари (нпр. Пољски миш, волухарица) за које постоји сумња да преносе заразне болести у објектима.

Епидемиолошки значај: Глодари су резервоар или преносници чита-
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вог низа болести човјека као што су:
куга, вирусне хеморагијске грознице,
хеморагијска грозница с бубрежним
синдромом, лептоспироза, туларемија,
мурини тифус, токсоплазмоза, трипаносомијаза, лишманијаза, салмонелоза, трихинелоза, болест штакорског угриза – Содоку, бјеснило итд.
IV Сврха програма мјера
Програм мјера заштите становништва од заразних болести који предлаже Завод израђује се као општи Програм са свим карактеристикама подручја те биологије и етологије штеточина специфичних за одређено географско подручје.
Поштујући све елементе из усвојеног Програма мјера за Босанско-подрињски кантон, трајно и успјешно сузбијање микроорганизама, штетних
чланконожаца (Артхропода) и штетних глодара у објектима под санитарним надзором увијек се обавезно треба
проводити у три основна корака:

Врста објекта
под санитарним
надзором
Објекти за
снабдијевање
водом за пиће
Објекти за
производњу
и промет
намирница и
предмета опште
употребе, те
сировине за
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1. фаза систематског биљежења свих
објеката под санитарним надзором
у сврху утврђивања почетног степена инфестације и услова који је
подржавају;
2. фаза интензивне проведбе мјера
ДДД утврђених инфестација, исправљање недостатака у санитацији
и околини те провјера постигнутих
резултата,
3. фаза одржавања како би се осигурала трајност постигнутих резултата уз сталан увид и систематско праћење (мониторинг) те анкета корисника ДДД мјера ради евалуације
интервенције.
V Општи нацрт проведбе
Програма мјера ДДД
Рокови и динамика превентивних мјера ДДД као општих мјера, за
поједине објекте под санитарним надзором на подручју БПК Горажде одређени су ради одржавања степена инфестација на оптималном нивоу, а они
су сљедећи:

Рокови проведбе
обавезне превентивне
дезинфекције
Према епид.
индикацијама
(најмање 1x свака
два мјесеца)
Према епид.
индикацијама
(најмање 1x свака два
мјесеца)

Рокови проведбе
обавезне
превентивне
дезинсекције
Према
епидемиолошки
м индикацијама
Према
епидемиолошки
м индикацијама

Рокови
проведбе
обавезне
превентивне
дератизације
Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)
Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)
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њихову
производњу
односно превозна
средства
намијењена за
њихов превоз
УГОСТИТЕЉСТВО,
ПЕКАРЕ, МЕСАРЕ.

Објекти за
производњу
и промет
намирница
и предмета опште
употребе,
те сировине
за њихову
производњу
односно превозна
средства
намијењена
за њихов превоз
ТРГОВИНЕ.
Објекти односно
простори
за уклањање
отпадних вода
и других отпадних
твари
Објекти
здравствених
установа
и носилаца
приватне праксе
Одгојно-образовни
објекти
Објекти и средства
јавног саобраћаја
Стамбени објекти
(стубишта,
подруми, лифтови,
вентилацијски

Према епид.
индикацијама
(најмање 1x свака
три мјесеца)

Према
епидемиолошки
м индикацијама

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)

Према епид.
Индикацијама
(најмање 1x мјесечно)

1x свака три
мјесеца
(канализација 1x
годишње)

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x годишње*)

Према
епидемиолошки
м индикацијама

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)

Према епид.
индикацијама
(најмање 1x свака
два мјесеца)
Према епид.
Индикацијама
(најмање 1x мјесечно)

Према
епидемиолошки
м индикацијама

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)

Према
епидемиолошки
м индикацијама

Према епид.
индикацијама

Према епид.
Индикацијама
(најмање 2x годишње)

Према
епидемиолошки
м индикацијама

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)
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системи,
поткровља)
и дворишта
Остали објекти
(радне просторије,
радне површине,
средства рада и
др.) привредних
друштава, других
правних лица као
и физичких лица обртника и других
правних и
физичких лица.
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Према епид.
индикацијама (најмање
1x свака три мјесеца)

Напомене:
1. Епидемиолошке индикације утврђује Завод за јавно здравство БПК
Горажде и Кантонална санитарна
инспекција, а у циљу континуираног надзора над појавом и ширењем заразних болести.
2. Здравствене установе које нису
донијеле програм за спречавање
и контролу интрахоспиталних инфекција на нивоу установе, или
се не придржавају истог (вођење
евиденције о свакодневној стерилизацији, дезинфекцији, чишћењу и руковању отпадом) мјере
превентивне дезинфекције су обавезне вршити чешће, и то најмање једанпут свака два мјесеца.
3. Превентивна дератизација проводи се најмање два пута годишње и то, у правилу, у прољеће (март, април, мај) и јесен (септембар,
октобар, новембар).
Прије почетка обављања дезинфекције и дезинсекције у објектима у
којима се налазе намирнице, треба заштитити намирнице од могућег онечишћења, као и примијенити пестициде који не остављају мирисе на прех-

Према
епидемиолошки
м индикацијама

Према епид.
индикацијама
(најмање 2x
годишње)

рамбеним производима.
При обављању дератизације у
просторима у којима се обавља производња или промет намирница отровне
меке треба поставити у посебно заштићеним, затвореним и означеним кутијама уз вођење евиденције о схеми
постављања, да се намирнице заштите
од случајног или намјерног онечишћења.
Ако се дератизација обавља у
објектима у којима се налазе расуте намирнице, треба сакупити остатке мамаца након проведбе поступка дератизације.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Обавезна превентивна дезинфекција
као општа мјера подразумијева механичке, физикалне или хемијске мјере
које се проводе у свим објектима јавне
намјене који подлијежу санитарном
надзору. Превентивна дезинфекција
као општа мјера проводи се према утврђеном плану, а посебно прије прве
употребе објекта јавне намјене или након дужег некориштења, а прије поно-
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вне употребе. Објекти јавне намјене
под санитарним надзором у којима је,
након отклоњених одређених недостатака, проведена обавезна превентивна
дезинфекција као општа мјера могу се
поновно употребљавати након издатог
налаза о микробиолошкој чистоћи, који издаје овлаштена установа.
Провођење мјера превентивне дезинфекције (механичке, физикалне и
хемијске) од стране власника у објектима под санитарним надзором врши се према утврђеном плану редовног, самосталног хигијенског одржавања простора, прибора и опреме донесеном на основу плана (Прилог 1.) који
је саставни дио овог Програма, а који
субјекти надзора добровољно примјењују и о томе воде евиденцију (Прилог
2.). Ефикасност провођења мјера дезинфекције зависи од претходног уклањања видљивих нечистоћа механичким и физикалним поступцима, те редовног одржавања чистоће у објекту,
због чега произилази потреба за увођењем планског одржавања хигијене у
објекту. Објекти јавне намјене под санитарним надзором дужни су повремено вршити провјеру учинковитости
провођења прања, чишћења и дезинфекције, а најмање 2x годишње или
према процјени ризика субјекта узимајући брисеве на мјестима која се процјене као значајна за провјеру надзора одржавања хигијене. Наведену провјеру учинковитости врши надлежна
установа на основу налаза о микробиолошкој чистоћи. Уколико се микробиолошка чистоћа процијени као незадовољавајућа, потребно је провести
корективне мјере (подузети мјере детаљног чишћења) те поновити провођење дезинфекције до задовољења ми-
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кробиолошке чистоће.
Обавезна превентивна дезинфекција
као посебна мјера подразумијева механичке, физикалне или хемијске мјере које се проводе на површинама, у
просторима или објектима који подлијежу санитарном надзору, а подузимају се у ванредним ситуацијама:
-

-

-

ако настају услови или се повећава
ризик преношења заразних болести на основу епидемиолошких индикација;
ако су у санитарном надзору одређене неправилности у одржавању
површина, простора или објеката
које погодују развоју микроорганизама;
током елементарних непогода;
током изљева канализације;
током масовних скупова;
током прољевања или расапа инфективног материјала;
током збрињавања инфективног
отпада и сл.
ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Превентивна дезинсекција као општа мјера подразумијева механичке,
физикалне, биолошке или хемијске мјере које се проводе с циљем:
-

-

спречавања задржавања и размножавања штетних чланконожаца
(Arthropada)
смањења популације штетних чланконожаца (Arthropada) те
одржавање популације штетних
чланконожаца (Arthropada) на биолошки прихватљивом минимуму
ради осигурања квалитетних хигијенских и санитарно – техничких
услова.
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Обавезна противепидемијска дезинсекција као посебна мјера подразумијева механичке, физикалне, биолошке
или хемијске мјере. Превентивна и обавезна превентивна дезинсекција као
посебна мјера проводи се на површинама, у просторима или објектима који подлијежу санитарном надзору, а
подузимају се у изванредним ситуацијама:
-

-

-

-

-

ако постоји повећан ризик преношења заразних болести које преносе штетни чланконошци (Arthropada) на основу епидемиолошких индикација,
ако популација штетних чланконожаца (Arthropada) пређе праг штетности,
ако се одреди штета на залихама
хране настала дјеловањем штетних
чланконожаца (Arthropada),
ако су у санитарном надзору уочене неправилности у одржавању објеката које погодују развоју штетних чланконожаца (Arthropada),
током елементарних непогода и
током масовних скупова, спортских
и осталих манифестација.
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мом мјера.
У БиХ је присутно педесетак врста комараца од којих су најважније
Аnopheles, Аedes и Culex, а њихова је
заступљеност различита овисно о географском подручју, климатским, екобиолошким и другим условима. Завод
би требао континуирано током године
прикупљати податаке о присуству комараца на подручју Кантона, односно
проводити организовани мониторинг.
Методом мониторинга одраслих комараца требала би се израдити база података која мора садржавати:
-

-

-

Чланконошци (Arthropada),
начин сузбијања
КОМАРЦИ И НЕВИДИ
Учинковито сузбијање комараца је вишегодишњи организовани непрекидни програм сузбијања, који у
себи садржи радње узорковања и процјене бројности популације комараца
те на основу научно утврђених уобичајених спознаја и њихово сузбијање.
Сузбијање комараца проводи се као
превентивна мјера у складу с Програ-

врсту комараца и њихова легла;
тренутну бројност и сезонску динамику узимајући у обзир географске карактеристике мониторираног подручја те еколошке факторе
као падавине, водостај ријека, температура, влажност зрака итд;
евиденцију те картографисање легла комараца, као и свих вода стајаћица и ретенцију воде у којима је
могућ развој комараца;
процјену потреба за сузбијањем;
дојаве грађана о присуству комараца;
оцјену евентуалних здравствених
посљедица на становништво.

Сузбијање комараца проводи се
на три нивоа, водећи сталну бригу о
очувању биолошке разноликости подручја:
1. Санационим поступцима који се
заснивају на систематском уклањању или смањивању услова за развој
и размножавање, санационим поступцима отклањања еколошких ниша на подручју проведбе програма
сузбијања. У том циљу системски
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се прати и биљежи катастар видљивих и скривених вода – легла личиначких стадија помоћу различитих санационих поступака (затрпавања, повећања проточности устајалих вода, уклањања крутог отпада погодног за накупљање воде) те
се стручном упутом код локалног
становништва настоји до прихватљивог нивоа уклонити сва могућа
мјеста њиховог задржавања.
2. Биолошке мјере сузбијања:
а) Постићи учинковито сузбијање увођењем (гдје је то могуће) предатора личинки комараца, рибице Гамбусиа аффинис у различите сталне водене накупине (локве), што
доприноси очувању човјекове околине те биолошке разноликости.
б) Примјеном биоцидних препарата
на бази Бациллус тхуригиенсис
вар. исраеленсис у течном облику,
у облику гранула, прашка или споро отпуштајућих брикета, ручном
примјеном или поступцима прскања или гранулисања с возила, чамаца, или хеликоптера, интензитетом извођења сваке три седмице у
сезони, без икакве штете за нециљане врсте у чистим или обраслим
водама.
3. Хемијске мјере сузбијања:
а) Примјеном регулатора раста у облику течности, гранула или споро
отпуштајућих брикета без штета за
нециљане врсте у чистим водама.
б) Примјеном инсектицидних ларвицида у облику мочивих прашива,
текућине, гранула или компреса,
за обраду различитих водених накупина и реципијената (гребенске

локве, дренажни канали, стајаћице,
мочварно тло, поплавне ливаде,противпожарни резервоари воде, канализациони отвори, таложнице
канализационог система те септичке јаме), овисно о проточности, сваке три до четири седмице, примјеном прскалица, гранулатора или
ручно, из возила, чамаца или пјешке, према упутствима произвођача,
те врсти, намјени, степену загађености и дубини водених површина. Сваки водоспремник или стајаћа вода с одрживости десетак дана
може представљати легло ларвалних облика комараца. У складу с наведеним поступцима потребно је
утврдити да су систематске ларвицидне мјере сузбијања нарочито
учинковитије на бројност популација комараца, еколошки прихватљивије у смислу очувања биолошке разноликости корисне фауне
копна те их у смислу заштите човјекове околине треба првенствено
користити током цијеле године.
ц) Адултицидна обрада - Метода избора у складу с процјеном епидемиолошке службе Завода у случајевима као што су систематска сузбијања комараца као допуна проведбених ларвицидних поступака. Проводе се поступцима:
резидуалног прскања (распршивања) затворених простора,
- хладног замагљивања са земље при
чему су еколошки најприхватљивији водени раствори инсектицида,
- топлог замагљивања са земље, за
обраду мањих или већих циљаних
површина.
Топло замагљивање већих размјера треба искључиво проводити изван насе-
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љених мјеста, заштићених подручја.
Код проведбе свих адултицидних поступака потребито је испунити
сљедеће услове:
а) Обраду инсектицидним аеросолима вршити у сумрак или свитање
дана, при вјетру испод 4 км/х, ноћним температурама које прелазе
15°Ц и при могућој високој влажности зрака. Сви адултицидни поступци су неселективни поступци који
погађају све тренутно присутне врсте инсеката, због тога битно нарушавају биолошку равнотежу оптерећујући околину штетним тварима, док дуготрајном примјеном доводе до угрожавања биодиверзитета.
б) Становништво обавијестити о планираној проведби, активној супстанци, времену, циљу те могућим ризицима за категорије обољелих становника, посебно наглашавајући
ризичност за пчеларе.
ц) Примјене сезонских једнократних
адултицидних обрада против комараца имају веома ниски учинак у
односу на уложени новац те се не
могу сматрати економски оправданим, посебно што обраде погађају
само врх бријега адултне популације, остављајући очуваним стадије
личинака у свим доступним воденим реципијентима. Поред тога,
представљају знатну опасност за
све нециљане врсте ноћних кукаца,
а посредно за њихове предаторе на
подручју обраде или струјом вјетра
донесених токсичних творби што,
с обзиром на незнатну учинковитост а широки спектар дјеловања,
представља знатну еколошку штету.

Сузбијање невида не захтјева
посебне мјере, пошто свака дезинсекција (комарци, мухе) представља уједно
и поступак сузбијања невида. У случајевима шире појаве обољења које они
преносе (кожна и висцеларна лишманиоза, папатачи грозница), а с обзиром на мали полупречник кретања ових врста, потребно је резидуално обрадити дезинсекцијским поступком околину десет метара од настамби, посвећујући пажњу тамним, хладнијим просторима, рупама, полушпиљама, пукотинама, шталама или перадарницима у којима невиде обитавају.
Остале врсте чланконожаца
(Артхропода), начин сузбијања
Рокове, динамику и начин проведбе ДДД-мјера као посебних мјера за
друге врсте чланконожаца (Arthropada) прописане програмом мјера, избор, врсту и облик формулације биоцидних препарата те мјере опреза одређују се програмом мјера на основу:
-

-

-

-

претходног извида стручног надзора Завода на свим површинама, просторима и у објектима под санитарним надзором;
утврђивања врсте штетног чланконошца (Arthropada) те биолошких
и етолошких карактеристика;
степена, проширености и мјеста
инфестације штетним чланконошцима (Arthropada);
увида о својствима и намјени објекта под санитарним надзором.

ЖОХАРИ
Поступци сузбијања жохара у
себи садрже и поступке сузбијања различитих врста чланконожаца (Arthro-
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pada) који се могу наћи у истим просторима нпр: бухе, мрави, кућни зрикавци, бабуре, стоноге и гриње, због тога
темељито проведени поступци сузбијања жохара дају уједно и учинковит
поступак у смислу нециљаног ослобађања неког простора од осталих могућих присутних штетних чланконожаца (Arthropada).
При планирању дезинсекцијских поступака у циљу сузбијања жохара
основно је начело процијенити врсту
жохара, јачину и проширеност инфестације (еколошке нише) те у складу с
тим проведбене поступке ускладити с
процјеном јачине инфестације простора.
Процјеном треба утврдити мјеста инфестација, типове инсталација или апарата у којима су присутни инсекти те
правилном процјеном примијенити различите методе борбе против жохара.
Сузбијање жохара у свим објектима јавне намјене који подлијежу санитарном надзору проводи се као превентивна дезинсекција као општа
мјера у складу са Програмом мјера. У
случају појаве заразних болести за коју
се утврдило да су је узроковали жохари као механички преносници заразних болести проводи се обавезна протуепидемијска дезинсекција као посебна мјера.
Рокови проведбе дезинсекције
против смеђег жохара
Кухиње, ресторани, мањи индустријски објекти, прехрамбено-индустријски погони те хотели обрађују се
најмање свака 3 мјесеца, ако се сузбијање врши само поступком прскања
након потпуног сушења и уз укључивање вентилацијског система најмање
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један сат (радна каренца) прије уласка
лица ради уклањања могућих штетних испаравања.
Ако објекат обраде задовољава
знатан санитациони ниво, а у сузбијању су кориштене првобитно комбиноване методе (прскање и орошавање те
накнадна примјена инсектицидних феромонских гелова), сузбијање се може
провести поновним поступком након
извршене процјене о малој инфестацији на основу проведеног стручног надзора.
Рокови проведбе дезинсекције
против црног жохара
У урбаној средини потребно је
систематско сузбијање у канализационим проводницима, испод ревизионих отвора, као и у другим подземним
уобичајеним просторима њиховог боравка, примјеном поступака топлог замагљивања или поступцима задимњавања најмање једном годишње, а не
више од 2 пута.
МРАВИ
Сузбијање мрава у свим објектима јавне намјене који подлијежу санитарном надзору гдје се припрема храна за крајњег корисника или у објектима гдје је потребан висок ниво хигијене (нпр. болница) проводи се као превентивна дезинсекција као општа
мјера у складу са програмом мјера. Након утврђивања заражености врстама
мрава у таквим просторима проводи
се ригорозна санација свих простора
уз примјерено трајно одржавање нивоа санације. Затим се приступа уклањању заклона техничким поступцима
затварања могућих или сигурних скровишта у пукотинама или расјединама
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насталим стабилизацијом зграде, а на
основу праћења кретања путева инфестаната.
МУХЕ
Сузбијање муха у свим објектима јавне намјене који подлијежу санитарном надзору гдје се припрема храна за крајњег корисника или у објектима гдје је потребан висок ниво хигијене (нпр. болница) проводи се као превентивна дезинсекција као општа мјера у складу са програмом мјера. У случају појаве заразних болести за коју се
утврдило да су је узроковале мухе као
преносници заразних болести проводи се обвезна противепидемијска дезинсекција као посебна мјера.
Учинковито сузбијање муха је
систематски организовани вишегодишњи програм који у себи садржава утврђивање изворишта, узорковање, процјене бројности и правца кретања
(миграција) те у складу са стеченим
спознајама одређивање метода борбе.
Сузбијање се проводи на више начина:
1. Санитација околине
2. Сузбијање муха инсектицидима:
-

сузбијање личинака
обрада
узгојних
ларвицидима

мјеста

3. Сузбијање одраслих облика
-

обрада почивалишта муха резидуалним инсектицидима
уношење токсичних твари на почивалишта муха
привлачење муха помоћу атрактивних храњивих отровних мамаца
обрада затворених и отворених простора
поступци код ројења муха

Код ројења муха врста Сепсис
сп. или Дрозопхила сп. у појединим
годинама, ако то представља узнемирујући проблем за становништво, потребно је примијенити ограничене поступке хладног замагљивања, циљано
усмјерене на просторе јављања популације, углавном једнократно.
Ови поступци изводе се на отвореном и дању морају бити строго ограничени на мјеста заражености јер
представљају опасне радње за становништво и мноштво корисних инсеката. Стога у смислу очувања биолошке
разноликости одлуку о примјени ових
поступака и за ове врсте муха треба
донијети Завод након стручног увида
и процјене, те када су исцрпљене све
друге могућности њиховог сузбијања.
БУХЕ
Ако се на основу епидемиолошких индикација које утврђује специјалиста епидемиолог Завода, или на
основу обављеног санитарног надзора
надлежног санитарног инспектора утврди појава буха као јавноздравствени
проблем или узнемиривање лица досеже знатне размјере, тада се сузбијање
буха проводи као обавезна противепидемијска дезинсекција као посебна мјера.
Обраду животиња и простора у
којима се задржавају животиње проводи ветеринарска станица.
ДЕРАТИЗАЦИЈА
Превентивна дератизација као општа мјера подразумијева механичке,
физикалне и хемијске мјере које се проводе с циљем:
-

спречавања улажења, задржавања
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-

и размножавања штетних глодара;
смањења популације штетних глодара и
одржавање популације штетних глодара на биолошки прихватљивом
минимуму ради осигурања квалитетних хигијенских и санитарно –
техничких услова у објектима, просторима и на јавним површинама
под санитарним надзором.

Обвезна противепидемијска дератизација као посебна мјера подразумијева механичке, физикалне и хемијске
мјере које се проводе на површинама,
у просторима или објектима који подлијежу санитарном надзору, а подузимају се у ванредним ситуацијама:
-

-

-

-

ако постоји повећан ризик преношења заразних болести које преносе штетни глодари на основу епидемиолошких индикација;
ако популација штетних глодара
пређе праг штетности;
ако се одреди штета на залихама
хране настала дјеловањем штетних
глодара;
ако су у санитарном надзору уочене неправилности у одржавању објеката које погодују развоју штетних глодара;
током елементарних непогода и
током масовних скупова, спортских
и осталих манифестација.

Мјере дератизације укључују
праћење услова за развој штетних глодара, биљежење појава штетних глодара, излагање затрованих мека (родентицида), трајно праћење степена инфестације, те трајно подузимање свих
осталих мјера које доводе до смањења
броја глодара.
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Мјере дератизације проводе се
у двије систематске акције. Прољетна
акција дератизације проводи се током
марта, априла и маја, а јесења акција
дератизације проводи се током септембра, октобра и новембра.
Између двију акција дератизације извођачи су дужни обављати сузбијање штакора према позивима грађана, налогу надлежне санитарне инспекције и на дојаву епидемиолошке службе Завода.
VI Избор средстава
за провођење мјера ДДД
Избор средстава (пестицида) за
провођење мјера ДДД врши се у складу са Правилником о начину обављања обавезне ДДД („Службене новине
ФБиХ“ бр: 60/06), односно за обављање ДДД користе се средства која су
дозвољена у ФБиХ, а то су:
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Grupa
otrova
I grupa

II grupa

Preparat
Fumiganti

Insekticid

Rodenticid

III grupa

Insekticid

Rodenticid
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Trgovački naziv

Sastav

PHOSTOXIN PELETE
PHOSTOXIN TABLETE
DETIA DEGESCH PLOČE
MAGATOXIN TABLETE
FTCAM W
BLATOXUR EC
KOFUMIN EC 50
BRODIFACOUM MAMAC
BRODIFACOUM PELETE
BRODIFACOUM PARAFINSKI
BLOKOVI
CHLOROPHACINONE
FACIRON ULJNI
KONCENTRAT

Aluminijev fosfid
Aluminijev fosfid
Aluminijev fosfid
Aluminijev fosfid
Bendiokarb(80%)
Prpoksur
Diklorvos
Brodifacoum
Brodifacoum
Brodifacoum

AGITA 10 WG
KOFUMIN 7
ACETTILIC EC 50
NEOPITROID ALFA
MICROFLAY
METRADIN FLOW
RESLIN SUPER

Thiametoxan
Diklorvos
Pirimifos-metil
Alfacipermetrin
Cipemetrin
Deltametrin
Permetrin +
SBioaletrin +
piperonilbutoxid

SINTORES

Permetrin +
SBioaletrin +
piperonilbutoxid

BROMADIOLON MAMAC
BROMADIOLON PARAFINSKI
BLOKOVI
BROMADIOLON PALETE

ОЗНАЧАВАЊЕ:
Врло јаки отров (Т+) I група отрова
Отров (Т) II група отрова
Штетно (Xn) III група отрова
У спроведби мјера дератизације
допуштена је примјена акутних родентицида које захтијевају обичне мјере

Znak
opasnosti
T+

T

Klorfacinon
Klorfacinon

Xn

Xn

Bromadiolon
Bromadiolon
Bromadiolon

опреза; црвени морски лук; норбормид и цинк фосфид.
Акутни родентициди који захтијевају највећу опрезност (натријев
флуороацетат, флуороцетамид и стрихнин) могу се примијенити само у случају епидемије куге, бјеснила или посебно опасних кужних болести, а одлу-
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ку о њиховој примјени доноси Федерални министар здравства.
У Федерацији БиХ забрањена је
употреба сљедећих родентицида: арсенов триоксид, фосфор, талиум сулфат, АНТУ и Гофацид.
VII Стручни надзор проведбе
мјера ДДД
Стручни надзор над проведбом
мјера ДДД проводи Завод. Ако мјере
ДДД проводи Завод, тада Завод за јавно здравство ФБиХ координира, стручно усмјерава и надзире рад Завода.
Стручни надзор над проведбом
мјера ДДД подразумијева:
-

-

-

-

-

провјеру извршених активности у
смислу отклањања услова који погодују присуству и одржавању инфестације;
увид у примјену биоцидних препарата (врста, концентрација, начин
и мјесто примјене биоцидних препарата, норме примјене те придржавање свих осталих одредби Програма мјера и проведбеног плана)
на основу вођења евиденције;
провјеру степена контаминације,
онечишћења или инфестације на
основу објективних критерија или
вјеродостојне анкете;
провјеру одређених (заданих, предвиђених) поступака ДДД увидом
у складу с Програмом мјера и проведбеном плану;
оцјену извршења програма по појединим елементима;
предлог за корекцију (допуну) у току ако за то постоје оправдани стручни разлози.
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VIII Инспекцијски надзор извођача
у проведби мјера ДДД
Надзор извођача у проведби
програма мјера у погледу стручног кадра и потребних услова које морају испуњавати у складу са Правилником о
условима у погледу стручне спреме запосленика, техничке опремљености,
просторија и других услова којима морају удовољавати здравствене установе, привредна друштва односно физичка лица-обртници за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације
(„Службене новнине ФБиХ“ бр. 60/06,
82/06.) и програмом мјера проводи кантонална санитарна инспекција.
IX Извори средстава за проведбу
мјера ДДД
Трошкови финансирања проведбе мјера ДДД на подручју кантона су
трошкови власника или корисника објеката и простора под санитарним надзором из поглавља V овог Програма,
а трошкови који се односе на јавне површине и јавна добра финансирају се
из Буџета општина и Кантона.
X Начин извјештавања о проведеној
обавезној мјери ДДД
Током проведбе стручног надзора Завод прикупља и обједињује извјештаје о проведеној мјери ДДД као
посебној у базу података. База података Завода мора бити идентична с подацима које су доставили извођачи.
Подаци се морају редовно надопуњавати електронским путем.
Завод израђује стручни извјештај с подацима о степену инфестације,
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утрошку биоцидних приправака и степену придржавања прописаног програма рада одређеног програмом мјера
и проведбеним планом.
На основу анализе прикупљених података о проведеним мјерама
ДДД Завод процјењује успјешност проведених мјера, те у складу с тим предлаже Програм мјера за сљедећи период.
Збирни извјештаји и рокови доставе
Извођачи мјера ДДД о обављеној ДДД обавезни су полугодишње писмено извјештавати Завод о обављеним мјерама ДДД те о врстама и количини утрошених средстава за ДДД најкасније до 31. јануара за претходну годину.
Завод је дужан годишње писмено извијестити Министарство за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице БПК о проведеним
мјерама на подручју Кантона, а најкасније до 31. марта за претходну годину.
Број:08-37-2215-3/14
20.01.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.
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На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05), а у складу са
Одлуком о утврђивању права на здравствено осигурање лица која нису осигурана по другом основу у Босанскоподрињском кантону Горажде за 2014.
годину, број: 01-37-950/13 од 30. децембра 2013.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 16/13), министрица за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива
Члан 1.
У циљу осигурања здравствене
заштите за сва лица која су у претходне три године имала пребивалиште на
подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и која нису здравствено осигурана или то право не могу остварити по другом основу, Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде ће расписати
јавни позив.
Члан 2.
Јавним позивом из члана 1. ове
Одлуке позваће се сва лица која су у
претходне три године имајла пребивалиште у Босанско-подрињском кантону Горажде, а која нису здравствено
осигурана по било ком основу, да путем овог Министарства на обрасцу ко-

10. фебруар/вељача 2014

ји ће бити саставни дио јавног позива
пријаве чињеницу да право на здравствено осигурање не остварују нити
могу остварити по било ком другом законом дефинисаном основу.
Члан 3.
Пријаве и податке о лицима без
здравственог осигурања прикупљаће
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
а њихову обраду прије слања коначних спискова Влади БПК Горажде извршиће комисија формирана од стране
Министарства, док ће по утврђивању
коначног списка административне послове пријаве и одјаве на здравствено
осигурање подузимати Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Текст јавног позива објавиће се
на службеној wеб страници Владе БПК
Горажде, огласној табли Кантона те
путем средстава јавног емитовања.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:08-37-14-1/14
19.02.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене но-
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вине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 11. редовној сједници, одржаној 30.12.2013.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава за куповину земљишта
у МЗ Устиколина
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 660,00 КМ (шест стотина шездесет КМ) на име куповине земљишта укупне површине 66 м2
од власника Стојановки Лала, за потребе извршене реконструкције Магистралног пута М-18.1, Устиколина – Фочанска Јабука - Трново, који се води на
парцели к.ч.587/2, К.О. Устиколина,
уписана у П.Л.562/02.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из
Буџета Општине Фоча-Устиколина, економски код 821111 - Набавка земљишта.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за привреду, комуналне
послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-
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подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-34/14
Предсједавајући вијећа
15.01.2014.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча
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На основу члана 21. Закона о
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ”
број: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09,
9/10, 36/10, 45/10 и 25/12) и члана 95.
ставови 3-5. Статута Општине ФочаУстиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број 8/08 и 11/08), а на приједлог општинског начелника, Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 11.
редовној сједници, одржаној дана 30.
12.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о привременом финансирању
Општине Фоча-Устиколина
за период од 01.01.
до 31.03.2014.године
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује привремено финансирање Општине Фоча-Устиколина за период 01.01.-31.03.
2014. године, до доношења Буџета Општине Фоча-Устиколина за 2014.годину.
Члан 2.
Средства за привремено финансирање из члана 1. утврђују се у износу од 236.911,00 КМ, тј. сразмјерно
средствима утрошеним у истом раздобљу према Буџету за 2013. годину.
Члан 3.
Буџетски корисници не могу
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започети нове или проширене програме и активности док се не одобри Буџет за 2014. годину.
Члан 4.
Остварени приходи и примици,
као и расходи и издаци у периоду
привременог финансирања укључују
се у Буџет Општине за 2014. годину.
Члан 5.
Реализација средстава Буџета
према Одлуци о привременом финансирању вршиће се у складу са чланом
10. Одлуке о извршењу Буџета Општине Фоча-Устиколина за 2013. годину.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 01.01.
2014. године и накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-14-38/14
Предсједавајући вијећа
15.01.2014.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча
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На основу члана 19. став 1. Тачка 3. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр. 8/08), Општинско вијеће
Општине Фоча-Устиколина, на 11. Редовној сједници, одржаној 30.12.2013
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава за куповину земљишта
у МЗ Устиколина
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 2.090,00
КМ (двије хиљаде деведесет КМ) на
име куповине земљишта укупне површине 209 м2 од власника Каровић
(Муја) Сувада, за потребе извршене
реконструкције Магистралног пута М18.1, Устиколина - Фочанска Јабука Тр-ново, који се води на парцели к.ч.
118/4, К.О. Устиколина, уписана у
П.Л. 512/01.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Општине Фоча-Устиколина, економски код 821111 - Набавка
земљишта.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-35/14 Предсједавајући вијећа
15.01.2014.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. Став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр. 8/08), Општинско вијеће
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Општине Фоча-Устиколина, на 11. редовној сједници, одржаној 30.12.2013.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава за куповину земљишта
у МЗ Устиколина
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 2.610,00
КМ (двије хиљаде шест стотина десет
КМ) на име куповине земљишта укупне површине 261 м2 од власника Хоџић (Касим) Фатима, за потребе проширења постојећег пута Устиколина –
Цвилин, који се води на парцелама к.ч.
2328/2 и 2328/3, К.О. Цвилин, уписане
у П.Л.233/04.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Општине Фоча-Устиколина, економски код 821111 - Набавка
земљишта.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-36/14 Предсједавајући вијећа
15.01.2014.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча
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На основу Одлуке о расписивању Јавног позива Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде, број: 08-37-14-1 /14 од 29.01.2014.године, а у складу са Одлуком о
утврђивању права на здравствено осигурање лица која нису осигурана по другом
основу у БПК Горажде за 2014.годину, број: 01-37-950/13 од 30. децембра
2013.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
16/13), Министарство за социјалну, политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, р а с п и с у ј е :
ЈАВНИ ПОЗИВ
I
Предмет Јавног позива је прикупљање података о лицима која у претходне
три године имају пребивалиште у Босанско-подрињском кантону Горажде која
нису здравствено осигурана или то право не могу остварити по другом основу,
како би иста на основу Одлуке о утврђивању права на здравствено осигурање лица
која нису осигурана по другом основу у Босанско-подрињског кантона Горажде за
2014.годину, број: 01-37-950/13 од 30. децембра 2013.године („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/13), могла остварити предметно
право.
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II
Пријаву на Јавни позив могу поднијети сва лица која су у претходне три
године имала пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
која нису здравствено осигурана или то право не могу остварити по другом
основу, и исту ће поднијети на обрасцу који је саставни дио овог Јавног позива.
Уз пријаву је потребно доставити и увјерење о мјесту пребивалишта
(ЦИПС), одговарајући документ (увјерење о кретању - МУП) или еквивалент
документа из којег се може утврдити да је лице у претходне три године имало
пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, те овјерену
изјаву апликанта да није здравствено осигуран ни по једном основу.
III
Пријава, која се може добити код портира на пријавници Кантона или у
просторијама Министарства, предаје се (попуњен образац) Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде на даље поступање.
Поред наведеног, образац се може преузети и на wеб страници Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде: www.бпкг.гов.ба.
IV
Крајњи рок за пријаву по овом Јавном позиву је 20.03.2014.године.
Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице БПК Горажде
Број:08-37-14-2/14
20.02.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.
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