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

На основу Поглавља IV, одјељак А, члана 23, а у вези са члановима
16. и 18. Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и члана
106. Пословника Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 4. редовној сједници, одржаној 12.05.2015. године, д о н о с и:

У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

Проглашава се Закон о индустријским зонама Босанско-подрињског
кантона Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 4. редовној сједници, одржаној 12. маја 2015. године.
Број:02-02-196/14
12.05.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

З А К О Н
О ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА
НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКО ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ДИО ПРВИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Закона)
(1) Овим се Законом уређује начин од-
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ређивања подручја, оснивање и управљање индустријским зонама, надлежности и модели подршке развоју индустријских зона на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон).
(2) Индустријске зоне се оснивају у
циљу стварања повољних услова за
развој прерађивачке индустрије, повећање атрактивности за улагање и
креирање нових радних мјеста на
подручју Кантона.
Члан 2.
(Дефиниције)
У смислу овог Закона, термини
који се у њему користе имају сљедеће
значење:
а) Индустријска зона је дио територије
Кантона који је посебно намијењен за
производњу роба и услуга у сектору
прерађивачке индустрије под условима и на начин утврђен овим Законом.
б) Индустријска зона у изградњи је подручје Кантона које одређено за индустријску зону, а које не испуњава услове за добијање статуса индустријске зоне.
ц) Корисник зоне је правно и физичко
лице које обавља регистровану дјелатност у индустријској зони.
д) Производно подручје је подручје Кантона гдје су индустријски погони
већ успостављени, који су у посједу
правних и физичких лица, у којима
су запослени радници на пословима
у прерађивачкој индустрији, а које до
ступања на снагу овог Закона није
имало статус индустријске зоне.
е) Подручје индустријске зоне је земљиште које је одређено катастарским
парцелама и површином дефиниса-
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ном у Одлуци Владе о утврђивању
подручја индустријске зоне.
ф) Привредно друштво за управљањем индустријском зоном је привредно друштво које обавља организационе и техничке послове за потребе индустријске зоне.
г) Слободна зона је дио царинске територије Босне и Херцеговине који је
посебно ограђен и означен и у којем се привредне дјелатности обављају уз посебне услове у складу са
Законом о царинској политици Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 57/04, 51/06 и
76/06), Законом о слободним зонама БиХ („Службени гласник БиХ“
број:99/09).
х) Специјализована индустријска зона
је индустријска зона која је специјализована за одређени индустријски
сектор или своју дјелатност заснива
на примјени специјализованих технологија.
и) Заштитна зона је подручје у близини
индустријске зоне које представља
резервисан простор за изградњу инфраструктурних објеката, односно
подручје у којем се може ограничити
намјена простора у циљу заштите
здравља људи.
Члан 3.
(Основни принципи)
a) Успостављање индустријских зона
се заснива на принципима:
-

Подручје индустријске зоне се
проглашава с циљем планске изградње и кориштења простора
за прерађивачку индустрију, обезбјеђење повољнијих услова привређивања, креирања нових
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-

-

-

радних мјеста и одрживог управљања природним добрима у простору;
Приликом доношења одлуке о
успостављању индустријске зоне води се рачуна о усклађивању интереса корисника простора и развојних приоритета од
интереса за Кантон;
У индустријској зони могу се обављати све индустријске, трговинске и услужне дјелатности којима се не угрожавају околина, здравље и сигурност људи и материјалних добара;
У индустријским зонама се не
могу покренути нове производње које имају већи штетни утјецај на околину од постојећег нивоа који је одобрен у складу са важећим прописима.

b) Нико не може користити термин
“индустријска зона” у смислу означавања земљишта на подручју Кантона, осим ако је таква употреба утврђена и одобрена овим Законом, другим прописом или међународним
споразумом, или је из контекста у
којем се користи јасно да се термин
не односи на индустријску зону у
складу са овим Законом.
ДИО ДРУГИ
ПОДРУЧЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
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уређење и заштиту околине, јединица локалне самоуправе и привредно
друштво регистровано на подручју
Кантона.
(2) Захтјев за покретање поступка садржи текстуални и графички дио са
сљедећим садржајем:
а) Назив и сједиште подносиоца захтјева за покретање поступка за одређивање подручја индустријске зоне;
б) Приједлог назива индустријске зоне
и подручје предложено за индустријску зону са образложењем;
ц) Назив привредних друштава и врсти
индустријског сектора унутар подручја дефинисаног границама;
д) Копију ажурног катастарског плана
са назнаком корисника предметне и
сусједних парцела;
е) Картографски прикази и графички
прилози на којима се приказује стање
и планирани захвати у простору;
ф) Идејни пројекат грађевина или захвата у простору;
г) Елаборат о индустријској зони, који
садржи:
-

-

Члан 4.
(Поступак за одређивање
подручја индустријске зоне)
(1) Поступак за одређивање подручја
индустријске зоне може покренути
Министарство за привреду или Министарство за урбанизам, просторно

-

-

Основне информације о грани
или гранама прерађивачке индустрије, власничкој структури,
обиму пословања, броју запослених, билансу стања и успијеха,
величини извоза за протеклу календарску годину;
Очекиване резултате у области
повећања обима пословања, раста извозно орјентисаног пословања, величине улагања и запошљавања у периоду од 5 година;
Опис гране прерађивачке индустрије и планова за промјене гране дјелатности у периоду од 5
година;
технички опис са главним тех-
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ничко-експлоатацијским параметрима и опис предвиђене технологије рада, ако се ради о
производном објекту или специфичном захвату у простору;
- Процјена утицаја на околину у
складу са прописима у области
заштите околине.
х) Мишљење Министарства за привреду о економској оправданости проглашавања индустријске зоне.
и) Мишљење Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине о испуњвању услова у простору за проглашавање индустријске
зоне.
(3) Дефинисане границе садрже опис
грађевинских парцела, грађевина,
уређених површина које служе тој
грађевини, земљишта на којем је предвиђена градња грађевина и друге
инфраструктуре.
(4) Захтјев садржи и мишљење јединице локалне самоуправе о оправданости проглашења индустријске зоне,
уколико иницијативу подноси привредно друштво.
(5) Уколико се захтјев за одређивање
индустријске зоне односи на производна подручја која су на дан 31.12.
2013. године испуњавала услове из
става (2) члана 6., прилози е), ф) и г)
из захтјева из става (2) овог члана се
могу доставити накнадно у року и
под условима које пропише ресорно
министарство.
Члан 5.
(Одређивање подручја
индустријске зоне)
(1) На приједлог Министарства за урбанизам, просторно уређење и зашт-
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иту околине подручје индустријске
зоне проглашава се одлуком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, на коју сагласност даје Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(2) Након добивања сагласности Скупштине Кантона, Министарство за
урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине покреће поступак
утврђивања подручја индустријске
зоне у документима просторног уређења на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде и јединица локалне самоуправе.
(3) Одређивање подручја индустријске
зоне проводи се у сарадњи са јединицом локалне самоуправе.
(4) Поступак утврђивања подручја индустријске зоне у документима просторног уређења неће се провести
без сагласности јединице локалне
самоуправе на чијем подручју је планирано доношење одлуке о одређивању подручја индустријске зоне.
ДИО ТРЕЋИ
УСПОСТАВЉАЊЕ
ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
Члан 6.
(Оснивање индустријске зоне)
(1) Индустријска зона се може основати
само на производном подручју које
је одређено за индустријску зону, у
којој је запослено минимално 100 радника у прерађивачкој индустрији
Кантона, или уколико на том подручју послују најмање два или више
привредних субјеката, без обзира на
број упослених радника.
(2) Индустријска зона се оснива одлуком Владе Кантона на основу које Ми-
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нистарство за привреду доноси рјешење о оснивању индустријске зоне.
(3) Рјешење о оснивању садржи:
а) назив индустријске зоне,
б) границе подручја индустријске зоне,
ц) списак привредних друштава на подручју индустријске зоне,
д) опис основне привредне инфраструктуре која се налази на подручју индустријске зоне и подаци о власничкој структури,
е) податке о привредном друштву за
управљање индустријском зоном,
ф) сагласност за кориштење термина
“индустријска зона” у циљу обиљежавања подручја индустријке зоне, обиљежавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом на магистралним и регионалним цестама на подручју кантона и друге пословне сврхе.
(4) Рјешење из става (2) овог члана објављује се у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Члан 7.
(Уређење индустријске зоне)
(1) Индустријска зона мора бити ограђена, освијетљена, видљиво обиљежена и означена као индустријска
зона на свим улазима и излазима.
(2) Индустријска зона се може састојати
из више дијелова уколико чине
једну просторну цјелину.
(3) Ограде, улази и излази морају бити
одговарајуће уређени и осигурани.
Члан 8.
(Врсте индустријских зона)
(1) На подручју Кантона може се основати:
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а) индустријска зона;
б) специјализована индустријска зона.
(2) Према начину организовања, индустријске зоне могу бити:
а) индустријске зоне које имају статус
правног лица,
б) индустријске зоне које немају статус
правног лица.
(3) На подручју Кантона може се прогласити и индустријска зона у изградњи у складу са чланом 9. овог Закона.
Члан 9.
(Индустријска зона у изградњи)
У случају да се поступак из члана 4. став (1) овог Закона проводи за одређивање подручја предложеном за индустријску зону запослен мањи број радника од броја утврђеног у члану 6. став (1) овог Закона, за проширење постојеће индустријске зоне, проглашавање
новог подручја у којем нема прерађивачке индустрије, а планирано је за изградњу или проширење индустријске зоне, подручје се може прогласити индустријском зоном у изградњи.
Члан 10.
(Специјализована индустријска зона)
Уколико се у индустријској зони
претежно обавља уско специјализована
или високотехнолошка дјелатност, индустријска зона може бити проглашена
специјализованом индустријском зоном.
Члан 11.
(Правни статус индустријске зоне)
(1) Индустријска зона може имати статус правног лица.
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(2) У случају регистрације индустријске
зоне као правног лица, индустријском зоном управља привредно друштво за управљање индустријском
зоном које се региструје у складу са
Законом о привредним друштвима,
овим Законом и другим прописима.
(3) Индустријску зону као једно правно
лице могу заједно регистровати више привредних друштава, а најмање 2/3 од укупног броја привредних друштава која имају сједиште у
индустријској зони.
(4) Индустријска зона или дио индустријске зоне може добити статус слободне зоне у складу са Законом.
Члан 12.
(Привредно друштво за управљање
индустријском зоном)
(1) Привредно друштво за управљање
индустријском зоном уређује организационе и техничке послове које
за потребе индустријске зоне обавља друштво за управљање индустријском зоном.
(2) Привредно друштво за управљање
индустријском зоном:
а) уређује организацију заједничких комуналних услуга и инфраструктуре,
б) обезбјеђује техничке и организационе услове кориштења инфраструктуре индустријске зоне коју заједнички
користе сви корисници индустријске
зоне,
ц) уређује питање кретања лица и роба
унутар индустријске зоне,
д) обезбјеђује сарадњу између привредних друштава у индустријској зони и
кантоналних органа управе и локалне самоуправе,
е) проводи мјере заштите на раду на подручју индустријске зоне у областима
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које нису обуваћене мјере заштите на
раду које проводе привредна друштва у складу са законом,
ф) проводи мјере мониторинга заштите
околине,
г) проводи друге послове и задатке које
друштво за управљање зоном обавља
за потребе корисника зоне у складу са
законима.
(3) Привредно друштво за управљање
зоном закључује уговоре са корисницима индустријске зоне о међусобним правима и обавезама.
(4) Привредно друштво за управљање
индустријском зоном је одговорно
само за послове који су обухваћени
уговором из става (3) овог члана.
(5) Битни елементи уговора који се односе на права и обавезе из става (2)
овог члана Закона, уписују се у рјешење из члана 6. став (3) овог Закона.
Члан 13.
(Корисници индустријске зоне)
(1) Корисници индустријске зоне су
привредна друштва која послују унутар индустријске зоне и друштво
за управљање индустријском зоном.
(2) Корисници обављају привредну дјелатност у индустријској зони у складу са законима и на основу уговора
којим су регулисана међусобна права и обавезе корисника и друштва
за управљање индустријском зоном.
ДИО ЧЕТВРТИ
РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
Члан 14.
(Подршка за развој
индустријских зона)
(1) За остваривање циљева из члана 1.
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став (2) овог Закона ресорна министарства осигуравају подршку за планирање и развој индустријских зона.
(2) Подршка из става (1) овог члана пружа се у складу са:
а) Стратегијом развоја индустријских
зона (у даљем тексту: стратегија);
б) Вишегодишњим планом развоја индустријских зона;
ц) Годишњим програмом подршке развоју индустријских зона.
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одног наслијеђа.
(3) Основни елементи плана су:
-

Члан 15.
(Стратегија развоја
индустријских зона)
(1) На приједлог Владе Кантона стратегију из члана 14. став (2) алинеја а)
усваја Скупштина Кантона за временски период дужи од пет година.
(2) Стратегијом се утврђује политика
Кантона у области инустријских зона и циљеви и приоритети развоја
индустријских зона.
(3) Министарство за привреду координира активности и обезбјеђује услове за партиципативни процес израде стратегије.
Члан16.
(Вишегодишњи план)
(1) У складу са стратегијом, Влада Кантона доноси план развоја индустријских зона (у даљем тексту: План) за
период не краћи од три године.
(2) У припреми Плана из става (1) овог
члана води се рачуна о потребама
прерађивачке индустрије, ефикасном планирању јавних ресурса, рационалном и ефикасном кориштењу
простора, заштити и уређењу околине, заштити градитељског и прир-

извод из просторне планске документације,
извод из стратегије,
циљеви развоја индустријских
зона,
план подршке у оквиру кантоналне политике,
план јавних инвестиција,
очекивани резултати,
механизми мониторинга, процјењивања и извјештавања.
Члан17.
(Годишњи програм)

(1) Годишњи програм подршке развоју
индустријских зона (у даљем тексту:
годишњи програм) је основни програмски документ на основу којег се
осигуравају средства и планирају мјере на развоју индустријских зона,
који на приједлог Министарства за
привреду доноси Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
(2) Годишњи програм обавезно садржи:
а) увод,
б) преглед и анализа стања у области:
-

-

индустрије Босне и Херцеговине
и Федерације Босне и Херцеговине,
индустрије Кантона,
индустрије која послује на подручју индустријских зона,

ц) извод из стратегије и плана,
д) годишње циљеве на развоју индустријских зона,
е) мјере развоја индустријских зона,
ф) очекиване резултате,
г) висину и изворе средстава потребних
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за провођење годишњег програма,
х) временски оквир,
и) критерије за расподјелу средстава,
ј) механизме мониторнга и евалуације,
к) друге елементе у складу са стратегијом и планом.
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-

Члан 20.
(Подршке за развој)

(3) Годишњи програм се доноси у складу са планом из члана 16. овог Закона.
Члан 18.
(Модели подршке развоју
индустријских зона)
(1) Мјере развоја индустријских зона
из члана 17. став (2), алинеја д) планирају се у оквиру сљедећих модела подршке:
а) модел подршке за изградњу;
б) модел подршка за развој;
ц) модел подршка прерађивачкој индустрији.
Члан 19.
(Подршка за изгадњу)
(1) У циљу стварања услова пружиће
се подршка за изградњу индустријских зона основаним у складу са
овим Законом.
(2) У оквиру модела подршке за изградњу индустријских зона могу се
планирати сљедеће мјере:
-

-

израда пројектне и планске документације,
припремни радови,
изградња и реконструкција путева који спајају зону на мрежу
магистралних и региналних цеста,
изградња инфраструктуре и
уређење зелених површина у
индустријским зонама у изградњи,

реконструкција и изградња ограде и улаза,
друге мјере предвиђене стратегијом и вишегодишњим планом.

(1) У оквиру модела подршке за развој
индустријских зона планирају се
додатне мјере подршке.
(2) У оквиру модела подршке за развој
индустријских зона могу се планирати сљедеће мјере:
-

-

-

-

-

реконструкција индустријских
објеката, производних погона и
просторија за потребе радника,
реконструкција и изградња објеката који доприносе заштити
околине и заштити од природних и других несрећа,
реконструкција саобраћајница
унутар индустријских зона, паркинг-простора и приступних
путева до магистралне цесте,
истраживање и развој уколико
су у пројекту укључена два или
више привредних субјеката унутар индустријске зоне,
друге мјере предвиђене стратегијом.
Члан 21.
(Подршка индустрији)

(1) У циљу обезбјеђења услова за запошљавање у прерађивачкој индустрији и достизања стандарда Европске уније у области индустрије до
краја 2019. године, корисницима
индустријске зоне ће се пружити
подршка за развој прерађивачке
индустрије.
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(2) Мјере подршке прерађивачкој индустрији укључују подршку за:
-

-

-

истраживање и развој,
креирање нових радних мјеста,
увођење нових технологија и
стварање услова за извозно орјентисано пословање,
стручно оспособљавање радника,
мјере које доприносе унапређењу здравља и сигурности радника и друге мјере које доприносе побољшању услова привређивања,
друге мјере предвиђене стратегијом и вишегодишњим планом.
ДИО ПЕТИ
НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 22.
(Надлежности)

(1) Министарство за привреду је надлежно за управне и друге стручне послове који се односе на предлагање и
провођење политике у области индустријских зона на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине је
надлежно за припрему докумената
просторног уређења у области индустријских зона на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
ДИО ШЕСТИ
ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 23.
(Извори средстава)

(1) Средства за реализацију годишњег
програма из члана 17. овог Закона
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обезбјеђују се у:
а) Буџету Кантона,
б) плану располагања имовином Кантона,
ц) донација и других извора у складу са
законима.
(2) Висина средстава из става (1), алинеја а) овог члана у Буџету не могу бити већа од 2% порезних и непорезних прихода за текућу годину.
ДИО СЕДМИ
НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 24.
(Надзор над провођењем Закона)
(1) Министарство за привреду врши
надзор над провођењем овог Закона и прописа донесених на основу
њега.
(2) Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
надлежна је за провођење овог Закона и за питања која су додијељена
овим Законом и другим законима
Кантона.
(3) Инспекцијски надзор над провођењем овог Закона врши Кантонална
управа за инспекцијске послове Босанско-подрњског кантона Горажде.
Члан 25.
(Извјештавање)
(1) Министарство за привреду Влади
Кантона подноси кварталне извјештаје, а Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде годишњи
извјештај о имплементацији стратегије, плана и програма развоја индустријских зона и предлаже мјере за
побољшање.
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(2) Праћење, прикупјање и објављивање података о привредним друштвима унутар индустријских зона вршиће се у оквиру рада информационог система регистра индустријских зона у сарадњи са институцијама
из области статистике.
ДИО ОСМИ
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
(Новчане казне)
Новчаном казном у износу од
500 до 2000 КМ казниће се за прекршај
правно и физичко лице:
а) ако у индустријекој зони покрене
производњу која има штетне утицаје
на околину (члан 3. став (1)), алинеја 3,
б) ако користи термин „индустријска
зона“ супротно одредбама члана 3
став (2),
ц) ако не обавља или врши послове супротно одредбама члана 12. став (2).
ДИО ДЕВЕТИ
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
(Програмирање у прелазном периоду)
У прелазном периоду у трајању
од једне године од дана ступања на снагу овог Закона, могуће је усвајање плана и програма из чланова 16. и 17. овог
Закона, уколико је актом Владе утврђено да су циљеви из плана усклађени са
кантоналном политиком у области индустријских зона.
Члан 28.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осмог
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дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-325/15
12.05.2015.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

263
На основу члана 33.а Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/98, 10/00
и 5/03), д о н о с и м:

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ
НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Проглашава се Закон о образовању одраслих на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде, који је
донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 4. редовној
сједници, одржаној 12.05.2015. године.
Број:02-02-197/14
12.05.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

264
На основу поглавља IV, oдјељак
А, члана 23, а у вези са члановима 16.
и 18. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 8/98, 10/00 и 5/03) и члана 106.
Пословника Скупштине Босанско-под-
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рињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 4. редовној сједници, одржаној 12. маја 2015. године, д о н о с и:

носи смањењу незапослености, развоју
друштва заснованог на знању, одрживом развоју, европским вриједностима и
социјалној кохезији.

ЗАКОН
о образовању одраслих Босанскоподрињског кантона Горажде

(1) Образовање одраслих дио је јединственог образовног система који током цијелог живота одраслима обезбјеђује стицање компетенција и
квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и
запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.
(2) Образовање одраслих обухвата цјелину процеса учења одраслих намијењену:

ДИО ПРВИ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
(1) Законом о образовању одраслих
Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту Законом) уређује се:
а) обављање дјелатности образовања
одраслих;
б) општа питања у вези са организацијом, финансирањем, управљањем и
руковођењем процесом образовања
одраслих;
ц) услови које мора испуњавати организатор образовања одраслих;
д) права и обавезе надлежних органа у
области образовања одраслих,
е) издавање јавних исправа и друга питања од значаја за обављање дјелат
ности образовања одраслих на подр
учју Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
(Општи интерес Кантона)
Општи интерес Кантона је осигурање висококвалитетне стручне обуке и образовања одраслих, која допри-

Члан 3.
(Образовање одраслих)

a) остваривању права на слободан
развој личности;
б) оспособљавању за запошљавање:
стицање квалификација за прво
занимање, преквалификацију, стицање и продубљивање стручних знања, вјештина и способности;
ц) оспособљавању за активно грађанство.
Члан 4.
(Значење појединих израза)
Поједини изрази употријебљени у овом Закону имају сљедећа значења:
a) 'Андрагогија' је наука која се бави учењем одраслих и дидактичко-методичким специфичностима процеса образовања одраслих. Наглашава разлике у интеракцијско-комуникацијском
аспекту одгоја и образовања
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одраслих. У већини европских
земаља појам андрагогија замјењује се појмом образовање одраслих (adult education). Термин
се задржао у употреби на простору Балкана, у Холандији и у
америчкој литератури чији су
аутори сљедбеници андрагошке мисли M. Knowlesa.
б) 'Одрасли' су лица старија од 15
година која нису завршила основно образовање, односно лица
старија од 18 година која су завршила основно образовање у
редовном школовању и друга
лица која се образују, а да при
том немају статус ученика или
студента;
ц) 'Образовање одраслих' се организује за одрасла лица (полазна тачка од које се дефинише одраслост креће се од 15. до 18. године
старости) има за циљ задовољавање општих образовних потреба одраслог лица или професионално стручно усавршавање.
То је дио образовног система једне земље који је, или би требао
бити, потпуно равноправан с
осталим дијеловима образовног
система. Укључује све облике
учења (формално, неформално
и информално) одраслих лица.
д) 'Цјеложивотно учење' подразумијева интеграцију формалног, неформалног и информалног учења како би се стекле могућности
за стално унапређење квалитета
живљења;
е) 'Формално образовање' је учење усмјерено од стране наставника
или инструктора које се стиче у
образовним установама, а према
наставним плановима и програ-
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мима одобреним од надлежних
образовних власти;
ф) 'Неформално образовање' је организован процес учења и образовања усмјерен ка усавршавању, специјализацији и допуњавању знања, вјештина и способности према посебним програмима који су усмјерени на лични развој одраслих, рад и запошљавање и социјалне активности;
г) 'Информално учење' је процес самосталног стицања знања, вриједности, ставова, способности
и вјештина у свакодневном животном, радном и социјалном
окружењу;
х) 'Прво занимање' је образовање и
оспособљавање за укључивање у
рад и обављање мање сложених
послова након завршене основне
школе;
и) 'Доквалификација' је стицање новог знања у оквиру истог занимања с циљем повећања компетенција, односно додатно стручно
образовање према посебно утврђеним диференцираним програмима ради стицања вишег степена квалификације у оквиру
истог занимања;
ј) 'Преквалификација' је образовање
и оспособљавање за друго занимање, односно образовање и оспособљавање које лицу које је већ
претходно стекло неко стручно
звање, односно занимање, омогућава да стекне нове компетенције за обављање новог занимања
или нове професионалне дјелатности;
к) 'Специјализација' је образовање и
оспособљавање у оквиру истог
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занимања ради стицања посебних знања и радних вјештина;
л) 'Самоусмјерено учење' одраслих
означава активности у којима
одрасло лице самостално успоставља контролу над процесом
учења, као и одговорност за резултате учења;
м) 'Исходи учења' представљају изјаву о томе шта полазник/учесник у образовном процесу зна,
разумије и може да обавља на
основу завршеног процеса учења, дефинисаних кроз знање,
вјештине и ставове;
н) 'Усавршавање' је сваки облик образовања, обуке, оспособљавања,
стицања компетенција и сл. након завршеног почетног образовања или током радног вијека које треба помоћи лицу да побољша или актуелизира своја већ стечена знања и/или компетенције, да стекне нове компетенције
у погледу професионалног напредовања и да се лично и професионално усавршава;
о) 'Оспособљавање' је оспособљавање
за укључивање у рад након завршене основне школе за обављање једноставних и мање сложених послова одређеног занимања;
п) 'Посебни програми' су програми
за повећање општег образовања
и повећање стручних и других
компетенција;
q) 'Јавно важећи образовни програм' је
програм образовања који је донио, односно одобрио надлежни
орган;
р) 'Знање' је резултат усвајања информација кроз процес учења,
односно скуп чињеница, принципа, теорија и пракси које се од-
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носе на подручје рада или изучавања;
с) 'Вјештине' представљају способност примјене знања и кориштења принципа „знати како“ да се
изврши одређени задатак и да се
ријеши проблем;
т) 'Компетенције' су способност
примјене знања, вјештина и персоналних, социјалних и методолошких способности, на радном мјесту или током учења,
како у приватном тако и у професионалном развоју;
у) 'Писменост одраслих' обухвата:
1. основну писменост, као способност
одраслих да комуницирају на властитом језику и да с разумијевањем
читају и пишу кратке, једноставне
изјаве о њиховом свакодневном
животу;
2. функционалну писменост, као способност одраслих да разумију и користе медијске и друге информације у сврху планирања и остварења
властитог развоја, као и способност
одраслих да се укључе у активности у којима је писменост, која подразумијева и кориштење информационих и комуникационих технологија, потребних за њихово боље
свакодневно функционирање и учешће у животу заједнице.
Члан 5.
(Принципи образовања одраслих)
Образовање одраслих се заснива на принципима:
a) цјеложивотног учења – уважавања потреба и могућности одраслих за учење и развој током
цијелог живота;
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б) рационалног кориштења образовних могућности, територијалне близине и доступности
образовања свима под једнаким
условима, у складу с њиховим
способностима;
ц) повезивања образовања са тржиштем рада;
д) гаранције квалитета образовне
понуде;
е) уважавања различитости потреба и могућности, претходних
знања и искустава, те с тим у вези и специфичности образовања и учења одраслих;
ф) слободе избора одговарајућег
образовања, као и облика, метода и начина учења;
г) доступности и разноврсности
образовне понуде;
х) осигурања одговарајућег квалитета образовања;
и) промовисања једнаких вриједности исхода учења у формалном
и неформалном образовању те
информалном учењу;
ј) професионалности и одговорн
ости организатора образовања
одраслих те професионалности
и етичности андрагошког кадра;
к) поштовања личности и достојанства сваког учесника у процесу
образовања одраслих;
л) информисања, савјетовања и вођења у даљем образовању и/или
каријерном напредовању.
Члан 6.
(Циљеви образовања одраслих)
Образовање одраслих има за
циљ:
a) побољшати образовне и квали-
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фикационе структуре као и могућности запошљавања становништва;
б) омогућити стицање минимално
основног образовања;
ц) подизати основну и функционалну писменост одраслих;
д) оспособљавати за запошљавање
одрасла лица која немају завршено формално образовање и
стицање квалификација за прво
занимање;
е) омогућавати даље образовање и
обуку, односно могућност доквалификације, преквалификације и континуираног стручног
усавршавања током цијелог радног и животног вијека;
ф) омогућавати образовање и стицање знања, вјештина и компетенција у складу са личним способностима, афинитетима и
животном доби појединца;
г) омогућавати формално/јавно
признавање и потврђивање резултата претходног учења, односно стечених знања, вјештина
и компетенција, без обзира на
начин њиховог стицања;
х) стварати основе за одрживи друштвено-економски развој на локалном, кантоналном, ентитетском и државном нивоу;
и) повећати професионалну мобилност и флексибилност радно
активног становништва;
ј) смањити сиромаштво, остварити
једнакости, социјалну укљученост и међугенерацијску солидарност;
к) унаприједити квалитет живота –
личног, породичног, природног
и социјалног окружења;
л) развијати демократију, интер-
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културалност и толеранцију;
м) омогућити интеграцију у европски друштвени и економски
простор, уважавајући европске
образовне оквире.
ДИО ДРУГИ
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВАЊА
Члан 7.
(Облици образовања одраслих)
(1) Образовање одраслих одвија се кроз:
a)
б)
ц)
д)

формално образовање;
неформално образовање;
информално учење;
самоусмјерено учење.
Члан 8.
(Формално образовање)

(1) Формално образовање одраслих је
дјелатност која се реализује у јавним или приватним образовним установама верификованим од стране Министарства ради стицања општег образовања, одговарајућих
квалификација, знања, вјештина и
способности у складу са прописаним стандардима и наставним плановима и програмима које доноси
Министарство.
(2) Формално образовање одраслих обухвата:
a) основно образовање;
б) средњошколско образовање; стицање средње школске или стручне спреме, ниже стручне спреме, преквалификације, оспособљавање и усавршавање;
ц) високо образовање.
(3) Формално образовање одраслих пр-
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оводи се у складу с јавно важећим
образовним програмом.
Члан 9.
(Неформално образовање)
(1) Неформално образовање одраслих
означава организоване процесе учења на основу посебних програма
усмјерених на стицање знања, способности и вјештина ради лакшег
запошљавања, ради стицања вриједности и ставова одраслих за различите социјалне активности те за
лични развој.
(2) Начин, услови и вријеме образовања одраслих утврђују се актима
организатора неформалног образовања одраслих.
(3) Вријеме организовања неформалног образовања у току године утврђује се годишњим програмом рада
образовне институције која проводи неформално образовање.
Члан 10.
(Информално учење)
(1) Информално учење одраслих представља процес самосталног стицања знања и вјештина, прихватања
ставова и позитивних вриједности
у свакодневном животном, радном
и социјалном окружењу.
(2) Знања, вјештине и способности стечене информалним учењем одрасли могу доказати, неовисно о начину на који су стечене, полагањем
испита.
Члан 11.
(Самоусмјерено учење)
(1) Самоусмјерено учење се одвија кр-
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оз активности којима одрасло лице
само успоставља процес учења и
одговорности за резултате тог учења без непосредне и континуиране
помоћи других.
(2) Знања, вјештине и способности стечене самоусмјереним учењем одрасли могу доказати, неовисно о начину на који су стечене, полагањем
испита.
Члан 12.
(Јавно важеће образовање)
(1) Јавно важеће образовање одраслих
је образовање које се стиче по јавно
важећем образовном програму основног и средњег образовања или
по прилагођеном јавно важећем образовном програму или дијелу тог
програма, у складу са посебним
прописом који уређује ту област
образовања.
(2) Одрасли могу стицати знања, вјештине и компетенције по донесеном, односно одобреном програму
образовања или дијелу тог програма, у складу са овим Законом.
(3) Образовање стечено у смислу става
(2) овог члана, након провјере од
стране овлаштене установе је јавно
важеће образовање и доказује се јавном исправом.
ДИО ТРЕЋИ
ОРГАНИЗАТОРИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Члан 13.
(Организатори
образовања одраслих)
(1) Организатор образовања одраслих
(у даљњем тексту: организатор) у
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смислу овог Закона је:
a) основна и средња школа;
б) високошколска и друга установа, јавно предузеће, служба за
запошљавање, привредно друштво, подузетник, синдикална
организација, удружење, стручно друштво, организације за образовање одраслих, центри и
организације за стручно усавршавање, за учење страних језика, информационо-комуникационе технологије, за обуку и развој људских ресурса, ауто-школе, привредна комора, као и други субјекти регистровани за
образовну дјелатност у складу с
прописима којима се уређује
класификација дјелатности (у
даљњем тексту: друга организација).
(2) Установу за образовање одраслих
може основати домаће и страно правно и физичко лице у свим облицима својине.
(3) Јавну установу за образовање одраслих може основати Кантон или јединица локалне самоуправе.
Члан 14.
(Јавно признати
организатор активности)
(1) Основна и средња школа су јавно
признати организатори активности, ако испуњавају прописане услове за ту активност и имају рјешење о верификацији, које издаје Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско –
подрињског кантона Горажде (у
даљем тексту: Министарство), у складу са законом којим се уређују
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(2)

(3)

(4)

(5)

основи система образовања и одгоја (у даљњем тексту: Закон) и овим
Законом.
Друга организација може стећи статус јавно признатог организатора
активности за активности неформалног образовања одраслих ако је
регистрована за образовне дјелатности, задовољава утврђене стандарде и на основу одобрења Министарства у складу с овим Законом.
Изузетно од става (2) овога члана,
статус јавно признатог организатора активности имају државни органи и установе које у складу с посебним законом обављају стручно
усавршавање и друге активности
образовања одраслих.
Одобрење из става (2) овога члана
се издаје другој организацији која
испуњава прописане услове за организовање активности образовања одраслих у погледу програма,
кадра, простора, опреме и наставних средстава.
Ближе услове у погледу програма,
кадра, простора, опреме и наставних средстава, укључујући и услове
за осигуравање приступачности
наставе и програма за лица с инвалидитетом, прописује Министарство.
Члан 15.
(Средства за оснивање и рад)

(1) Оснивач установе за образовање
одраслих на подручју кантона осигурава средства потребна за оснивање и рад установе, у складу са стандардима и нормативима за реализацију програма образовања одраслих, којима се посебно стандардизирају и нормирају простор, оп-
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рема, кадрови, наставна средстава
и учила.
(2) Ако установе за образовање одраслих оснива више правних, односно
физичких лица, своје међусобне
односе уређују уговором.
(3) Стандарде и нормативе, те начин и
поступак за утврђивање услова које
морају испуњавати установе за извођење програма образовања одраслих доноси Министарство.
Члан 16.
(Одлука о оснивању)
(1) Одлука о оснивању установа за образовање одраслих садржи:
a)
б)
ц)
д)

назив оснивача,
назив и сједиште институције,
врсту програма за које се оснива,
изворе и начин обезбјеђивања
средстава за рад,
е) број наставника и другог особља,
ф) зграде и објекте који ће бити обезбијеђени и који ће се користити,
г) лице које ће представљати и заступати институцију и његова
овлаштења и одговорности,
х) рок за доношење општег акта,
именовање органа управљања и
руковођења,
и) друга питања значајна за рад
институције.
Члан 17.
(Оснивање установе
за образовање одраслих)
(1) Установа за образовање одраслих
може се основати ако:
a) постоји потреба за њеним оснивањем (када се оснива као јавна
установа);
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б) су обезбијеђена средства за финансирање, односно суфинансирање програма за образовање
одраслих;
ц) је осигуран адекватан простор
који испуњава хигијенско-техничке услове у складу са стандардима и нормативима простора
и опреме, има потребан број
предавача, стручних сарадника
и осталих запослених и
д) су обезбијеђена средства за рад
од стране оснивача.
(2) Оснивач је дужан да, уз захтјев за
издавање рјешења о испуњавању
услова за оснивање установе за образовање одраслих, Министарству
достави:
a) оснивачки акт;
б) елаборат о оправданости оснивања (за јавну установу);
ц) податке о лицу овлаштеном за
заступање;
д) доказ о осигураним условима и
средствима за рад.
(3) Испуњеност услова за оснивање установе за образовање одраслих утврђује комисија коју именује Министарство.
Члан 18.
(Регистар установа
за образовање одраслих)
(1) Установа за образовање одраслих
уписује се у Регистар установа за
образовање одраслих (у даљем тексту: Регистар), који води Министарство.
(2) Ближи пропис о поступку утврђивања услова о садржају и начину вођења Регистра доноси Министарство.
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(3) У Регистар се могу уписати само
установе које испуњавају услове из
овог Закона.
(4) Провјеру услова за упис у Регистар
врши комисија коју формира Министарство, а на захтјев оснивача.
(5) Министар доноси рјешење о испуњености услова из става (3) овог члана.
(6) Против рјешења из става (5) овог
члана може се изјавити жалба Влади Кантона у року од 15 дана од
дана достављања истог.
(7) Установа за образовање одраслих
се уписује у Судски регистар и даном уписа стиче статус правног лица.
Члан 19.
(Јавне исправе и печат)
(1) Установа за образовање одраслих
која је уписана у регистре обавезна
је водити документацију и евиденцију и може издавати одговарајуће
јавне исправе о завршеном образовању по јавно важећим програмима.
(2) Установа за образовање одраслих
која је уписана у регистре обавезна
је водити документацију и евиденцију и може издавати цертификате, потврде о завршеној обуци, потврде о учешћу за неформалне облике образовања, на основу прописа
које доноси Министарство.
(3) Установа за образовање одраслих
има печат који се користи као доказ аутентичности сваког документа
који издаје.
Члан 20.
(Контрола и престанак рада)
(1) Министарство врши провјеру испуњености услова рада институције
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(2)

(3)

(4)

(5)

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

(1) Установа за образовање одраслих
се брише из Регистра када престане да испуњава услове прописане
овим Законом и ближим прописима које доноси Министарство.
(2) Укидање и брисање установа за образовање одраслих из Регистра објављује се у „Службеним новинама
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Босанско–подрињског кантона Горажде“.
ДИО ЧЕТВРТИ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Члан 22.
(Планови и програми
образовања одраслих)
Образовање одраслих заснива
се на плановима и програмима образовања одраслих или дијеловима одговарајућих програма за редовне ученике којима одрасли стичу кључне и стручне компетенције и квалификације
потребне за лични и професионални
развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање, односно
допуњују знања, вјештине, способности и ставове.
Члан 23.
(Активности на реализацији плана
и програма образовања одраслих)
Спровођење плана и програма
образовања се одвија кроз сљедеће активности:
a) објављивање јавног конкурса за
извођење одговарајућих програма образовања,
б) упис полазника,
ц) реализација плана и програма
образовања,
д) праћење извођења програма образовања и предузимање мјера
које су потребне за унапређивање те дјелатности,
е) планирање средстава за финансирање програма образовања,
ф) организовање испита и
г) издавање јавних исправа.

Број 5 – страна 796

Члан 24.
(План образовања одраслих)
(1) План образовања одраслих је стратешки документ којим се утврђује
општи јавни интерес у обављању
дјелатности образовања одраслих.
(2) Средњорочни трогодишњи план
образовања одраслих из става (1)
овог члана, на приједлог Министарства, доноси Влада уз могућност
измјена и допуна на годишњем нивоу.
(3) Припремање плана образовања одраслих врши Министарство, на основу прибављених података и исказаних потреба од стране Службе
за запошљавање Босанско–подрињског кантона Горажде, Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, Привредне
коморе, обртничке коморе и Удружења послодаваца Босанско–подрињског кантона Горажде, органа јединице локалне самоуправе, надлежних министарстава, као и на основу сопствених сазнања.
(4) План образовања утврђује:
a) приоритетне образовне области образовања одраслих;
б) распоређивање програма образовања одраслих на јединице
локалне заједнице;
ц) оквирни обим средстава за образовање одраслих;
д) програме рада и динамику њиховог остваривања.
Члан 25.
(Програм образовања одраслих)
(1) Програм образовања одраслих је
службени документ којим се утврђују наставни садржаји који ће се
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реализовати у том процесу, а који
доноси Министарство, на приједлог релевантних институција и структура, ако је ријеч о формалном
образовању, док програме неформалног образовања доноси установа која организује такав вид образовања.
(2) Програмом образовања одраслих
се прописују наставне области и
форме наставног рада, као и методичко-дидактичка упутства за њихову реализацију, а за неформално
образовање се предлажу наставне
области и форме наставног рада,
као и методичко-дидактичка упутства за њихову реализацију.
(3) Програм образовања одраслих је
прилагођен одговарајућем степену
образовања, као и доби полазника,
њиховом претходном образовању,
знању, вјештинама и способностима.
(4) Програм образовања одраслих је
прилагођен одраслим са посебним
образовним потребама (одрасли са
потешкоћама у учењу и другим тешкоћама узрокованим емоционалним, социјалним, језичким и културолошким препрекама, те одрасли са инвалидитетом).
Члан 26.
(Сврха програма
образовања одраслих)
(1) Образовање одраслих обухвата програме образовања којима одрасли
стичу кључне стручне компетенције и квалификације потребне за лични и професионални развој ради
запошљавања, односно допуне знања, вјештина и способности:
a) читања, писања и рачунања,
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б) владања матерњим и страним
језицима,
ц) владања информационо-комуникационом технологијом,
д) за рад у струци,
е) за подузетништво и менаџмент,
ф) креативног изражавања и судјеловања у културним и умјетничким догађајима,
г) за одговорно обављање темељних грађанских права и дужности и знања о активном грађанству,
х) за очување и заштиту околине,
посебне социјалне вјештине и
способности, те друга знања, вјештине и ставови.
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јеве за реализацију програма,
к) праћење, вредновање и евалуација програма и постигнућа.
(2) Програм из става (1) овог члана прилагођен је циљној групи.
(3) Програм преквалификације одраслих проводи се у складу са јавно важећим програмом.
(4) Програмом оспособљавања утврђује се минимум претходног образовања, знања и вјештина неопходних за успјешно похађање програма.
(5) Програмом усавршавања утврђују
се и додатна знања и вјештине у
одређеној области у односу на тренутну квалификацију полазника.

Члан 27.
(Садржај Програма
образовања одраслих)

Члан 28.
(Одобравање извођења програма
образовања одраслих)

(1) Програмом образовања утврђује се:

(1) Захтјев за одобравање програма у
систему формалног образовања одраслих, институција регистрована
за ту дјелатност подноси Министарству.
(2) Уз захтјев се прилажу:

a)
б)
ц)
д)
е)

ф)

г)
х)

и)
ј)

назив програма,
наставни садржаји,
облик извођења програма,
трајање програма и начин провјере,
завршетак програма и могућности даљег напредовања и усавршавања (хоризонтална и вертикална проходност),
школска или стручна спрема
или занимање или опис знања,
вјештина и способности које се
стичу завршетком програма,
услови за упис,
кадровски, дидактички и просторни услови за реализацију
програма,
кадровски потенцијали за реализацију наставних садржаја,
педагошке основе са нагласком
на дидактичко-методичке захт-

a) програм образовања одраслих,
уколико до тада није јавно важећи,
б) докази о компетенцијама стручних лица која ће реализовати
програме образовања,
ц) докази о обезбијеђености адекватног простора, опреме и наставних средстава,
д) докази о обезбијеђености материјалних средстава за извођење
програма образовања,
е) доказ о уплати накнаде на име
трошкова провођења поступка
провјере испуњености услова за
рад.
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(3) Влада, на приједлог Министарства,
доноси одлуку о висини накнаде
из става (2) тачка е. овог члана.
(4) Рјешење о испуњености услова за
извођење програма образовања којим се додјељује акредитација доноси Министарство.
(5) Против рјешења из става (4) овог
члана може се изјавити жалба Влади Кантона у року од 15 дана од
дана достављања истог.
(6) Правилник којим се прецизније уређује процес и начин провјере испуњености услова за рад и акредитацију доноси Министарство.

образовања одраслих, остваривање
и унапређивање програма образовања одраслих.
(2) Наставник је лице које остварује
наставу и друге облике образовног
рада у основној и средњој школи у
складу са Законом, посебним законом и овим Законом.
(3) Предавач, тренер, водитељ, инструктор и други су лица која, осим
одговарајућег образовања утврђеног стандардом квалификације, имају компетенције утврђене програмом активности образовања одраслих и андрагошке компетенције.

Члан 29.
(Начини извођења програма за
образовање одраслих и предавачи)

Члан 31.
(Програми формалног
образовања одраслих)

(1) Програм се може изводити: редовном наставом, консултативно-инструктивном наставом, дописно-консултативном наставом, отвореном
наставом, теленаставом, наставом
на даљину, мултимедијски те на
други примјерен начин.
(2) Програм може имати модуларну
структуру.
(3) Програм изводе: учитељи, наставници, професори, стручни сарадници, предавачи, тренери, водитељи и други андрагошки кадрови.
(4) Андрагошки кадрови морају испуњавати услове прописане програмом.

Програми формалног образовања одраслих обухватају:

Члан 30.
(Извођачи програма
образовања одраслих)
(1) Задатак извођача програма образовања одраслих је да осигурају уважавање општих начела и циљева

a) основно образовање одраслих,
б) програме за стицање средње стручне спреме,
ц) програме за стицање високе стручне спреме,
д) програме за стицање првог занимања,
е) програме преквалификације,
ф) програме доквалификације,
г) програме оспособљавања.
Члан 32.
(Програми неформалног
образовања одраслих)
Програми неформалног образовања одраслих обухватају:
a) програме оспособљавања,
б) програме усавршавања,
ц) програме заштите околине и екологије,
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д) програме страних језика,
е) програме обуке за рад на рачунару,
ф) програме предузетништва и менаџмента,
г) програме рада у струци,
х) програме из познавања науке и
технологије,
и) програме креативног и умјетничког изражавања, и
ј) програме за стицање других знања, вјештина и способности
потребних за одређене послове,
к) програме који настају у складу
са захтјевима и потребама тржишта рада.
Члан 33.
(Огледни програми)
(1) Када постоји потреба због увођења
организационих промјена, примјене савремене технологије, захтјева
тржишта рада за дефицитарним
занимањима, програми образовања или дијелови програма могу се
уводити и провјеравати огледним
програмом, на приједлог установе,
удружења послодаваца, привредне
коморе, обртничке коморе, завода
за запошљавање или других заинтересираних организација.
(2) Организатора образовања одраслих који ће изводити огледни програм одређује Министарство.
(3) Извођење огледног програма прати Педагошки завод.
Члан 34.
(Коморе и Удружења послодаваца)
(1) Привредне коморе, обртничке коморе и удружења послодаваца предлажу занимања за која се припре-
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мају одговарајући програми из члана 33. овог Закона.
(2) Привредне коморе, обртничке коморе и удружења послодаваца:
a) организовају савјетовања и специјализације за запослене;
б) учествују у конципирању програма учења уз рад;
ц) предлажу стандарде практичних знања;
д) предлажу програме усвршавања
и оспособљавања;
е) воде регистар послодаваца код
којих се обавља практичан рад.
(3) Начин провјере и верификације коморе и послодаваца код којих се
обавља практичан рад, садржај и
начин вођења регистра послодаваца утврђује се правилником који
доноси Министарство на приједлог
привредне коморе.
Члан 35.
(Програми образовања одраслих који
се реализирају кроз практичан рад)
(1) Програми образовања који се реализирају кроз практичан рад могу
се остварити код организатора образовања, код другог организатора
образовања или послодавца.
(2) Ако се практичан рад изводи у објектима који не припадају организатору образовања, међусобна права и обавезе организатора образовања и другог организатора образовања или послодавца уређују се
уговором, а међусобна права полазника образовања и другог организатора образовања или послодавца
уговором о практичном раду.
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Члан 36.
(Оспособљавање код послодаваца)
(1) Послодавац може, ради прилагођавања тржишним захтјевима и промјенама, новим технолошким и радним процесима, организовати различите облике оспособљавања и
усавршавања запослених.
(2) Лица из става (1) овог члана могу у
складу са овим Законом да цертифицирају стечено знање, вјештине
и способности у јавној установи школи именованој од стране Владе, која о томе издаје јавну исправу.
Члан 37.
(Годишњи програм рада)
На основу Програма образовања одраслих из члана 31. овог Закона,
установе које врше образовање одраслих доносе годишњи програм рада за
сваку школску годину.
Члан 38.
(Верификација информално
стеченог знања и вјештина)
Знања и вјештине стечене путем информалног и самоусмјереног учења верификују се у складу са овим
Законом, полагањем испита у јавној
установи - школи коју одреди Влада.
Члан 39.
(Компетенције и квалификације)
(1) Компетенције, у смислу овог Закона, јесу способност употребе стечених знања, вјештина и ставова у различитим животним ситуацијама.
(2) Кључне компетенције, у смислу овог Закона, јесу способност употребе стечених знања, вјештина и ста-
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вова, неопходних за лични, социјални и професионални развој и даље учење.
(3) Стручне компетенције, у смислу
овог Закона, јесу способност употребе стечених знања, вјештина и ставова, неопходних за обављање радних активности.
(4) Квалификација, у смислу овог Закона, јесте формално признање стечених кључних и стручних компетенција утврђених стандардима, у
складу са овим Законом.
(5) Компетенције и квалификације могу да се стичу формалним и неформалним образовањем и информалним учењем.
Члан 40.
(Стандард квалификације)
(1) Стандард квалификације, у смислу
овог Закона, обухвата стандард кључних и стандард стручних компетенција и услове за њихово достизање.
(2) Стандард кључних компетенција, у
смислу овог Закона, обухвата опште стандарде постигнућа и посебне
стандарде постигнућа у основном
и у општем средњем и умјетничком образовању одраслих.
(3) Стандард стручних компетенција,
у смислу овог Закона, обухвата посебне стандарде постигнућа (исходе
учења) утврђених за стручно образовање и обучавање.
(4) Услови из става (1) овог члана односе се на: одрасле који се укључују
у образовну активност, простор,
опрему и кадрове организације код
којих се стичу, односно признају
компетенције и квалификације и
поступке за признавање претходног учења.
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Члан 41.
(Начин стицања квалификације)
(1) Одрасли могу стећи квалификацију или њен дио, кључне или стручне компетенције, у складу са утврђеним стандардом код јавно признатог организатора активности.
(2) Одрасли могу стећи квалификацију или њен дио, кључне или стручне компетенције, у складу с утврђеним стандардом и у поступку за
признавање претходног учења код
јавно признатог организатора активности који има рјешење за обављање активности из члана 14. став
(1) овог Закона.
ДИО ПЕТИ
КАНДИДАТИ, ПОЛАЗНИЦИ,
ИСПИТИ И АНДРАГОШКИ
КАДРОВИ
Члан 42.
(Полазник/ца образовања)
(1) Одрасли који се уписују у програм
образовања за одрасле стичу статус
полазника образовања, а статус кандидата укључивањем у поступак
признавања претходног учења.
(2) Полазник образовања одраслих у
смислу овог Закона може бити лице старије од 15 година које није завршило основно образовање, односно лице које је старије од 18 година, а да при том нема статус ученика или студента.
Члан 43.
(Права и обавезе запосленог
полазника програма образовања)
(1) Запослени полазник програма образовања има право на одсуство са
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посла ради образовања и оспособљавања, у зависности од сложености и дужине трајања програма образовања, у складу са законом и актом послодавца.
(2) Међусобна права и обавезе између
запосленог полазника образовања
и послодавца уређују се уговором
или другим актом послодавца.
Члан 44.
(Упис полазника)
(1) Упис полазника у програме формалног образовања одраслих врши
се по основу конкурса, који објављује организатор образовања одраслих.
(2) Програмом образовања одраслих
прописују се општи и посебни услови које мора испунајвати полазник, образовања одраслих.
(3) Поред општих и посебних услова
утврђених програмом образовања
одраслих, конкурс садржи и:
a) број мјеста за упис,
б) број и назив акта о одобравању
извођења програма образовања,
ц) начин извођења програма образовања и форме наставе,
д) трајање програма образовања и
услова за његово завршавање,
е) назив и значај јавне исправе која
се издаје по завршетку програма образовања,
ф) висину школарине по поједином полазнику образовања, односно по испиту, уколико образовање није финансирано или
суфинансирано из јавних прихода,
г) попис потребне документације
за упис.
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(4) Ако се на конкурс пријави више
кандидата него што их је могуће
уписати у програм образовања одраслих, организатор програма образовања је дужан да приликом избора кандидата узима у обзир степен испуњености услова у погледу
претходног образовања, искуства
или посебних психофизичких активности.
(5) Упис полазника може се извршити
и без конкурса, а на основу директног споразума који се доказује уговором између послодавца и установе за образовање одраслих.
(6) Услове уписа за неформалне програме образовања одређује организатор образовања.
Члан 45.
(Уговор о образовању)
(1) Организатор образовања и полазник, односно наручилац услуге, закључују уговор о образовању и оспособљавању у писаној форми, којим се уређују њихова међусобна
права и обавезе.
(2) Уговор о образовању и оспособљавању обавезно садржи сљедеће основне елементе:
a) права и обавезе организатора у
циљу осигурања квалитетног образовања и оспособљавања полазника,
б) права и обавезе полазника у складу са програмом образовања те
право да самостално напусти програм образовања или се испише
из институције за образовање одраслих,
ц) дефинисану цијену реализације
програма образовања и опис тр-
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ошкова образовања и оспособљавања,
д) трајање програма образовања и
оспособљавања,
е) начин раскида уговора,
ф) начин рјешавања спорова,
г) надлежност суда у случају спора.
Члан 46.
(Оцјењивање полазника
и издавање исправа)
(1) Оцјењивање полазника образовања
одраслих за стицање основног и средњег образовања врши се у складу
са прописима који регулишу те области образовања, ако овим Законом није другачије одређено.
(2) Полазнику програма основног образовања након завршеног од првог
(I) до петог (V) разреда издаје се
књижица, након завршеног од шестог (VI) до осмог (VIII) увјерење, а
након завршеног деветог (IX) разреда, свједоџба.
(3) Полазнику програма средњег образовања одраслих за стицање средње стручне спреме на крају сваког
завршеног разреда издаје се свједоџба, а након завршног испита свједоџба о завршном испиту или диплома.
(4) Полазнику програма преквалификације и доквалификације по завршетку програма издаје се свједоџба
о завршном испиту, односно диплома о стицању квалификације.
(5) Полазнику који заврши јавно важећи програм оспособљавања издаје
се увјерење о оспособљености.
(6) Полазнику који заврши јавно важећи програм усавршавања издаје се
увјерење о усавршавању.
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Члан 47.
(Рокови формалног образовања)
(1) Организатор формалног образовања одраслих своје активности проводи у роковима и складу са овим
Законом.
(2) Извођење програма за стицање основног образовања за одрасле траје
за први (I), други (II), трећи (II), четврти (IV) и пети (V) разред по три
мјесеца, за шести (VI), седми (VII),
осми (VIII) и девети (IX) разред по
шест мјесеци.
(3) Извођење програма за стицање средње стручне спреме одраслих траје годину мање од извођења програма за образовање редовних ученика.
(4) Извођење програма преквалификације траје најмање шест мјесеци.
(5) Извођење јавно важећег програма
оспособљавања траје најмање 120
сати, осим у случајевима одговора
на хитне потребе тржишта рада из
дијела седам овог Закона.
Члан 48.
(Рокови неформалног образовања)
(1) Извођење неформалног програма
образовања није временски ограничено.
(2) Неформално образовање одраслих
се проводи, према исказаној потреби, током цијеле године у складу са
законом.
Члан 49.
(Заснивање радног односа у
установама за образовање одраслих)
(1) Андрагошки кадрови заснивају радни однос у установама за образо-
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вање одраслих у складу са одредбама Закона о раду.
(2) У случају када рад андрагошког кадра не прелази половину пуног радног времена, установа за образовање одраслих може с андрагошким запослеником склопити уговор
о дјелу.
Члан 50.
(Стручно усавршавање)
(1) Андрагошки кадрови имају право
и обавезу стручног и андрагошког
усавршавања.
(2) Установа за образовање одраслих
дужна је једном годишње организовати андрагошко стручно усавршавање за своје упосленике.
Члан 51.
(Доказивање знања, вјештина
и способности)
(1) Полазници програма образовања
обавезно полажу испит провјере
знања из сваке области прописане
програмом образовања.
(2) Лица која су знања и вјештине стекла у процесу информалног учења
или у процесу самоусмјереног учења, имају право да кроз форму испита покажу степен оспособљености за обављање одређених послова, на основу чега могу стећи одговарајући цертификат.
(3) Одрасли могу доказати знања, вјештине и способности, неовисно о
начину на који су стечена, полагањем испита.
(4) Испите из става (3) овога члана организује и проводи установа за образовање одраслих која изводи програм за стицање истих знања, вје-
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штина и способности и која добије
овлаштење Министарства за провођење испита за верификовање претходно стеченог знања, вјештина
и компетенција кроз неформално
образовање или информално учење.
(5) За организовање испита из става
(4) овог члана установа формира
комисију стручњака дефинисаних
програмом обуке.
(6) Комисија из става (5) овог члана
има три члана.
(7) Министарство посебним актом прописује начин организовања, надзора и провођења испита из става
(3) овог члана, као и форму и садржај јавних исправа које се могу стећи кроз програме образовања.
Члан 52.
(Помоћнички и мајсторски испит
и испит за обављање обрта)
(1) Полагање помоћничких испита,
мајсторских испита и испита о стручној оспособљености за обављање
везаних обрта, назив, садржај и облик исправе која се стиче полагањем наведених испита и надзор
над законитошћу организовања и
провођења испита проводи се у складу са одредбама Закона о обрту
и сродним дјелатностима (“Службене новине Федерације БиХ”, број
35/09, 52/02, 29/03 и 11/05).
(2) Програм за полагање мајсторског
испита за свако занимање доноси
Министарство.
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ДИО ШЕСТИ
АНДРАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОДРАСЛИХ
Члан 53.
(Документација)
(1) Установе за образовање одраслих
воде андрагошку документацију.
(2) Садржај, облик те начин вођења и
чувања андрагошке документације
прописује Министарство.
Члан 54.
(Евиденција)
(1) У установама за образовање одраслих, програмима, полазницима,
радницима води се евиденција, те
евиденције о другим подацима важним за праћење стања и развој дјелатности.
(2) Садржај и начин вођења евиденција из става (1) овога члана прописује Министарство.
ДИО СЕДМИ
ОБУКА ОДРАСЛИХ У ЦИЉУ
ОДГОВОРА НА ХИТНЕ ПОТРЕБЕ
ТРЖИШТА РАДА
Члан 55.
(Захтијев за организовање
брзе обуке)
1) У циљу одговора на хитне потребе
тржишта рада послодавац може
Министарству поднијети захтијев
за организовање брзе обуке.
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2) Уз захтијев је потребно доставити
сљедеће податке:
a) потребан број кандитата за обуку
б) врста обуке
ц) трајање обуке
д) образложење потебе за хитном
обуком
Члан 56.
(Обавезе Министарства)
(1) Министарство ће цијенити захтијев
о хитности потребе тржишта рада,
те у случају да оцијени да је исти
оправдан, а у складу са постојећим
ресурсима, донијети одлуку о испуњавању услова те предузети сљедеће активности:
a) У року од 7 дана од дана достављеног захтијева остварити сарадњу са Службом за запошљавање, те дефинисати потребну
структуру кандидата са којима
располаже Служба за запошљавање, односно утврдити потенцијални број кандитада за приступање обуци.
б) У року од 30 дана од дана достављеног захтјева донијети наставни план и програм у складу са
ЕУ ВЕТ модуларним принципима, а који ће бити припремљен у
сарадњи са послодавцем у складу
са потребним исходима учења;
ц) У року од 30 дана од дана достављања захтјева одредити образовну установу која ће вршити
стручно теоријску наставу.
(2) Против одлуке Министарства из
става (1) овог члана може се изјавити жалба Влади Кантона у року од
15 дана од дана достављања исте.
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Члан 57.
(Трајање обуке)
(1) Обука из претходног члана не може бити краћа од 70 сати (теоријске
и практичне наставе).
(2) Трајање обуке ће се утврдити у наставном плану и програму за сваку
врсту обуке посебно.
Члан 58.
(Полагање испита
и цертифицирање)
(1) Образовна установа која врши обуку, организује полагање испита у
складу са овим Законом.
(2) Кандидатима који успјешно положе испит образовна установа издаје
цертификат који је прописан од стране Министарства и исти се објављује у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Члан 59.
(Правилник о условима и начину
обуке одраслих у циљу одговора
на хитне потребе тржишта рада)
Министарство ће у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог
Закона донијети Правилник о условима и начину обуке одраслих у циљу
одговора на хитне потребе тржишта
рада.
ДИО ОСМИ
ПРАЋЕЊЕ И РАЗВОЈ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Члан 60.
(Вијеће за образовање одраслих)
(1) У праћењу и остваривању образовања одраслих учествују вијеће за
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образовање одраслих (у даљем тексту: вијеће), ради ефикаснијег праћења и остваривања образовања
одраслих, за чији се рад обезјеђују
и финансијска средства.
(2) Кантон може формирати вијеће за
образовање одраслих и као дио постојећег социо-економског вијећа.
Члан 61.
(Задаци Вијећа
за образовање одраслих)
Вијеће је стручно и савјетодавно
тијело које има сљедеће задатке:
a) Предлаже план образовања одраслих за период од једне године у складу са трогодишњим
средњорочним планом, уз претходно прибављено мишљење
Службе за запошљавање, Привредне коморе, Обртничке коморе, Удружења послодаваца и
надлежних министарстава;
б) Прати стање и предлаже мјере
за развој образовања одраслих;
ц) Предлаже, односно даје мишљења на приједлоге законских и
других прописа;
д) Предлаже финансирање програма образовања одраслих за
које се осигуравају средства у
Буџету.
Члан 62.
(Једногодишњи план
образовања одраслих)
(1) План образовања из члана 60.
тачка а. утврђује:
а) министарства која су надлежна
за образовање одраслих;
б) приоритетне образовне области
образовања одраслих;
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ц) програме рада и динамику њиховог остваривања;
д) распоређивање програма образовања одраслих на јединице локалне самоуправе;
е) оквирни обим средстава за образовање одраслих.
(2) План образовања одраслих доноси
Министарство уз претходну сагласност Владе.
(3) План образовања одраслих доноси
се најкасније до 31.марта текуће године.
Члан 63.
(Именовање и начин рада
Вијећа за образовање одраслих)
(1) Вијеће чине предсједник и најмање
пет чланова, које именује Влада
Кантона, на приједлог Министарства на период од четири године,
водећи рачуна о заступљености установа за образовање одраслих, послодаваца и синдиката.
(2) Приједлог кандидата за чланове и
предсједника Вијећа подносе руководиоци тијела државне управе, јединице локалне самоуправе, установе за образовање одраслих, пословно – стручне организације, синдикати и удружења послодаваца који
имају статус социјалног партнера.
(3) Начин рада Вијећа уређује се пословником.
(4) Чланови Вијећа имају право на накнаду за свој рад у складу с одлуком коју доноси Министарство.
Члан 64.
(Одговорност за провођење
образовања и обуке одраслих)
(1) Стручна обука и образовање одра-
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слих је заједничка одговорност Кантона, јединица локалне самоуправе, послодаваца, запосленика, привредних и стручних асоцијација,
удружења, научно-истраживачких
и образовних институција и појединаца.
(2) Ради прилагођавања индустријским промјенама, Влада Кантона ће
осигурати подршку развоју система цјеложивотног учења кроз:
a) обуку и преквалификацију у
циљу лакше интеграције и реинтеграције радника у тржиште
рада;
б) олакшавање приступа образовању и охрабривање мобилности
инструктора, тренираних, а посебно младих људи,
ц) подршку кооперацији у организацији образовања, обуке и
тренинга између образовних
институција, социјалних партнера и предузећа,
д) оспособљавање за запошљавање
уз обуку уз рад, обуку незапослених одраслих лица, оспособљавање за запошљавање кроз
даље образовање и обуку, доквалификацију и преквалификацију,
е) омогућавање образовања и стицање знања и вјештина које одговарају личним могућностима,
потребама, захтјевима рада и посла, радном и друштвеном окружењу, те животном добу појединца,
ф) промовисање креативности, конкурентности, упошљивости и
духа предузетништва, омогућавање прилагођавања на технолошке промјене и потребе за са-
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временим вјештинама доприносећи тиме укупној продуктивности друштва,
г) мјере на постизању основних
образовних компетенција за
што већи број особа у области
интернета, друштвених мрежа,
других дигиталних знања, вјештине и комуникација, комуникације на страном језику, основних знања о науци и технологији,
х) културну свјесност и изражавање, друштвене и грађанске компетенције,
и) укључивање у процес образовања људи свих доби, укључујући
и оне са посебним потребама,
маргинализоване социјалне групе, без обзира на њихов друштвено-материјални статус, борбу против друштвене искључености условљене ниским нивоом првобитног образовања, незапосленошћу и изолацијом у
руралној средини,
ј) допринос личном интелектуалном и духовном развоју одрасле
особе кроз остварење веће личне испуњености, побољшаног
здравља и добробити појединца, као и појачаног самопоштовања, стварање свјести и поштовања за људска права и демократију, као и осјетљивости за друге људе и културе.
Члан 65.
(Обавезе Министарства)
(1) Министарство ће, у року од два мјесеца од дана ступања на снагу овог Закона, успоставити и ажурно
водити Регистар из члана 18. овог
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Закона.
(2) Министарство је задужено за праћење, развој, вредновање и унапређење система образовања одраслих.
(3) У обављању дјелатности из става
(2) овога члана:
a) објављује конкурсе за извођење
одговарајућих програма образовања који се финансирају из
Буџета Кантона;
б) проглашава програме јавно важећим;
ц) обавља аналитичке и развојне
послове у области образовања
одраслих;
д) усклађује приједлоге стручних
тијела;
е) обавља надзор над радом устанoва за образовање одраслих;
ф) обавља стручну и савјетодавну
дјелатност;
(4) Министарство за образовање ће у
року шест мјесеци од дана ступања
на снагу овог Закона донијети сљедеће правилнике:
a) Правилник за израду и издавање цертификата,
б) Правилник о минималним условима, површини и стандардима
просторија,
ц) Правилник о финалном испитивању,
д) Правилник о поступку утврђивања услова о садржају и начину
вођења регистра институција за
образовање одраслих из члана
18. овог Закона.
е) Правилник о условима и начину
обуке одраслих у циљу одговора
на хитне потребе тржишта рада.
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ДИО ДЕВЕТИ
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Члан 66.
(Носиоци трошкова
програма образовања)
(1) Трошкови за стицање основног образовања одраслих који имају мјесто пребивалишта у Кантону дуже
од 12 мјесеци осигуравају се из Буџета Кантона и донаторских извора.
(2) За лица која се налазе на евиденцији незапослених лица Службе за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту:
Служба за запошљавање), а која имају
највише завршени четврти (IV) степен образовања и која су на приједлог Службе за запошљавање упућена на обуку јавно признатих програма образовања одраслих, обуку
лица са онеспособљењем и верификацију информално стечених знања и вјештина, носилац трошкова
образовања је Служба за запошљавање.
(3) За стицање осталих видова образовања и оспособљавања одраслих,
трошкове образовања сносе полазници програма образовања, послодавци, завод/службе за запошљавање или друга заинтересована правна и физичка лица.
(4) Лица млађа од 18 (осамнаест) година не могу бити носиоци трошкова
програма образовања, изузев у случајевима прописаним овим Законом.
Члан 67.
(Значај и финансирање)
(1) Образовање одраслих је заједничка
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одговорност Кантона, јединица локалне самоуправе, послодаваца, запосленика, привредних и стручних
асоцијација, удружења, образовних
установа и појединаца.
(2) Средства за финансирање образовања одраслих могу бити обезбијеђена из јавних средстава, средстава
послодаваца, полазника и других
извора у складу са законом.
Члан 68.
(Средства која осигурава
Буџет Кантона)
(1) У Буџету Кантона обавезно се осигуравају средства за:
a) трошкове извођења програма
основног образовања одраслих;
б) трошкове праћења, унапређивања и развоја образовања одраслих.
(2) У Буџету Кантона се могу осигурати средства за трошкове извођења
програма средњошколског образовања одраслих лица која имају завршену само основну школу те друге програме образовања у складу
са Планом образовања одраслих из
члана 24. овог Закона.
Члан 69.
(Средства која осигурава јединица
локалне самоуправе)
(1) У буџету јединице локалне самоуправе осигуравају се средства за:
a) инвестиције и инвестиционо
одржавање у установама за образовање одраслих којима је оснивач;
б) материјалне трошкове пословања у сврху обављања дјелатнос-
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ти образовања одраслих у установама за образовање одраслих
којима је оснивач.
(2) У буџету јединице локалне самоуправе могу се осигурати средства за
трошкове извођења програма.
Члан 70.
(Средства јавних установа)
Средства јавних установа основаних од стране Кантона могу се користити за финансирање или суфинансирање акредитованих програма образовања или нових програма образовања који су посебно дизајнирани за одређене категорије лица и који се проводе у складу са Планом стручне обуке и образовања одраслих.
Члан 71.
(Средства финансирања
из других извора)
Трошкови образовања одраслих који нису покривени из јавних средстава могу бити финансирани из средстава полазника програма образовања, послодаваца, завода/служби за запошљавање, кроз посебне пројекте,
као и средстава других заинтересираних правних и физичких лица.
Члан 72.
(Финансијски подстицаји)
Из Буџета Кантона и буџета јединица локалне самоуправе могу се
одобрити финансијски подстицаји установама за образовање одраслих за:
a) опремање наставним и другим
материјалним средствима;
б) развој и провођење програма.
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Члан 73.
(Грантови)
Пројекти у оквиру којих је планирана имплементација програма обуке и образовања одраслих који се проводе на подручју Кантона, имају право на суфинансирање трошкова из Буџета Кантона до 20% буџета пројекта
уколико је финансирање већинског
дијела пројекта одобрено из средстава
ЕУ / ИПА.
Члан 74.
(Додјељивање средстава)
Средства из буџета Кантона,
односно буџета јединица локалне самоуправе из чланова 69, 70, 71. 72. и 73.
овога Закона додјељују се установама
за образовање одраслих на основу јавног позива.
Члан 75.
(Утврђивање цијене трошкова
програма образовања)
(1) Цијене трошкова образовања одраслих и провјере знања утврђују се
посебним актом који доносе организатор програма образовања.
(2) Сагласност на акт из става (1) овог
члана за институције које проводе
формално образовање даје Министарство.
ДИО ДЕСЕТИ
ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР НАД
ПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА
Члан 76.
(Надзор)
(1) Управни и стручни надзор над
провођењем овог Закона проводи
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Министарство, на начин прописан
овим и другим законима.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог Закона и других прописа
донесених на основу њега врши ресорна кантонална инспекција.
ДИО ЈЕДАНАЕСТИ
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
(Казнене одредбе)
(1) Новчаном казном у износу од 500
до 2.000 КМ ће да се казни за прекршај свако лице које:
а) супротно члану 45. став (1) пропусти да основне одредбе уговора
закључи писмено или не закључи уговор тачно, комплетно, на
прописан начин и правовремено;
б) супротно члану 45. став (2) пропусти да испуни обавезе у циљу
осигурања квалитетног образовања и оспособљавања полазника,
(2) Новчаном казном у износу од 1.000
до 5.000 КМ ће да се казни за прекршај организатор програма образовања одраслих, ако:
а) не обавља дјелатност у складу са
програмима образовања одраслих из чланова 31, 32, 33. и 35.
б) не закључи уговор са полазником образовања одраслих у складу са чланом 45. или пропусти да
то уради правовремено
ц) изврши наплату трошкова за стицање основног образовања од
полазника образовања супротно
члану 66.
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д) супротно члану 19. став (1) пропусти водити документацију и
евиденцију о завршеном образовању по јавно важећим програмима
(3) Новчаном казном у износу од 2.000
до 10.000 КМ казнит ће се за прекршај правно лице уколико средства
јавних прихода из чланова 69, 70,
71. 72. и 73. намијењена за финансирање/суфинансирање активности образовања одраслих користи у
друге сврхе, уз обавезу враћања цјелокупног износа добивених средстава.
(4) Новчаном казном од 1.000 до 3.000
КМ ће да се казни и одговорно лице у институцији за прекршаје из
става (1), (2) и (3) овог члана.
(5) За прекршаје из ставова (1) и (2) овог члана институцији може се изрећи и заштитна мјера забране извођења програма у трајању од једне
до три године.
ДИО ДВАНАЕСТИ
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.
(Усклађивање аката)
(1) Ступањем на снагу овог Закона, установе из члана 8. овог Закона дужне су да у року од једне године ускладе своја општа акта са овим Законом.
(2) Ступањем на снагу овог Закона престају са примјеном одредбе Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:
10/11) које се односе на обуку и образовање одраслих, као и Правилн-
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ик о образовању и обуци одраслих
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:
8/13).
Члан 79.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објаве у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-02-326/15
12.05.2015.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

265
На основу погљавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03), члана
31. Закона о унутрашњим пословима
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 9/10)
и чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 4. редовној сједници, одржаној 12.05.2015.
године, д о н о с и:

О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Члан 1.
Разрјешава се чланства Незави-
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сног одбора ЖУГА МИРСАД, на лични захтјев, због неспојивости функција.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-04-329/15
12.05.2015.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,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
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 2/15), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 11.
редовној сједници, одржаној дана 09.
04.2015.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на плаћање
Друге привремене ситуације
по Програму за субвенционирање
Пројекта реконструкције
и модернизације постројења
за обраду технолошки отпадних вода
у Индустријској зони „Побједа“
Горажде за 2015.годину
на економском коду 614 500
- Субвенције приватним
предузећима - Заштита околине
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје сагласност на плаћање Друге привремене ситуације по Програму за субвенционирање Пројекта реконструкције и
модернизације постројења за обраду
технолошки отпадних вода у Индустријској зони „Побједа“ Горажде за 2015.
годину, утврђених на економском коду 614500-ПОД 004 - Субвенције приватним предузећима - Заштита околине у износу од 168.803,63 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614 500-ПОД 004 - Субвенције приватним предузећима - Заштита околине.
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:03-14-481/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 Поглављем II. Уговора о провођењу стручног надзора над
извођењу грубих грађевинских радова
на изградњу стамбено-пословног обје-

13. мај/свибањ 2015.
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кта “Ламела Х2 – зграда за младе” број:
03-14-171-34/14 од 16.05.2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015. године, д о н о с и:

ужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине - Кантонални стамбени фонд, а за
финансијску реализацију задужује се
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на плаћање
Рачуна на име провођења стручног
надзора над извођењем грубих
грађевинских радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе”
у Горажду

Члан 4.

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на плаћање Рачуна на име провођења стручног надзора над извођењем
грубих грађевинских радова на изградњи стамбено-пословног објекта “Ламела Х2 – зграда за младе” у Горажду
број:22/2015 од 31.01.2015. године испостављаног од стране фирме “Конструктор” д.о.о. Фоча на износ од 103,99
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се из Буџета Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде са подрачуна Кантоналног стамбеног фонда, а са економског кода 821 200 - Набавка грађевина
на жирорачун фирме “Конструктор”
д.о.о. Фоча број: 562-006-0000077510, отворен код Развојне банке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-470/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 Уговором о извођењу грубих грађевинских радова на изградњи стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 - зграда за младе” број: 0314-719/2014 од 16.05.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на плаћање Окончане ситуације
на име изведених грубих
грађевинских радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе”
у Горажду
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на плаћање Окончане ситуације на
име изведених грубих грађевинских
радова на изградњи стамбено-пословног објекта “Ламела Х2 – зграда за младе” у Горажду број: 4/2015 од 16.03.
2015. године на износ од 23.923,80 КМ,
испостављене од стране извођача радова, ГПД “Дрина” д.д. Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
ће се исплатити из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са подрачуна Кантоналног стамбеног фонда, а са економског кода 821200 - Набавка грађевина, на жирорачун фирме ГПД “Дрина”д.д. Горажде број:1860001071388013,
отворен код “Зираат банк БиХ”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-471/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у складу са Уговором о извођењу грубих грађевинских радова на из-

градњи стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 - зграда за младе” број: 0314-719/2014 од 16.05.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на плаћање
VII привремене ситуације на име
изведених грубих грађевинских
радова на изградњи стамбенопословног објекта “Ламела Х2
– зграда за младе” у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на плаћање VII привремене ситуације на име изведених грубих грађевинских радова на изградњи стамбенопословног објекта “Ламела Х2 – зграда
за младе” у Горажду број: 1/2015 од 27.
01.2015. године у износу од 57.070,63
КМ, испостављене од стране извођача
радова ГПД “Дрина” д.д. Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се из Буџета Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде са подрачуна Кантоналног стамбеног фонда, а са економског кода 821200 - Набавка грађевина
на жирорачун фирме ГПД “Дрина”
д.д. Горажде број: 1860001071388013, отворен код “Зираат банке БиХ”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

13. мај/свибањ 2015.
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ом објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.

остављане од стране фирме “Конструктор” д.о.о. Фоча на износ од 1.677,05
КМ.

Број:03-14-472/15
09.04.2015.године
Горажде

Средства из члана 1. ове Одлуке
ће да се исплате из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са подрачуна
Кантоналног стамбеног фонда, а са економског кода 821200 - Набавка грађевина на жирорачун фирме “Конструктор д.о.о. Фоча број: 562-006-000007
7510, отворен код Развојне банке.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 Поглављем II. Уговора о провођењу стручног надзора
над извођењу грубих грађевинских радова на изградњу стамбено-пословног
објекта “Ламела Х2 – зграда за младе”
број: 03-14-171-34/14 од 16.05.2014 године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на плаћање
Фактуре на име провођења стручног
надзора над извођењем грубих
грађевинских радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе”
у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на плаћање Рачуна на име провођења стручног надзора над извођењем
грубих грађевинских радова на изградњи стамбено-пословног објекта “Ламела Х2 – зграда за младе” у Горажду
број: 4/2015 од 31.01.2015. године, исп-

Члан 2.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине - Кантонални стамбени фонд, а за
финансијску реализацију задужује се
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-473/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015. године,
д о н о с и:

бли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде”.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за путовање
у иностранство (Република Хрватска
- Омиш) и одобравање возача
и моторног возила за путовање
у иностранство
(Република Хрватска - Омиш)

272

I
Овом се Одлуком даје сагласност за путовање два ученика (Поповић
Ајнур и Чељо Адмир) и два наставника (Ирхад Кудуз и Бијан Николић),
који чине представнике ЈУ ОМШ „Авдо Смаиловић“ Горажде, на такмичењу „Омиш гитар фест 2015“, које се
одржава у Републици Хрватској – Омиш од 23. до 25.04.2015. године.
II
За путовање из члана I ове Одлуке одобрава се службено возило Босанско-подрињског кантона Горажде.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за заједничке послове
кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде, а путни трошкови падају на терет Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

Број:03-49-482/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 90. Закона о основном
одгоју и образовању (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/04, 6/09 и 1/15), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној
дана 09.04.2015. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
одавању сагласности на Критерије
за избор и именовање директора
основних школа на подручју
Босанско – подрињског кантона
Горажде
I
Даје се сагласност на Критерије
за избор и именовање директора основних школа на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-476/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

13. мај/свибањ 2015.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2015.годину број:10-14-898-1/15 од 31.03.2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015. године,
д о н о с и:

Број 5 – страна 817

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко - подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
на име интервентне помоћи носиоцима спортских дјелатности на нивоу Босанко-подрињског кантона Горажде за
измирење обавеза у укупном износу
од 25.000,00 КМ, и то:

Мушки
8.600,00 КМ
Измирење обавеза по Пресуди Општинског суда у
рукометни
Горажду број: 45 0 Рс 028757 14 Рс од 12.02.2015.
клуб
године и број: 45 0 П 029303 14 П од 05.12.2014.
„Горажде“
године.
Горажде
Новчана средства уплатити на жирорачун Мушког рукометног клуба „Горажде“
Горажде број: 1610300002260096, отворен код Раифаизен банке.
Фудбалски
12.000,00 КМ
1. Измирење обавеза за превоз спортиста према
клуб
рачунима: рачун број: 503-03/15 од 26.03.2015.
„Горажде“
године, рачун број: 351-02/15 од 28.02.2015.
године, рачун број: 318-02/15 од 27.02.2015.
године, рачун број: 229-02/15 од 23.02.2015.
године, рачун број: 194-02/15 од 11.02.2015.
године, рачун број: 177-02/15 од 11.02.2015.
године, рачун број: 461-03/15 од 18.03.2015.
године, рачун број: 540-03/15 од 31.03.2015.
године, испостављеним од стране фирме АТТП
Центропревоз д.о.о. Горажде;
2. Измирење обавеза за љекарске прегледе спортиста по рачуну број: 03-14-10-37/15 од 04.03.
2015. године, рачуну број: 03-14-10-54/15 од
13.03.2015. године, рачуну број: 03-14-10-61/15
од 16.03.2015.године, рачуну број:03-14-10-63/15
од 23.03.2015. године, рачун број: 03-14-10-56/15
од 23.03.2015. године;
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3. Измирење обавеза таксе за службена лица
(Кадић Амир, Куделић Есад, Рибић Емир);
4. Измирење обавеза за канцеларијски материјал
по рачуну број:83/15 од 27.03.2015. године и рачуну број: 40/15 од 28.02.2015.године испостављеним од стране „Чојо“ т.р. Горажде
5. Измирење обавеза за обезбјеђење утакмице по
рачуну број: 1-6585/15 од 30.03.2014. године испостављеном од стране Агенције за заштиту
људи и имовине „Секуритас“
6. Измирење обавеза за смјештај екипе на гостовању по рачуну број: 1824 од 25.03.2015. године
испостављеном од стране Хотела Врбас, Д.
Вакуф.
7. Измирење обавеза за рад економата клуба по
рачуну број: 15-010-000002 од 14.01.2015. године,
испостављеном од стране фирме Техногор
д.о.о. Горажде, рачуну број: 1/15 од 24.03.2015.
године испостављеном од стране фирме
„С.А.М.“ д.о.о. Горажде и рачуну број 15-3219030532 испостављеном од стране фирме Онипртом д.о.о. Горажде и обавезе према фирми
Новоградња д.о.о. на основу извода отворених
ставки на дан 31.12.2014. године.
Новчана средства уплатити на жирорачун Фудбалског клуба „Горажде“ број:
1376206004589412, отворен код Моје банке.
Женски
4.400,00 КМ
Измирење обавеза за превоз спортиста по рачуну
рукометни
број: 035/14 од 31.03.2014. године и дијелу рачуна
клуб
број: 90/13 од 06.12.2013. године, испостављеним
„Горажде“
од фирме Живојевић бус Горажде, рачуну број:
Горажде
71/2013 од 26.08.2013. године и дијелу рачуна број:
16/2013 од 18.03.2013. године испостављеним од
фирме д.о.о. Дрина бус Устиколина, рачуну број:
0217/12 од 23.04.2012. године, рачуну број: 0214/12
од 20.04.2012. године и рачуну број: 0184/12 од
09.04.2012. године испостављеним од стране фирме
АТТП Центропревоз д.о.о. Горажде.
Новчана средства уплатити на жирорачун Женског рукометног клуба „Горажде“
Горажде број: 1325002012476753, отворен код НЛБ Банке.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) –Текући трансфер за
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спорт за 2015.годину.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носиоца спортских дјелатности на
нивоу Босанско - подрињског кантона
Горажде са измиреним обавезама из
члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде.
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).
Члан 4.
Уколико корисник средстава не
изврши измирење обавеза из члана 1.
ове Одлуке, добивена средства по овој
Одлуци дужан је вратити Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт у истом износу, а одлуку о
томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обја-
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ви у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-479/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 одобравању преноса средстава
са посебног намјенског подрачуна
“За заштиту и спашавање”
Члан 1.
Влада БПК Горажде одобрава
пренос средстава у износу од 300.000
КМ са посебног намјенског подрачуна
“За заштиту и спашавање”, број рачуна: 1325002002184471, на трансакцијски
рачун Министарства за финансије број: 1327310410293057, отворен код НЛБ
банке д.д. Тузла.
Члан 2.
Средстава из члана 1. ове Одлуке преносе се као позајмица и иста ће
се вратити у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у “Службеним новима Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-460/15
07.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде којима су средства потребна због
тешке социјално-материјале ситуације
и за трошкове лијечења, како слиједи:
1. Шехо Есад средства у износу од
100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
137 620 600 393 3207, отворен код
Моје банке Горажде.

2. Хубић Хаснија средства у износу
од 100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
4860 2700 009 7683, отворен код
УНИОН банке експозитура Горажде.
3. Лакић Винка средства у износу од
100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1862610330130033, отворен код Зираат банке БХ д.д. филијала Горажде.
4. Ухота Џевад средства у износу од
150,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1325002010101514, отворен код НЛБ
банке филијала Горажде.
5. Костић Самира средства у износу
од 100,00 КМ.
Средства уплатити на жирорачун
број: 101-140-60011550-34 21-34035011550 отоврен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
6. Угљеша Мунира средства у износу од 100,00 КМ.
Средства уплатити на број рачуна:1995436058909830, отвореног код
Шпаркасе Горажде.
7. Халилагић Касим средства у износу од 150,00 КМ.
Средства уплатити на жирорачун
број:1613000002385479, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде на име Хамзић Нусрет.
8. Перла Узеир средства у износу од
150,00 КМ.
Средства уплатити нарачун број:
1322602013702080, отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
9. Агановић Расема средства у износу од 150,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1613000019832869, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
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10. Јахић Урфета средства у износу од
150,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1028401500236670, отворен код УНИОН банке д.д. Сарајево, експозитура Горажде.
11. Боровац Сеад средства у износу од
150,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1020000000000023-1541306547,
отворен код УНИОН банке експозитура Горажде.
12. Шалака Сенад средства у износу
од 100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1325002010576814, отворен код НЛБ
банке Горажде.
13. Бећирспахић Алмир средства у износу од 200,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1325002001941680, отворен код НЛБ
банке Горажде.
14. Бардак Исмет средства у износу од
100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1325002011067149, отворен код НЛБ
банке, филијала Горажде.
15. Богданић Јасмина, средства у износу од 100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
137 620 60035101 90, отворен код
Моје банке Горажде.
16. Соколовић Миљхата, средства у
износу од 100,00 КМ.
Средства уплатити на рачун број:
1011406058882644, отворен код Привредне банке Сарајево филијала
Горажде на име Соколовић Захир.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско – подрињског кантона Горажде,
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економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
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:03–14-492/15
09.04.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ како слиједи:
-

Алајбеговић Рамизи износ од 500,00
КМ на име трошкова лијечења, а
средства уплатити на жирорачун
број: 1610000000000011 09001027348,
отворен код Раифаизен банке филијала Горажде;
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Мирвић Емиру износ од 500,00 КМ
на име трошкова лијечења, а средства уплатити на жирорачун број:
137-620-60040488-31 отворен код
Моје банке пословница Горажде.

анско–подрињског кантона Горажде,
на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.2015.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
Агенције за приватизацију
у Босанско-подрињском кантону
Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, економски код Владе БПК
Горажде 614200 - Текући трансфери
појединцима.
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:03–14-478/15
09.04.2015.године
Горажде

Члан 1.
Овим се Рјешењем разрјешавају
дужности предсједник и чланови Управног одбора Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону
Горажде,и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Нурија Веснић
- предсједник
Маида Чанкушић
- члан
Анела Чакал-Ушановић
- члан
Менсур Судић
- члан
Ениса Хаџимусић
- члан

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 8. Закона о
Закона о Агенцији за приватизацију у
Босанско-подрињском кантону Горажде - пречишћени текст („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/10), члана 24. Закона
о Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
5/03) и члана 13б. Статута Агенције за
приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/01 и 14/07), Влада Бос-

Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-05- 467/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:
12/03, 34/03 и 65/13), члана 8. Закона
о Агенцији за приватизацију у Босанс-

13. мај/свибањ 2015.

ко-подрињском кантону Горажде – пречишћени текст („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/10), члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:5/03)
и члана 13б. Статута Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 3/01 и 14/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 11. редовној сједници, одржаној дана 09.04.
2015. године, д о н о с и:
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у Босанско-подрињском кантону Горажде именују се на период најдуже до
3 ( три) мјесеца, односно до коначног
именовања у складу са Законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-05–467-1/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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Члан 1.

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 11. редовној
сједници, одржаној дана 09.04.2015. године, д о н о с и:

Овим се Рјешењем именују предсједник и чланови Управног одбора
Агенције за приватизацију у Босанскоподрињском кантону Горажде, и то:

ОДЛУКУ
о одобравању средстава на име
спонзорства и награде

РЈЕШЕЊЕ
о привременом именовању
предсједника и чланова Управног
одбора Агенције за приватизацију
у Босанско-подрињском кантону
Горажде

1. мр.Армин Сијамић,
дипл.политолог
- предсједник
2. Маида Чанкушић,
бакал. разредне наставе
- члан
3. Аида Шало, дипл.правник - члан
4. Хамдо Караузовић,
професор социологије
- члан
5. Самир Имамовић,
професор вјеронауке
- члан

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 750,00 КМ,
на име спонзорства за учешће на музичким такмичењима, као и награда за
досадашње резултате, како слиједи:
-

Члан 2.
Предсједник и чланови Управног одбора Агенције за приватизацију

-

Хена Сијерчић износ од 250,00 КМ
– средства уплатити на жирорачун
Јасмина Сијерчића број:1990546061
649112, отворен код Шпаркасе банке Горажде;
Адна Обућа износ од 250,00 КМ –
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-
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средства уплатити на жирорачун
Алме Ражаница-Обућа број:132-260
-20149429-04, отворен код НЛБ банке Горажде;
Џејла Рамовић износ од 250,00 КМ
– средства уплатити на жирорачун
Синана Рамовића број: 4860 2700 00
06 2018, отворен код Унион банке
Горажде.

ражде, на 12. редовној сједници, одржаној 16.04.2015. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона
Горажде

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде а
средства су обезбијеђена у Буџету Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт, економски код
614 100 (КАН 002) - Текући трансфери
за културу.

Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за МАРТ 2015. године, како слиједи:

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:03-14-504/15
09.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 Законом о извршењу Буџеа Босанско-подрињског кантона кантона Горажде за 2015. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 02/15), Влада Босанско-подрињског кантона Го-

1. Општина Горажде 48.400,00 КМ из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) – Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број:132-500-2012
829930, отворен код НЛБ банка Тузла, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина 51.600,00
КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ003) – Текући трансфери
Општини Фоча-Устиколина на рачун број: 101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево,
филијала Горажде.
3. Општина Пале-Прача 51.600,00 из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
004) – Текући трансфери Општини
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Пале-Прача на рачун број: 102-0070000001426, отворен код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-505/15
16.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 чланова 46. и 50. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015.
године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице БПК
Горажде са економског кода 614200 –
Текући трансфери појединцима
(ЈАМ 001 – издаци за расељена лица
и избјеглице, ЈАМ 003 – Здравствено
осигурање) за 2015.годину
Члан 1.
Овом Одлуком, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину, са економског
кода 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – издаци за расељена лица и избјеглице и ЈАМ 003 –
Здравствено осигурање) у износу од
200.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–512/15
16.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

..............................
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У складу са члановима 46. и 50.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:2/15), Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614 200
– Текући трансфери појединцима
(ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица,
ЈАМ 003 – Здравствено осигурање)
за 2015.годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ОДРЖИВОМ ПОВРАТКУ И БРИГЕ О РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА је назив Програма утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614 200 – Текући трансфери
појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица, ЈАМ 003 – Здравствено
осигурање) за 2015.годину.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2015 – 31.12.2015. године
Буџетска линија:

Текући трансфери
појединцима

Економски код:

614 200

Аналитички код
Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
200.000,00 КМ
Одговорно лице:

Ален Пашовић

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Сафет Стархонић
Контакт-телефон:

038 228 439
локал 205

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са члановима 46. и 50. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-512
/15 од 16.04.2015. године.

2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1. Сврха Програма
Сврха Програма утрошка сред-
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става Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са буџетског кода 614 200 јесте
побољшање положаја расељених лица
и повратника. Побољшање положаја
расељених лица и повратника подразумијева подршку и помоћ у осигурању нивоа економског и социјалног стандарда и то за повратнике и расељене
на простору Босанско-подрињског кантона и повратнике из ФБиХ у сусједне општине Републике Српске и то:
Вишеград, Рогатица, Ново Горажде,
Фоча, Чајниче и Рудо.
Сврха Програма је да се осигура адекватан стандард живота, нарочито расељених који живе у колективним и алтернативним смјештајима, као
и повратника, како у БПК Горажде, тако и у сусједне општине РС-а.
Програмом се настоји допринијети побољшању положаја повратника, дјеце која живе у повратничким
породицама, руралном развоју повратничких подручја и осигурању адекватних услова живота најрањивијим повратничким категоријама.
Посебна сврха овог Програма је
да осигура плански и транспарентан
утрошак средстава одобрених на економском коду 614 200 – Текући трансфери појединцима, у складу са важећим законским прописима.
2.2. Опис Програма
Овим се Програмом дефинишу
сви кључни елементи реализације буџетских средстава са еконосмког кода
614 200 – Текући трансфери поједин-
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цима (ЈАМ 001 и Јам 003) за 2015. као
што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију појединих компоненти Програма, корисници средстава из Програма,
број радника који ће бити ангажовани
на његовој имплементацији, процјена
резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
2.3. Општи циљ Програма
У Програму рада Министарства за 2015. Годину дефинисан је један
приоритетни циљ у области расељених лица, избјеглица и повратника, који
се односи на обезбјеђење подршке процесу одрживог повратка на простору
Горњедринске регије и побољшање услова живота расељених лица и повратника који бораве на простору кантона.
У оквиру овог приоритетног циља у
Програму рада за 2015. годину дефинисана је имплементација три приоритетна задатка који се односе на провођење циљаних мјера подршке одрживом повратку, подршка пројектима у
циљу затварања колективних центара
и алтернативних смјештаја и осигурања социјалних здравствених права.
Општи циљ овог Програма је
обезбјеђење финансијске подршке у
процесу одрживог повратка на простору општина Босанско-подрињског кантона Горажде и сусједних општина
Републике Српске кроз подршку у достизању одрживих услова за повратак
и кроз стварање услова за економски
развој повратничких подручја те пружање помоћи расељеним лицима која
се налазе на подручју Босанско-подрињског кантона у обезбјеђењу услова
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за њихов повратак у пријератна мјеста
боравка и побољшање услова становања расељеним лицима која су смјештена у алтернативним смјештајима и
колективним центрима на подручју
кантона и осигурање социјалних и здравствених права.
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У географском смислу мјере подршке одрживом повратку ће
се проводити на начин да ће се
посебне мјере одрживости повратка разликовати према географским карактеристикама различитих повратничких подручја (географске разноликости
повратничких подручја ће утицати на опције мјера одрживости повратка – посебно планирана средства за пројекте одрживог повратка у БПК).



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



У социјалном смислу мјере подршке одрживом повратку ће се
проводити на начин да ће се
посебне мјере одрживости повратка разликовати према социјалном положају комплетне повратничке популације у различитим повратничким подручјима.

2.4. Посебни циљеви Програма
За реализацију општег циља
Програма планирана је реализација
три посебна/специфична циља:
1) Подршка одрживом повратку
Кроз овај посебан циљ Министарство ће обезбиједити финансијску помоћ појединцима,
невладиним организацијама и
јединицама локалне самоуправе за провођење циљаних мјера
подршке у осигурању економских, социјалних, образовних и
културних потреба за повратнике, које могу директно утицати на повећање степена одрживости животног стандарда повратника.
У оквиру овог посебног циља
обезбједиће се средства за обезбјеђивање плаћања трошкова
здравственог осигурања расељеним лицима и повратницима
која то право нису остварила ни
по ком другом основу.
Циљане мјере подршке одрживом повратку подразумијевају
циљане помоћи у географском,
економском и социјалном смислу, и то на сљедећи начин:

Посебне мјере одрживости повратка
ће обухватати:


Подршка развоју непољопривредног породичног бизниса за
повратнике који имају започет
мали бизнис у повратничком
подручју или је покренут или
желе поренути мали бизнис
или имају потенцијал за генерисање прихода на тржишту;
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Помоћ за развој пољопривредне производње за тржиште;



Подршка развоју туристичких
капацитета у повратничким подручјима;



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



Опоравак комуналне инфраструктуре у повратничким подручјима;



Помоћ за реконструкцију вјерских и културно-историјских споменика у повратничким подручјима;



Суфинансирање пројеката који
прате процес повратка или чине побољшање услова живота
расељенизх у БПК, а за чију реализацију су задужена друга
правна и физичка лица;



Друге посебне мјере које ће битно, позитивно утицати на процес и одрживост повратка.

2) Побољшање стамбених услова
повратника и расељених лица
у алтернативном смјештају и
затварање колективних центара
Кроз овај посебан циљ Министарство ће обезбиједити финансијску помоћ расељеним лицима која користе алтернативни
смјештај на простору Босанскоподрињског кантона Горажде и
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повратницима, која ће допринијети побољшању услова становања расељеним лицима која
користе алтернативни смјештај
и повратницима те пружање
подршке јединицама локалне
самоуправе Босанско-подрињског кантона Горажде и невладиним организацијама у њиховим активностима на пражњењу
и затварању колективних центара.
У оквиру овог посебног циља
обезбједиће се средства за финансирање или суфинансирање
пројеката, мјера и активности
које могу обезбиједити побољшање стамбених услова у колективним центрима који се користе за смјештај расељених лица која чекају на процес повратка и других мјера које се су повезане са осигурањем смјештаја
за расељена лица која живе у
колективним центрима чије затварање се планира у 2016. години.
3) Осигурање социјалних и здравствених права расељених лица и повратника који бораве
на подручју Босанско-подрињског кантона, дјеце од рођења до поласка у основну школу и лица након навршених 65
година живота која нису здравствено осигурана по другом
основу
Кроз овај посебан циљ Министарство ће, у складу са Законом
о расељеним лицима и повратницима у ФБиХ и избјеглицама
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из БиХ, обезбиједити финансирање права која произилазе из
Закона, као што су право на здравствено осигурање за расељена лица и повратнике који то
право нису остварили по другом основу и обезбјеђење алтернативног смјештаја за расељена
лица на подручју кантона те
помоћ у рјешавању најзначајнијих егзистенцијалних проблема
расељених лица и повратника.
У оквиру овог циља расељеним
лицима и повратницима се, у
складу са Законом, пружа помоћ и подршка у циљу осигурања права на алтернативни смјештај, право на економску, социјалну и здравствену заштиту и
слободу вјерског изражавања и
политичког дјеловања, право на
адекватну помоћ у циљу задовољавања егзистенцијалних потреба и право на осигурање неопходне исхране.
Закон о измјенама и допунама
Закона о здравственом осигурању Федерације Босне и Херцеговине обавезује кантоналне
органе надлежне за послове социјалне и дјечије заштите да здравствено осигурају дјецу од
рођења до поласка у основну
школу која нису осигурана по
другом основу.
Свим лицима након навршених
65 година живота која имају пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона, а нису здравствено осигурана по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави, обаве-
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зан вид здравственог осигурања
ће се обезбиједити кроз овај Програм.
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средства одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 2/15) на економском коду 614200 – Издаци за расељена
лица, у укупном износу 200.000,00 КМ,
распоређиваће се на основу одобрених
захтјева и пројеката, у складу са сваким посебним циљем Програма.
Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава по сваком појединачном захтјеву за додјелу средстава или пројекту су искључиво везани
за планиране резултате, ефекте и утицај пројекта на опште и посебне циљеве, који су садржани у овом Програму,
а који су дефинисани у јавном позиву
3.1. Процедуре одабира и селекције
пројеката и захтјева за средствима
Пројекти и захтјеви за средствима, достављени по расписаном јавним
позиву од стране корисника на одобравање за финансирање из Буџета Босанско-подрињског кантона, са економског кода 614 200, достављају се у форми захтјева за средствима или у форми пројеката, прописаној од стране
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице.
Пројекти и захтјеви за средствима ће бити вредновани од стране комисије Министарства за социјалну по-
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литику, здравство, расељена лица и избјеглице по критеријима који ће бити
дефинисани у јавном позиву.
Приликом оцјењивања се могу
користити услуге вањских процјењивача.
Уколико се приликом процјењивања пристиглих апликација утврди
да предложена апликацја не испуњава
критерије из Програма и јавног позива
апликација ће бити одбијена.
3.1.1. Корисници средстава
Корисници средстава су корисници који су дефинисани Програмом
утрошка у тачки 5. Програма утрошка.
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на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта и у виду захтјева за одобравање средстава. Корисник
може одабрати један или други вид
аплицирања на средства.
Приликом пројектног аплицирања корисници су дужни аплицирати
за средства у форми пројекта, чија је
форма дефинисана од стране Министарства.
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, корисник је дужан навести минимално
сљједеће информације:


разлог због којег корисник путем захтјева тражи одобравање
буџетских средстава,



усклађеност захтјева за средствима са општим и посебим циљевима овог Програма,



Преглед активности које се планирају реализовати у случају
одобравања захтјева за средствима од стране Министарства,



Износ финансијских средстава
која су неопходна за реализацију активности садржаних у захтјеву за средствима, укључујући
укупан износ средстава, тражени износ средстава од овог Министарства те износ средстава
који би се обезбиједио из других извора, укључујући властита
средства апликанта,



Планиране резултате наведених активности и њихова усклађеност са очекиваним резултатима која су дефинисана у овом
Програму.

3.1.2. Начин аплицирања
Корисник средстава може аплицирати на средства из овог Програма
за намјене предвиђене овим Програмом у временском периоду који ће бити
прецизиран у јавним позивима које
објављује Министарство, изузев захтјева за обезбјеђивање алтернативног смјештаја, здравственог осигурања, додјелу хуманитарних роба, захтјева за суфинансирање пројеката који прате
процес повратка, а финансиран и имплементиран од стране другог органа,
захтјева за обнову вјерских и сакралних инфраструктура од вјерских организација, финансирање набавке и транспорта хуманитарних роба те превоза ђака повратника који се школују у
Горажду, а гдје није обезбијеђен јавни
превоз.
Корисник средстава аплицира
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3.1.3. Отварање апликација и административна провјера
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице ће рјешењем именовати комисију чији ће задатак бити да изврши
административну провјеру захтјева/
пројеката прикупљених по јавном позиву, утврди фактичко стање на терену и сачини записник са предложеном
ранг-листом потенцијалних кориника.
Апликације за средства се отварају два дана након истека рока предвиђеног јавним позивом и врше се административне провјере, оцјењивања
и вредновања.
Комисија ће административном
провјером провјеравати да ли свака апликација задовољава опште и посебне
критерије који су предвиђени јавним
позивом и потом извршити вредновање приложене документације.
Провјером фактичког стања на
терену комисија провјерава валидност
приложених докумената и основност
захтјева/пројеката и о томе прави
записник.
Након административног оцјењивања и вредновања по критеријима
и провјере стања на терену комисија
прави записник са предложеном ранглистом потенцијалних корисника средстава и исти доставља Министарству.
Апликације се могу подносити
и без расписивања јавног позива и то
за:
-

Обнову вјерских и сакралних

објеката у мјесту повратка;
-

Суфинансирање заједничких
пројаката који прате прицес повратка или стварају претпоставку за побољшање услова живота расељених лица;

-

Превоз ђака повратника који се
школују у Горажду, а гдје није
обезбијеђен јавни превоз;

-

Набавку, превоз и додјелу хуманитарних роба;

-

Рјешавање проблематике у мјестима повратка настале усљед
елемантарних непогода.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Средства потребна за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са
економског кода 614 200 – Издаци за
расељена лица износе укупно 200.000
КМ. Укупна средства која су Програмом предвиђена за сваки посебни циљ
Програма су дефинисана на сљедећи
начин:
1. Посебни циљ: Издаци за расељена
лица
–
Подршка
одржив-ом повратку
Укупно планирани износ средстава по Програму: 180.000 КМ
2. Посебни циљ: Осигурање социјалних и здравствених права
Укупно планирани износ средстава по Програму: 20.000 КМ

13. мај/свибањ 2015.
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Као кориснике средстава буџетског кода 614 200 Министарство за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице је дефинисало сљедеће категорије директних корисника
Програма:


Лица која имају статус расељених лица и повратника



Дјеца од рођења до поласка у
основну школу и лица након
навршених 65 година живота, а
који нису осигурани по другом
основу



Јединице локалне самоуправе



Удружења грађана, непрофитне и невладине организације
које су активне у области бриге
о расељеним лицима и повратницима

Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма, у складу са
критеријима предвиђеним у Програму и јавном позиву. Помоћ за директне кориснике пројекта могуће је користити и путем других правних лица, у
мјерама за одрживост повратка уколико се, посредством тих правних лица, обезбјеђује помоћ за одрживост повратка која је дефинисана овим Програмом.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
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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 за
око 100 породица Босанско-подрињског кантона, углавном породица из
најрањивијих категорија становништва. Процјена резултата по сваком посебном циљу је сљедећа:


У оквиру подршке одрживом
повратку очекује се да ће се кроз Програм пружити подршка
у осигурању одрживости повратка за 60 повратничких породица.



У оквиру побољшања стамбених услова расељених лица у алтернативном смјештају очекује
се да ће се кроз Програм пружити помоћ за 70 расељених лица смјештених у алтернативном
смјештају и колективним центрима.



У оквиру осигурања социјалних и здравствених права расељених лица која бораве на подручју Босанско-подрињског кантона очекује се да ће се кроз
Програм пружити помоћ за 300
лица.

Мјерење резултата активности
које ће се током 2015. године финансирати из Програма утрошка средстава ће се вршити на основу резултата
мониторинга процеса имплементације
и остваривања планираних резултата,
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обиласком одабраних корисника на
терену, на основу писаних извјештаја
и на основу директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни:


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



Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка,
корисник средстава може бити
обавезан да Министарству за
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социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице достави извјештај о проведеним
активностима које су одобрене
за финансирање из Програма
утрошка средстава, а који ће бити регулисан уговором или одлуком Владе о додјели средстава.
Током имплементације средстава за намјене чији је рок дужи
од једног мјесеца, корисник средстава се може обавезати да доставља мјесечне периодичне извјештаје о проведеним активностима са периодичним финансијским извјештајем.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 200 – Издаци за расељена лица, вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Ризици који могу утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма је евентуална немогућност
обезбјеђења прихода због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона
те непредвиђено повећање потреба корисника због лошег социјалног статуса
корисника.
Број:08-14-676-2/15
20.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Ален Пашовић,с.р.

13. мај/свибањ 2015.

282
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 46. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 2/15), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 12.
редовној сједници, одржаној дана 16.
04.2015. 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 2015. 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 2015. 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 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.
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:03–14–513/15
ПРЕМИЈЕР
16.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

282а)
У складу са чланом 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 2/15),
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода614100 (ЈАО 002)
– Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла
лица) за 2015. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СОЦИЈАЛНИМ УСТАНОВАМА је назив програма утрошка средстава Министар-
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ства 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).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2015 – 31.12.2015. године
Буџетска линија:
Текући трансфер
другим нивоима власти
(Дом за стара и изнемогла лица)
Економски код:

614 100

Аналитички код:

ЈАО 002

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
120.000 КМ
Одговорно лице:

Ален Пашовић

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

038 228 439
локал 205

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета БПК за 2015. годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-513/15 од
16.04.2015. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
Сврха Програма подршке соци-

јалним установама јесте јачање капацитета за дугорочну одрживост и развој
Јавне установе “Дом за стара и изнемогла 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 2015. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 2/15), 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 2015. 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.
a) Општи циљ Програма
Општи циљ Програма је јачање
финансијских, организацијских и институционалних капацитета Установе,
односно осигурање неопходних средстава за покриће трошкова пружања
услуга у оквиру редовног пословања
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Установе, како би се обезбиједила дугорочна самоодрживост Установе. Такођер, општи циљ Програма је и осигурање 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
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5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице као кориснике средстава са
економског кода 614 100 (ЈАО 002) је
дефинисало ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Због своје специфичности овај
Програм није предвидио специфичне
циљеве те општи циљ представља уједно и специфични циљ Програма утрошка средстава.

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.

3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

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.

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.

4. НАЧИН УТРОШКА СРЕДСТАВА

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:

Утрошак средстава, одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. 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.



Да прије одобравања средстава,
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена ли-
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ца и избјеглице достави захтјев
за додјелу средстава.


Након утрошка одобрених средстава, корисник средстава је
дужан Министарству за социјалну политику, здравство, расељена 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 утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма је евентуална немогућност
обезбјеђенја прихода, због недоволјног
прилива средстава у Буџету Кантона.
Број:08-14-680-2/15
17.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Ален Пашовић,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 46. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене

новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 02/15), Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на 12.
редовној сједници, одржаној дана 16.
04.2015. 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 615100
– Капитални трансфери
непрофитним организацијама,
за 2015. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2015. годину, са економског кода 615100 – Капитални трансфери непрофитним организацијама, за
2015. годину, у износу 450.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 03-14-514/15
ПРЕМИЈЕР
16.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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Економски код:

615 100

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
450.000 КМ
Одговорно лице:

Ален Пашовић

283а)

Позиција одговорног лица:Министар

У складу са чланом 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 02/15),
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
у т в р ђ у ј е:

Контакт лице за Програм:
Емира Беговић

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 615100
– Капитални трансфери
непрофитним организацијама
за 2015. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 615100 – Капитални трансфери непрофитним организацијама.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
11.02. до 31.12. 2015.године
Буџетска линија:
Капитални
трансфери непрофитним
организацијама

Контакт-телефон:

038 228 439
локал 223

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета БПК за 2015. годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-514/15
од 16.04.2015. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
Сврха Програма је да, у складу
са Програмом рада Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за
2015. годину, а кроз финансирање и
суфинансирање капиталних пројеката, допринесе унапређењу развоја здравственог сектора на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и побољшању услова становања расељеним лицима која су смјештена у колективним центрима на подручју Кантона.

Сврха Програма је, такођер, да
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осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 615100 – Капитални трансферинепрофитним организацијама, у
складу са важећим законским прописима.
Опис Програма
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2015.годину, са економског
кода 615100, дефинише кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су општи и посебни циљеви Програма, начин расподјеле и
корисници средстава из Програма, потребан број радника за провођење Програма и слично.
Општи циљ Програма
Општи циљ Програма утрошка
средстава са буџетског кода 615100 –
капитални трансфери непрофитним
организацијама, јесте да се, кроз финансирање и суфинансирање капиталних пројеката, обезбиједе услови за ефикасније и квалитетније пружање здравствених услуга становништву, као и
пражњење колективних центара.
Посебни циљ Програма
У складу са Програмом рада
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице за 2015.годину, као посебан
циљ овог Програма, планирано је суфинансирање реконструкције и опремања Кантоналне болнице Горажде.
Кроз овај посебан циљ Министарство
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ће пружити финансијску подршку Кантоналној болници Горажде у сврху
финансирања трошкова извођења радова на инсталирању медицинских гасова на 1. и 2. спрату који се обнављају
и 3. новоизграђеном спрату, по Споразуму о сарадњи са Турском агенцијом
за сарадњу и координацију Владе Републике Турске и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као и друге радове и опрему од значаја за реализацију утврђених циљева.
Поред тога, планирана је и реализација последње транше (дуге из
претходне године) према УНДП-у за
суфинансирање пројекта „Смањење
емисије стакленичких гасова инсталацијом котла на чврсто биогориво уз
повећање енергетске ефикасности система гријања у Кантоналној болници
Горажде“.
У оквиру постављених циљева,
планирана су и средства за суфинансирање изградње Центра за дијализу
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Такођер, планирана је финансијска подршка за суфинансирање изградње зграда за смјештај расељених
лица која су привремено смјештена у
колективним центрима на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство је као кориснике
средстава са буџетског кода 615 100 дефинисало сљедеће установе и институције:


ЈЗУ Кантонална болница Горажде
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УНДП
Домаће и међународне организације и институције које понуде средства за суфинансирање
и буду одабране за изградњу
Центра за дијализу и објеката за
смјештај лица у сврху пражњења колективних центара.

4. РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. Годину на економском коду Министарства 615100 – капитални трансфери непрофитним организацијама, у укупном износу од
450.000,00 КМ вршиће се на основу одлука Владе БПК Горажде, на приједлог
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
а у складу са одобреним пројектима и
расположивим средствима, и то:
50.000 КМ УНДП – транша из претходне године
300.000 КМ за суфинансирање Пројекта (Споразум са ТИКА-ом)
Кантоналној болници
50.000 КМ за суфинансирање изградње стамбених објеката за
смјештај лица из КЦ
50.000 КМ за суфинансирање изградње Центра за дијализу
5. 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.
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6. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Имплементацијом
Програма,
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
настоји побољшати услуге секундарне
здравствене заштите за становништво
Босанско-подрињског кантона Горажде те око 26000 осигураника и осигурати квалитетније услове за рад двије здравствене установе (Болница и Дом здравља Горажде) које се грију из једне
котловнице, као и обезбиједити услове
трајног смјештаја расељених лица и
повратника кроз затварање колективних центара.
Процјену остваривања резултата Програма ће обавити Министарство
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице по реализацији Програма.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
615100 – Капитални трансфери непрофитним организацијама врше 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.
Број:08-14-631-2/15
17.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Ален Пашовић,с.р.

284
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) те члана 46. Закона о извршењу
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Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 02/15), Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на 12.
редовној сједници, одржаној дана 16.
04.2015. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средставаМинистарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003)
– Текући трансфери за здравство
за 2015. 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 2015. годину, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство у износу
120.000 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном об-
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јављивања на огласној табли Кантона,
а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:03-14-515/15
ПРЕМИЈЕР
16.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

284a)
У складу са чланом 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:02/15),
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАМ 003)
Текући трансфери за здравство
за 2015. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ је назив Програма утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2015 – 31.12.2015. године
Буџетска линија:
Текући трансфери за здравство
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Економски код:

614100

Аналитички код:

ЈАО 003

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
120.000 КМ
Одговорно лице:

Ален Пашовић

Позиција одговорног лиц: Министар
Контакт лице за Програм:
Емира Беговић
Контакт-телефон:

038 228 439
локал 223

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета БПК за 2015. годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Закључком број: 03-14-515/15
од 16.04.2015.године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
Сврха Програма подршке здравственом сектору јесте осигурање финансијске подршке за имплементацију
приоритетних циљева и програмских
задатака Министарства који се односе
на развој и унапређење система здравствене заштите и здравственог осигурања становништва Босанско-подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма је такође да, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину, осигура

плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2015. годину, у складу са важећим законским прописима.
Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614100 (ЈАО 003) дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што
су општи и посебни циљеви Програма, износ средстава, расподјела и корисници средстава из Програма, број
радника који ће бити ангажовани на
његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода
и издатака у оквиру Програма.
Општи циљ Програма
Општи циљ Програма подршке
здравственом сектору јесте осигурање
финансијске подршке развоју и унапређењу система здравствене заштите и
здравственог осигурања становништва
Босанско-подрињског кантона Горажде кроз финансирање и суфинансирање захтјева и пројеката здравствених
установа од интереса за Кантон.
Посебни циљеви Програма
У складу са Програмом рада
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице у области здравства, сврхом
и општим циљем Програма утрошка
средстава, планирани су сљедећи посебни циљеви Програма:
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Обезбјеђење квалитетних људских
ресурса неопходних за развој здравственог сектора у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку развоју
људских ресурса у јавним здравственим установама кроз суфинансирање активности здравствених установа усмјерених на јачање медицинских кадрова у здравству, а у
оквиру плана специјализација и едукација медицинских кадрова. Такођер, Министарство ће суфинансирати пројекте унапређења здравствених услуга секундарног нивоа.



Подршка у развоју примарне здравствене заштите.
Кроз овај посебан циљ Министарство
ће пружити подршку новом приступу
пружања лабораторијских услуга у примарној здравственој заштити и суфинансирати проширење обима и квалитетате врсте лабораторијских услуга у
домовима здравља на подручју кантона. Такођер, наставиће се реализација
Пројекта „Јачање здравственог сектора
– ХСЕП“, промоција здравља и превенција болести. Министарство ће суфинансирати наставак провођења пројекта превенције и раног откривања карцинома цервикса преко ПАПА брисева.


Унапређење јавноздравствене дјелатности
Кроз овај посебан циљ Министарство ће пружити подршку у јачању
јавноздравствене дјелатности Завода за јавно здравство, пружајући подршку у финансирању јавноздравствених Програма.
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3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице као кориснике средстава са
буџетског кода 614100 (ЈАО 003) дефинисало је сљедеће установе:




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

4. РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 02/14), на економском коду 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство, у укупном износу 120.000 КМ, вршиће се на основу одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а у складу са захтјевима
и пројектима корисника средстава, који се, по процјени овог Министарства,
сматрају приоритетним за реализацију
циљева из Програма рада Министарства и Владе БПК Горажде.
Корисник средстава аплицира
на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта или захтјева за
одобравање средстава. Захтјев се подноси за средства, Програмом распоређена на корисника, до износа од 5.000
КМ, а пројекат за средства преко 5.000
КМ.
Приликом пројектног аплицирања, корисници су дужни аплицира-
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ти за средства у форми пројекта, која је
дефинисана од стране Министарства.
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-

Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, корисник је дужан у захтјеву навести:
-

-

-

-

-

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

Укупна Програмом предвиђена
средства, а у складу са усвојеним циљевима, распоређиваће се за захтјеве и
пројекте које одобре ово Министарство и Влада БПК Горажде, у износима
како слиједи:
-

КМ 45.000 за ЈЗУ Кантонална болница Горажде
КМ 45.000 за ЈУ Завод за јавно здравство БПК Горажде

-

КМ 15.000 за ЈУ Дом здравља „Др.
Исак Самоковлија“ Горажде
КМ 5.000 за ЈУ Дом здравља Устиколина и
КМ 5.000 за ЈУ Дом здравља Прача
КМ 5.000 за непредвиђене потребе
од инетерса за реализацију циљева
и задатака Програма

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


Да прије одобравања средстава
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице доставе захтјев
за додјелу средстава у којем ће
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образложити планирану намјену кориштења средстава, планирани период утрошка средстава, планирани начин утрошка
средстава и планиране резултате које јавна установа планира
остварити са траженим средствима (непројектно финансирање)
У случају да се ради о пројектном финансирању, корисник средстава је дужан доставити комплетан приједлог пројекта на
одобравање. Уз приједлог пројекта корисник средстава је дужан доставити захтјев у којем ће
се навести све информације као
и у случају непројектног финансирања.
Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка
корисник средстава је дужан
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у року од 15 дана доставити извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма утрошка средстава.

Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство, вршиће Министарство за
финансије и Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде.
7. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Ризици који могу утицати на
раст расхода планираних Програмом

13. мај/свибањ 2015.

утрошка, као што су генерално стање
у здравственом сектору, реформски
процеси у здравственом сектору, напредак у реализацији мјера ресорног
министарства на унапређењу стања у
здравственом сектору те појава новог
ширења заразних болести у обиму који захтијева појачану активност јавног
здравства на спречавању његовог ширења.
Број:08-14-602-2/15
17.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Ален Пашовић,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 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, за
плаћање предрачуна број: 01/15 од 31.
03.2015.године у износу од 3.322,80 КМ,
АФИП-у – Агенцији за финансијске,
информатичке и посредничке услуге
д.д. Сарајево, на име доставе података
из рачуноводствених исказа за 284 правних лица са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину по захтјеву Министарства за при-
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вреду Босанско-подрињског кантона
Горажде.

ке шуме д.о.о. Горажде, како слиједи:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, економски код 613
900–Уговорене и друге посебне услуге.

1. Аднан Хоџић, др. Ветеринарске
медицине
2. Ремзија Смајовић, дипл. Политолог
3. Јасмина Омербашић,
проф.разредне наставе
4. Армина Марић, дипл. Ецц.
5. Харис Клово, дипл. Правник
6. Мехо Диздаревић, наставник
предшколског одгоја ВШС
7. Амер Жиго, мр. Шумарства

Члан 3.

II

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“.

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

Члан 2.

Број:03-14-517/15
16.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Број:03–05-518/15
16.04.2015.годину
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу чланова 24. и 25. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број: 5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Скупштине
ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о.
Горажде

I
Разрјешавају се дужности чланови Скупштине ЈП Босанско-подрињс-

На основу члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:
12/03), члана 4. Закона о управљању
привредним друштвима у надлежности Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподринјског кантона Горажде“ број:
8/05), члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број: 5/03) и члана
13. Статута ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде („Службене новине
Босанско-подринјског кантона Горажде“ број: 2/07, 8/11, 9/12 и 6/14), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 12. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2015.године, д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Скупштине
ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о.
Горажде
I
Овим се Рјешењем именују чланови Скупштине ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Амра Сомун-Доларевић, дипл.ецц.
Медиха Јашаревић, дипл. Правник
Аида Херак, дипл. Правник
Амер Жиго, мр.шумарства
Индира Омербашић,
проф.разредне наставе
6. Јасмина Омербашић,
проф.разредне наставе
7. Аднан Хоџић, др.вет.мед.
II
Чланови Скупштине ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде именују се на период од 4 (четири) године.
III
Предсједник Скупштине бира
се из реда чланова Скупштине друштва, а бирају га сви чланови већином гласова на конституирајућој сједници
Скупштине.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–05–518-1/15
16.04.2015.годину
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 члановима 43. и 50.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2015.
Годину (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
2/15) и Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде, са економског кода 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, број: 03-14-429-1/15 од 03.
04.2015. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава Удружењу “Ветерани
полиције регије Горажде 1991-1995.”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средстава у корист Удружења “Ветерани полиције регије Горажде 1991 – 1995.” намијењених за реализацију Програма обиљежавања Дана сјећања на погинуле припаднике
МУП-а РБиХ за 2015. годину, на који је
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде дала сагласност својом Одлуком
број:03-14-429/15 од 03.04.2015. године.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000,00
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КМ потребна за реализацију Програма
из члана 1. ове Одлуке исплатити на
терет Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015 годину, раздјел
14, организациони код 141. Министарство за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама, а у корист рачуна Удружења “Ветерани полиције регије Горажде 1991 – 1995”, број: 13250020126314 68, отворен код НЛБ
банке д.д. Тузла.
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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 Уговором о извођењу грађевинских радова (II фаза) на
изградњи стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе”, број: 0314-1948/2014 од 30.12.2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015.године, д о н о с и:

Члан 3.
Обавезује се Министарство за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да извјештај о
утрошеним средствима из члана 2. ове
Одлуке достави Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
ОваОдлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-519/15
16.04.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на плаћање
I привремене ситуације (II) фазе
на име изведених грађевинских
радова на изградњи стамбенопословног објекта “Ламела Х2
– зграда за младе” у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на плаћање I привремене ситуације
(II фазе) на име изведених грађевинских радова на изградњи стамбенопословног објекта “Ламела – Х2 – зграда за
младе” у Горажду број: 5/2015 од 30.03.
2015.године у износу од 209.912,13 КМ,
испостављене од стране Извођача радова, ГПД “Дрина” д.д. Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
ће да се исплате из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са подрачуна Кантоналногстамбеног фонда, а са економског кода 821200 – Набавка грађе-
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вина на жирорачун фирме ГПД “Дрина” д.д. Горажде број:1860001071388013
отворен код “Зираат банк БиХ”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-524/15
16.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 Поглављем II. Уговора о провођењу стручног надзора
над извођењу грађевинских радова на
изградњи стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе” (II фаза), број: 09-14-3-40/15 од 30.03.2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на плаћање
Рачуна на име провођења стручног
надзора над извођењем
грађевинских радова на изградњи
стамбено-пословног објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе”
(II фаза) у Горажду

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на плаћање Рачуна на име провођења стручног надзора над извођењем
грађевинских радова на изградњи стамбено-пословног објекта “Ламела Х2 –
зграда за младе” (II фаза) у Горажду
број: 29/2015 од 30.03.2015. године, испостављане од стране фирме “Конструктор” д.о.о. Фоча у износу од 5.286,64
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
ће да се исплате из Буџета Министарства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са подрачуна Кантоналногстамбеног фонда, а са економског кода 821200 – Набавка грађевина на жирорачун фирме “Конструктор” д.о.о. Фоча број:562-006-0000077510
отворен код Развојне банке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине – Кантонални стамбени фонд, а за
финансијску реализацију задужује се
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на Службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
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на у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде ”.
Број:03-14-523/15
16.04.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

291
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 12. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство – Албанија
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Албанија, у посјету образовним институцијама у Албанији, у организацији „Босна сема” Сарајево, запосленицима ЈУОШ „Фахрудин Фахро Бешчелија” Горажде, и то:
1. Едиба Бећиревић, директорица
школе,
2. Алма Делизаимовић,
педагог школе.
Службено путовање ће се обавити у периоду од 23. до 26. априла
2015. Године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета ЈУОШ

“Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде, економски код 613100 – Путни трошкови.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”
Број:03-49-522/15
16.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

292
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 12. редовној
сједници, одржаној дана 16.04.2015. го
дине, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
15.000 литара лож-уља по цијени 1,60
КМ/л у вриједности 24.000,00 КМ
и набавку 25,2 тоне дрвене пелети
по цијени 261,37 КМ/т у вриједности
6.586,52 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско подрињског
кантона Горажде да изврши набавку:
1. 15.000 литара лож-уља по цијени 1,60 КМ/л у вриједности
24.000 КМ од одабраног доба-
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вљача ЕНОЛ д.о.о. Горажде према одредбама Оквирног Споразума број:03-14-2189/11, Анекса Оквирног споразума број: 0314-1575/14 од 23.10.2014.године
и Понуде добављача од 09.04.
2015.године.
2. 25,2 тоне дрвене пелети по цијени 261,37 КМ/т у вриједности
6.586,52 КМ од одабраног добављача ФЛWООД д.о.о. Фоча, а
према одредбама Уговора о испоруци дрвене пелети број: 1414-413-23/13 од 02.07.2013. године и I анекс уговора број: 14-14439-2/14 од 21.10.2014. године и
II анекс уговора број: 14-14-562/15 од 11.02.2015.године Понуде добављача од 03.04.2015. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства су обезбјеђена у Буџету Дирекције робних резерви за 2015.годину и одобреним оперативним планом за април 2015.године, економски код 613200
– издаци за енергију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-521/15
16.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 02/15) и члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
за кориштење средстава Текући
трансфери другим нивоима власти
за путеве ЛЗ из Буџета Дирекције
за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2015.годину
I
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм за кориштење средстава
Текући трансфери другим нивоима
власти за путеве ЛЗ из Буџета Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду –
Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код

13. мај/свибањ 2015.
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614 100 – Текући трансфери другим
нивоима власти за путеве ЛЗ.

-

Укупна вриједност Програма:
370.000,00 КМ

III

-

Одговорно лице:
Изета Јахић, дипл.инг саобр.
- директорица

Програм из члана I ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.

НАЗИВ ПРОГРАМА
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14–559/15
ПРЕМИЈЕР
23.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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ПРОГРАМ
за кориштење средстава
Текући трансфери другим нивоима
власти за путеве ЛЗ из Буџета
Министарства за привреду
Дирекција за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2015. годину
Подаци о Програму:

Програм утрошка средстава „Текући
трансфери другим нивоима власти
– за путеве ЛЗ“.
ОПИС ПРОГРАМА
Ради се о средствима предвиђеним за подршку пројектима општина
са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде, а односе се на санацију
и реконструкцију локалних путева, обезбијеђених на економском коду 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за путеве ЛЗ.
Програм ће трајати током календарске 2015. Године.
Одговорно лице за извршење
Програма је Изета Јахић, директорица
Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

-

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде је дала сагласност на
Програм “Текући трансфери другим нивоима власти – за путеве ЛЗ”
на својој 13. редовној сједници одржаној 23.04.2015.године.

-

Период реализације Програма:
01.01-31.12.2015.године

-

Трајање реализације:

-

Крај рока реализације:
31.12.2015.године

12 мјесеци

Средства за реализацију подршке инвестицијама обезбједиће се из
Буџета Министартва за привреду–Дирекција за цесте за 2015.годину, са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за
путе-ве ЛЗ у износу од 370.000,00 КМ.
ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Дирекцији за цесте
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Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање
додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских
услуга у складу са методологијом која
је прописана важеним законским прописима у овој области.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

исти су искључиво одговорни
да се поступци јавне набавке
проводе у складу са Законоим о
јавним набавкама БиХ. Трошкове провођења поступка јавне
набавке за извођење радова и
услуге надзора сносе имплементатори пројеката.
-

Повлачење средстава вршиће се
по достављању рачуна за извршену услугу или по појединачним траншама са извјештајем о
изведеним радовима (обрачунска ситуација са извјештајем надзора) Министарству за привреду – Дирекција за цесте.на чији
приједлог ће Влада БПК Горажде давати своју сагласност за
пренос средстава и то искључиво за одобрене намјене (санација локалне путне мреже у шта
нису укључени трошкови надзора).

-

Имплементатор средства одговоран је за несметану, брзу и ефикасну имплементацију средства.

-

Имплементатор средстава обавезан је достављати извјештаје о
напредовању реализације са извјештајем о реализацији утрошка одобрених финансијских средстава Министарству за привреду – Дирекција за цесте БПК
Горажде, након сваке завршене
фазе.

-

Имплементатор средстава дужан је, по окончању пројекта, доставити окончану ситуацију и
завршни извјештај надзора и

Да би се могла добити средства
планирана на овом економском коду
потребно је да буду испуњени општи
и посебни критерији.
а) Општи критерији
Општи критерији које морају
испуњавати субјекти локалне заједнице да би могли добити ова средства су:
-

-

-

да се средства заједничког улагања
имплементирају на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
да се ради о санацији и реконструкцији локалних путева на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде,
да корисници средстава имају главни пројекат за извођење радова
или предмјер и предрачун радова
урађен од стране овлаштеног лица
за ту врсту послова, као и износ властитог учешћа на том пројекту.

б) Посебни критерији
-

Процес провођења поступка јавне набавке за извођење радова
и за услуге надзора реализације
одобрених пројеката ће провести имплементатори пројекта и
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доставити га Министарству за
привреду-Дирекција за цесте
БПК Горажде, која ће га прослиједити Влади БПК Горажде
на давање коначне сагласности
за повлачење средстава.
-

-

Министарство за привреду–Дирекција за цесте, у име Владе
БПК Горажде, ће вршити мониторинг и ти овлаштено да осигура намјенско трошење одобрених средстава те, уколико установи неправилности у трошењу средстава, информише Владу БПК Горажде.
У случају кашњења имплементатора средстава у погледу покретања поступка и реализације
средстава, Министарство за привреду – Дирекција за цесте ће,
уз сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде,
покренути поступак и исти ће
имплементирати Дирекција за
цесте.

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Средства за реализацију подршке инвестицијама у износу од 370.000,00

КМ обезбједиће се из Буџета Министарства за привреду – Дирекција за цесте
за 2015.годину са економског кода 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за путеве ЛЗ.
НАЧИН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
У складу са достављеним захтјевима општина са подручја БПК Горажде, за финасирање пројеката реконструкције локалних путева из средства
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предвиђених на економском коду 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за путеве ЛЗ, Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде је у извршило њихову расподјелу на сљедећи начин:
-

за суфинансирање реконструкције локалног пута Берич – Спаховићи, локалног пута Цвилин-Кожетин и локалног пута
према привредно-пословној зони Винчица у износу од 370.000
КМ и то:

-

Општини Горажде за реконструкцију локалног пута Берич –
Спаховићи износ од 170.000 КМ

-

Општини Фоча/ФБиХ за реконструкцију локалног пута Цвилин – Кожетин износ од 100.000
КМ

-

Општини Пале/ФБиХ за реконструкцију локалног пута према привредно пословној зони
Винчица износ од 100.000 КМ.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Сматра се да ће се овим средствима помоћи пројекти који обезбјеђују
бољу комуникациону повезаност, перспективу у развоју локалних заједница
у економском, привредном и културном смислу.
НАДЗОР
Надзор над провођењем овог
Програма врше Министарство за привреду – Дирекција за цесте и Министарство за финансије, свако из своје надлежности.
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По завршеном пројекту орган
локалне заједнице је дужан у року од
15 дана извјестити Министарство за
привреду – Дирекцију за цесте које ће
провјерити оправданост утрошка средстава.
Укупан износ средстава која обухвата овај Програм је 370.000,00 КМ.
Број:04-14-555-5/15
29.04.2015.године
Горажде

ДИРЕКТОР
Изета Јахић,с.р.

финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700 – Издаци за текуће одржавање
и економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова).
III
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На основу члана 25. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Ф БиХ” број:
12/10) и члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на План и програм Дирекције
за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2015.годину
I
Овом се Одлуком даје сагласност на План и програм Дирекције за
цесте Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду –
Дирекција за цесте и Министарство за

План и програм из члана I ове
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14–558/15
ПРЕМИЈЕР
23.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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ПЛАН И ПРОГРАМ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2015.годину
(ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА)

Технички подаци о Програму
Година:
Буџетски раздјел:
Економски код:

2015.
17
613 700
614 100
821 600
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Назив економског кода:
Издаци за текуће одржавање
Текући трансфери другим
нивоима власти
Реконструкција и инвестиционо одржавање
Назив Програма: План и програм Дирекције за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде за 2015. годину
(Програм утрошка средстава)

Укупна вриједност Програма:
1.694.380 КМ
Сагласност:Сагласност на Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Одлуком број:03–14–558/15
од 23.04.2015. године
Одговорно лице:
Изета Јахић, дипл.инг.саобр.
Позиција одговорног лица:
Директорица
Контакт лице за Програм:Изета Јахић
Контакт-телефон:

038 221 804

Контакт е-маил:
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1. УВОД
Према Закону о цестама у Федерацији БиХ (“Службене новине ФБиХ”
број:12/10) Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде је носилац изградње, одржавања и управљања регионалним цестама на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде.
На основу члана 6. Закона о кантоналним Министарствима и другим
тијелима Кантоналне управе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/03) формирана је Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, која дјелује у саставу Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде.
План и програм Дирекције за
цесте Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину сачињен је у
складу са чланом 25. Закона о цестама
у Ф БиХ („Службене новине ФБиХ“
број:12/10), члановима 42, 46. и 68. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:02/15),
Закона о буџетима Федерације БиХ
(“Службене новине Федерације БиХ “,
бр.19/06), Закона о систему државне
помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” број: 10/12) и на
основу Програма развоја Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/11), а на исти у
складу са својим надлежностима на
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приједлог Дирекције за цесте одобрава, односно своју сагласност даје Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Након што буде донесен, у складу са Законском процедуром, План
ће представљати основ пословне активности Дирекције за цесте Босанскоподрињског кантона Горажде у 2015.
години.
Поред прописане Законске регулативе други оквирни основ за израду Плана су и критерији прописани
за пројекте финансиране од стране виших нивоа власти те приоритета базираних на показатељима из базе података и тренутног стања појединих дијелова регионалне инфраструктуре,
као и приоритетних пројеката у складу са одлукама Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а све у циљу
побољшања нивоа услуга и сигурности учесника у саобраћају.
1.1. Назив Програма
Назив Програма у складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину, гласи:
План и програм Дирекције
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину
Надлежности Дирекције за цесте
На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско – подрињског канто-
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на Горажде“ број: 05/03) надлежност
Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде јесте провођење
кантоналне политике развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња,
обнова и одржавање саобраћајница од
значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
1.2. Опис Програма
План и програм Дирекције за
цесте (Програм утрошка средстава) је
проведбени акт Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде
који осигурава да се планирана средства Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде користе на транспарентан,
специфичан и мјерљив начин у временски одређеном периоду са намјером
(сврхом) да се у складу са Законом о
цестама и Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
осигура ефикасно провођење надлежности Дирекције у погледу редовног
одржавања регионалних цеста и путева од значаја за Босанско-подрињски
кантон Горажде за које су у Буџету кантона за 2015. годину обезбјеђена додатна буџетска средства за финансирање реконструкције и инвестиције у приоритетне путне правце у складу са
одредбама овог Програма.
План и програм Дирекције за
цесте Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину (у даљем тексту: План и програм), дефинише битне
елементе за добијање сагласности за
Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су
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општи и посебни циљеви Програма,
критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава,
процјена резултата те процјена непредвиђених расхода и издатака.
1.3. Почетак и вријеме имплементације Плана и програма
План и програм је годишњи
програм који се проводи у периоду од
јануара до децембра 2015. године.
Имплементација Програма за
2015. годину почиње добивањем сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2015. године.
1.4. Стање цестовне инфраструктуре
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Путна мрежа на простору Босанско-подрињског кантона обухвата
мрежу магистралних, регионалних, локалних и некатегорисаних путева у укупној дужини од 919,12 км.
Највећи дио путне мреже налази се на подручју општине Горажде, и
то у дужини од 617,9 км (67% укупне
путне мреже), затим на подручју Фоча-Устиколине у дужини од 194,8 км
(21% путне мреже), док је на подручју
општине Пале-Прача укупна дужина
путне инфраструктуре у износу од
106,3 км (11% путне инфраструктуре).
Највећи дио цестовне инфраструктуре одпада на некатегорисане и
локалне путеве. Укупна дужина некатегорисаних путева износи 677,7 км,
односно 77% цијелоукупне путне мре-
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же на подручју кантона, док локални
путеви у дужини од 94 км учествују са
10,2% у укупној мрежи путне инфраструктуре кантона. Некатегорисани и
локални путеви су у надлежности јединица локалне самоуправе.
Регионални пут Р 448 у дужини
од 33,6 км учествује са 3,6% у укупној
дужини путне мреже кантона, од чега
се 71% регионалне путне мреже налази на подручју општине Горажде, а
28% на подручју општине Пале-Прача.
Око 96% регионалног пута је прекривено асфалтним коловозом, док је мање од 4% са макадамским коловозом.
Регионални путеви су у надлежности
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Магистрални путеви који се налазе на простору нашег кантона простиру се у укупној дужини од 67,7 км и
учествују са 7,4% у укупној мрежи путева на простору Босанско-подрињског
кантона Горажде. Магистрални путеви
су у надлежности Федерације БиХ и ЈП
Цесте Федерације БиХ.
Преглед основних карактеристика путне мреже на простору кантона приказан је у наредној табели.
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Табела 1:
Основни подаци о путној мрежи на простору Босанско-подрињског кантона
Горажде у 2012. години

Са
асфалтним
коловозом
км/(%)

Са
макадамским
коловозом
км/(%)

Укупно

617,9

путеви
км/(%)

путеви
км/(%)

Некатегорис
ани
путеви
км/(%)

23,98

45,7

56,66

473,29

133,01

484,89

3,0%

3,9%

7,4%

9,2%

76,6%

21,5%

78,5%

ФочаУстиколина

38,58

0

0

18,05

138,24

51,25

143,62

(%)

19,8%

0,0%

0,0%

9,3%

70,9%

26,3%

73,7%

Пале-Прача

10,88

9,7

0

19,52

66,25

39,45

66,9

(%)

10,2%

9,1%

0,0%

18,4%

62,3%

37,1%

62,9%

БПК Горажде

67,73

33,68

45,7

94,23

677,78

223,71

695,41

919,12

(%)

7,4%

3,7%

5,0%

10,3%

73,7%

24,3%

75,7%

100,0
%

Магистрални
путеви
км/(%)

Регионални
путеви
км/(%)

Горажде

18,27

(%)

ОПШТИНА,
КАНТОН

Градски

1.5. Кључне корекције Програма
у 2015. години
Током 2015.године Дирекција за
цесте ће наставити са редовним активностима на одржавању и модернизацији регионалне цесте Р 448.
Дирекција за цесте ће у оквиру
овог Плана и програма имплементирати намјенски грант из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за реконструкцију локалних путева на подручју три општине које се налазе у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде.

Локални

194,87

106,35

2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
И ПРИОРИТЕТИ
2.1. Општи циљ
У складу са Програмом развоја
кантона до 2020. године, општи циљ
Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде у 2015. години јесте модернизација саобраћајне инфраструктуре, реконструкција кључних
путних праваца и унапређење укупне
цестовне инфраструктуре на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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2.2. Посебни циљеви
У складу са општим циљем Програма, посебни циљеви Програма су:
1. Модернизација и реконструкција
путне инфраструктуре на региналној цести Р 448.
2. Побољшање стања на регионалној
цести и осигурање услова за нормално и безбједно одвијање цестовног саобраћаја.
3. Пружање подршке у реконструкцији кључних путних праваца на локалним цестама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
4. Унапређење укупног стања цестовне инфраструктуре на подручју
кантона.
У оквиру првог посебног циља
Дирекција за цесте ће имплементирати пројекте са циљем развоја и модернизације регионалних цеста на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
У оквиру другог посебног циља
Дирекција за цесте ће осигурати одржавање регионалних цеста, које укључује радове редовног љетног и зимског
одржавања цеста и објеката, а све у циљу очувања цестовне инфраструктуре
и сигурности на регионалним цестама. Такођер, у оквиру овог циља ће се
осигурати реконструкција најоштећенијих дијелова коловоза, санације клизишта, система за одводњу, санације
цестовних објеката и санације цестовних шкарпи, косина и засјека.
У оквиру трећег посебног циља
Дирекција за цесте ће пружити подршку општинама у саставу БПК Гора-
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жде у модернизацији и асфалтирању
локалних путева.
У оквиру четвртог посебног циља Дирекција за цесте ће имплементирати нове одредбе Закона о цестама у
Ф БиХ и припремити се за успостављање нове огранизације Дирекције за цесте у складу са Законом, укључити се у
провођење активности око прекатегоризације цеста на подручју Федерације БиХ, те активности на побољшању
укупног стања цестовне инфраструктуре.
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
3.1. Висина средстава за провођење
Програма
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:02/15) у Буџету Дирекције за цесте у укупном износу од 1.694.380
КМ.
3.2. Буџет Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона за 2015.
годину
Дирекција за цесте нема властити буџет у складу са Законом о цестама у ФБиХ и буџет Дирекције за 2015.
годину је садржан у Буџету Босанскоподрињског кантона за 2015. годину.
Укупан Буџет Дирекције за цесте за 2015. годину се састоји од јавних
прихода који су планирани у Буџету
Босанско-подрињског кантона за 2015.
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годину. Укупан Буџет Дирекције који је планиран Буџетом износи 1.694.380 КМ и
у односу на план за 2014. годину већи је за 5 процената.
Планирана структура извора прихода Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона за 2015. годину је сљедећа:
1. Приход од индиректних пореза који припадају Дирекцији за цесте
2. Цестовне накнаде
3. Остали приходи из Буџета Кантона
УКУПНО

897.690КМ
302.690КМ
494.000 КМ
1.694.380КМ

Буџет Дирекције за цесте који је планиран у Буџету Босанско-подрињског
кантона приказан је у наредној табели:
Табела 2:
Буџет Босанско-подрињског кантона – Буџет Дирекције за цесте
ЕКОНО
МСКИ
КОД

611000
611100
611200
612100
612100
613000
613100
613300
613400
613500
613700
613700
613800

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА
ЗАПОСЛЕНИХ
Бруто плате и накнаде плате
Накнаде трошкова запослених
ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА
Доприноси послодавца
ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ
И УСЛУГЕ
Путни трошкови
Издаци за комуникацију
и комуналне услуге
Набавка материјала и ситног
инвентара
Издаци за услуге превоза и горива
Издаци за текуће одржавање
(цеста и мостова)
Издаци за текуће одржавање
(нови код)
Издаци осигурања, банкарских
услуга и услуга платног промета

БУЏЕТ ЗА
2014.год.

БУЏЕТ ЗА
2015.год.

ИНДЕКС

91.800
15.150

92.000
14.000

100
102

9640

9.700

99

200

200

200

100

100

200

500
2.600

500
3.000

167
150

200.000

300.000

150

1.000

1.500

150

300

300

103
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613900
614000
614100
821000
821300
821600

Уговорене услуге и друге
посебне услуге
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери нижим
нивоима власти
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо
одржавање (цеста и мостова)
УКУПНО:
Број запослених
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1.500

1.580

300.000

370.000

1.500

1.500

600.000
1.223690
6

900.000
1.694.380
6

105

69
105

Поред прихода из Буџета Босанско-подрињског кантона у износу од 124.380
КМ те изворних прихода Дирекције за цесте у износу од 1.200.000 КМ у Програму
рада за 2015.годину планирана су и додатна средства у износу од 370.000 КМ у
виду текућих трансфера другим нивоима власти, односно општинама са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Укупна средства Дирекције за цесте која су планирана из Буџета за 2015.
годину износе 1.694.380 КМ.
Планирана структура расхода Дирекције за цесте Босанско-подрињског
кантона за 2013. годину је сљедећа:
1.
2.
3.
4.

Трошкови пословања Дирекције*
Одржавање регионалних цеста
Имплементација пројеката у области развоја и модернизације
регионалних цеста
Текући трансфери другим нивоима власти

124.380 КМ
300.000 КМ
900.000 КМ
370.000 КМ

*Трошкови пословања укључују трошкове запослених и материјалне трошкове
изузев трошкова текућег одржавања цеста и мостова и имплементације пројеката у области развоја и модернизације регионалних цеста.
С обзиром на планирани износ средстава за 2015. годину, планиране активности Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде фокусиране су
на редовно одржавање и на реконструктивно-санационе радове на дионицама
гдје је у циљу побољшања стања цестовне инфраструктуре потребно значајније
интервенисати.
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Укупни јавни расходи планирани су у износу од 300.000 КМ, а укупна
улагања у инвестиције планирана су у
износу од 900.000 КМ.
Планиране активности су усклађене са приливом јавних прихода, а
усмјерене су на одржавање, заштиту,
реконструкцију, изградњу и управљање регионалним цестама.
3.3. Максимални буџет по компонентама

Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки посебни циљ
Програма. Максимална или минимална висина средстава за појединчни специфични циљ представља једну финансијску компоненту Програма.
За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је сљедећи максимални и минимални буџет:
1) Модернизација и реконструкција путне инфраструктуре на
региналној цести Р 448
Максимални буџет: 900.000КМ
2) Побољшање стања на регионалној цести и осигурање услова
за нормално одвијање цестовног саобраћаја
Максимални буџет: 300.000 КМ
3) Пружање подршке у реконструкцији кључних путних праваца на локалним цестама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Максимални буџет: 370.000 КМ
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4) Унапређење укупног стања цестовне инфраструктуре на подручју кантона
Максимални буџет:1.570.000 КМ
4. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
4.1. Начин расподјеле средстава
За активности у оквиру првог и
другог посебног циља Програмом није
дефинисана расподјела средстава, већ
ће се средства за ове намјене утрошити
у складу са пруженим услугама у области уступања радова и пружању услуга на реконструкцији и одржавању регионалног пута у складу са одредбама
овог Програма и образложења које је
саставни дио овог Програма.
Расподјела средстава у оквиру
трећег и четвртог посебног циља вршиће се на основу одобрених пројеката
и захтјева за средствима у складу са сваким посебним циљем Програма. Коначну сагласност за одобравање пројеката и активности на реконструкцији
и инвестирању у цесте и цестовну инфраструктуру на подручју кантона даје Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
4.2. Критерији за расподјелу
Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати у складу са Законом о
цестама Ф БиХ након поступка додјеле
који је предвиђен овим Програмом и у
складу са одлукама Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
Програмом нису дефинисани
општи и посебни услови за 1. и 2. по-
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себни циљ Програма.

-

За трећи и четврти посебни циљ
општи услови за кориштење средстава
су:

-

-

-

Да су средства намијењена за
реконструкцију локалних путева за чију реконструкцију је добивена сагласност јединице локалне самоуправе у којој се локални пут налази.
Да се средства користе за побољшање стања путне инфраструктуре на локалним, регионалним и магистралним цестама
на подручју кантона.

-

реконструкција локалног пута
Цвилин- Кожетин
реконструкција локалног пута
према привредно пословној
зони Винчица
Ова средства ће се додијелити
по посебном програму на који
сагласност даје Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.

6. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Процјена резултата се налази у
образложењу Програма.
7. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

5. ПРИОРИТЕТИ И
ПРИОРИТЕТНА ПОДРУЧЈА

7.1. Непредвиђени расходи

Приоритетне активности и мјере су дефинисане засебно за сваки посебни циљ.

Програмом није предвиђена
могућност појављивања непредвиђених расхода изнад расхода који су дефинисани Програмом.

Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму у оквиру првог и другог
посебног циља су:
-

-

-

реконструкција регионалног пута Р 448 на поддионици Сплавиште – Зупчићи
постављање саобраћајне сигнализације на поддионици Баћански мост- Поткозара
модернизација регионалног пута Р448 на поддионици Зупчићи – Подкозара

Приоритетне активности у оквиру 3. и 4. посебног циља су:
-

реконструкција локалног пута
Берич – Спаховићи

7.2. Ризици
Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који
могу утицати на остваривање циљева
и резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили
подршку из овог Програма.
8. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Дирекцији за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање
додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских
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услуга у складу са методологијом која
је прописана важећим законским прописима у овој области.
Број:34-14-555-4/15
29.04.2015.године
Горажде

ДИРЕКТОР
Јахић Изета,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-558/15 дана 23.04.2015. године.
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На основу члана 17. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ” број: 39/14)
и члана 24. Закона о Влади Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на План јавних набавки
Дирекције за цесте
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину

I
Овом се Одлуком даје сагласност на План јавних набавки Дирекције
за цесте Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину.

II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду –

Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.

III
План из члана I ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-557/15
ПРЕМИЈЕР
23.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03), члана 75. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском
кантону Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 9/13 и 11/14), Програма о утрошку средстава са економског кода
615 200 – “Капитални трансфери појединцима”, Програма утрошка средстава са економског кода 614 500 – ”Субвенције приватним предузећима и подузетницима” на које је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-14-446/15 и
број: 03-14-447/15 од 03.04.2015.године
и Коначне листе пројеката за финансирање/суфинансирање запошљавања
и самозапошљавања припадника борачких популација са простора Босанско-подрињског кантона Горажде број:
11-14-1191-20/14 од 10.12.2014.године,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на 13.редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на
име суфинансирања/финансирања
пројеката запошљавања и
самозапошљавања припадника
борачких популација са простора
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 327.600,00
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КМ (словима: три стотине двадесет седам хиљада и шесто) КМ на име суфинансирања/финансирања пројеката
запошљавања и самозапошљавања припадника борачких популација са простора Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
Средства из претходног члана
ове Одлуке одобравају се за 52 корисника у појединачном износу од 6.300,00
КМ, с тим да ће се реализација истих
извршити у два ануитета и то:
Први ануитет у висини 4.300,00
КМ након закључивања појединачног
уговора, а други ануитет у износу од
2.000,00 КМ у року од четири мјесеца
након закључивања појединачног уговора и извршеног мониторинга о утрошку средстава.
Члан 3.
Одобрена средства у висини
308.700,00 КМ, обезбиједити из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско – подрињског кантона Горажде,
економски код 615 200 – “Капитални
трансфери појединцима”, а средства у
износу 18.900,00 КМ наекономском коду 614 500 – “Субвенције приватним
предузећима и подузетницима”.
За реализацију се задужују Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, који су обавезни да утврде динамику реализације
ове Одлуке.
Члан 4.
По закључивању појединачних
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уговора између корисника средстава и
Министарства за борачка питања, средства у појединачном износу од
4.300,00 КМ – (први ануитет), уплатити
директно на жирорачун корисника.
У случају евентуалне немогућности закључивања појединачног уговора због неиспуњавања услова прописаних Законом појединих корисника
уврштених на ранг-листу, или пак корисника који закључе уговор и преузму средства дефинисана првим ануитетом, а послије извршеног мониторинга се оцијени да нису успјешни у реализацији властитог пројекта, неутрошена (преостала) средства одобрена овом Одлуком ће се искористити за исте
намјене у складу са објављеним јавним
позивом самозапошљавања/запошљавања припадника борачких популација за 2015. годину.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-562/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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:2/15”), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
фебруар 2015.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2015.години за мјесец фебруар 2015.године.
Члан2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења борачких популација.
Члан3.
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 жирорачуна 1990540005
249733, отвореног код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан4.
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:03-14-555/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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ШПАРКАСЕ банке Горажде.

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: 02/15), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној
дана 23.04.2015. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ за финансирање Пројекта “Обиљежавање годишњице погибије рахметли Ферида Диздаревића и сабораца”.
Члан 2.

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:03–14-55415
23.04.2015.године
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:02/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.године, д о н о с и:

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде економски код 614300 – Текући тарнсфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних
датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Удружења добитника највећих ратних
признања „Златни љиљани“ Горажде,
број: 1990540005884792, отворен код

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
фебруар 2015. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец фебруар 2015. године, и
то:
-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 2.000,00
Организација ПШиПБ
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-

-

-

БПК Горажде
2.000,00
Савез добитника
највећих ратних признања
БПК Горажде
1.200,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
2.000,00
Удружење ”Свјетлост Дрине”840,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
840,00

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

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК Горажде: 1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБиХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-553/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

300
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
615100 – Капитални трансфери непрофитним организацијама, за 2015.годину, (Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:03-14-514/
15 од 16.04.2015.године) и Споразумом
између УНДП-а и Владе БПК Горажде
број: 03-14-1512-1/14 од 05.11.2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
УНДП-у за реализацију
и суфинансирање пројекта
„Смањење емисије стакленичких
гасова инсталацијом котла на чврсто
биогориво уз повећање енергетске
ефикасности система гријања
у Кантоналној болници Горажде“
– друга (II) транша
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде одобрава исплату новчаних средстава у износу од 50.000,00
КМ (друга транша) УНДП-у за реализацију и суфинансирање пројекта „Смањење емисије стакленичких гасова
инсталацијом котла на чврсто биогориво уз повећање енергетске ефикасности система гријања у Кантоналној
болници Горажде“.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде са
економског кода 615 100 – Капитални
трансфери непрофитним организацијама, за 2015.годину.
Члан 3.

13. мај/свибањ 2015.

јави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-561/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

301
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а сходно Закону о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број: 2/15), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној дана 23.
04.2015. године, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
са економског кода 614 300 – текући
трансфери непрофитним
организацијама за 2015. годину

Члан 4.

Члан 1.

Обавезује се УНДП да, по реализацији одобрених средстава, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК
Горажде достави извјештај о намјенском утрошку средстава.

Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава из Буџета Министарства за правосуђе, управу и радне
односе за 2015. годину, са економског
кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.

Члан 5.

Члан 2.

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

Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
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Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за правосуђе, управу
и радне односе и Министарство за финансије БПК Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског
кантона Горажде“.
Број:03–14-552/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
..............................

301а)
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН
ПРОГРАМ: Програм утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу и
радне односе са економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним
организацијама
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Назив Програма: Програм утрошка средстава Министарства за правосуђе, управу
и радне односе са економског кода 614 300
- Текући трансфери непрофитним
организацијама
Подручје: Босанско-подрињски кантон
Област: Приступ правди и заштита људских права
Период: 2015.
Укупни трошкови :15 000,00 КМ
Правни основ: Закон о извршењу
Буџета БПК („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
2/15)
Корисници/циљане скупине: Удружења
која дјелују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и грађани Босанскоподрињског кантона

ПРОГРАМ ИЗРАДИЛО
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Вишеградска 2а
Горажде
038/227-251
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1. Опис Програма

им могућностима Босанско-подрињског кантона.
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
2. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

У циљу остваривања надлежности утврђених чланом 6. Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне управе БПК („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 9/13) и циљева утврђених Средњорочним стратешким планом Министарства усмјерених на потицање развоја организација цивилног
друштва које својим дјеловањем доприносе изради политика на нивоу кантона и чији рад је у складу са стратешким приоритетима Министарства и
правосудних институција, сходно Закону о извршењу Буџета БПК („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 2/15), као начин
реализације појављује се потреба утврђивања Програма утрошка средстава.
Узимајући у обзир потребу учешћа грађана у процесу креирања политика, као претпоставке израде прописа који су прихватљиви од стране грађана, путем чега се остварује и већи степен законитости, појављује се потреба
пружања подршке пројектима који доприносе поменутом процесу.
Споразумом о сарадњи између
Вијећа министара и невладиног сектора у БиХ предвиђена је сарадња невладиног сектора са владама кантона на
принципима споразума који, између
осталог, подразумијева и подршку у
финансирању и суфинансирању невладиног сектора.
Потребе, циљеви и користи према којима је усмјерен овај Програм су
лако уочљиви и вишеструки, при чему
је начин дјеловања прилагођен реалн-





Повећање и оснаживање учешћа организација цивилног друштва у процесу промовирања
заштите људских права и
Приступ правди.

3. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Средства по овом Програму се
додјељују за финансирање или суфинансирање пројеката удружења која су
регистрована у Министарству за правосуђе и управе БПК кантона, као и
организацијама и удружењима која су
регистрована у складу са законом на
ентитетском или државном нивоу, а
која имају сједиште, дјелују, раде и имплементирају пројекте на подручју
БПК.
Средства за програме и пројекте удружења додјељују се на основу
јавног позива Министарстава за правосуђе, управу и радне односе БПК пројектима и програмима којима се остварују циљеви овог Програма у износу
до 5.000,00 КМ.
Министарство ће путем комисије вршити процјену поднесених пројекта и програма оцјенама од 1 до 5 према сљедећим критеријима:
1. Утицај пројекта на остваривање
циљева,
2. Искуство апликанта у управљању пројектом,
3. Стручна оспособљеност апликанта,
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4. Обухваћеност лица програмом,
5. Финансијски критериј (финансирање или суфинансирање /
пројекти којима се предвиђа суфинансирање ће бити оцијењени већом оцјеном).
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-

Приликом процјене се неће разматрати програми и пројекти који:




се искључиво базирају на инвестиционим улагањима, изградњи и адаптацији
објеката и куповини опреме,
пројекти и програми финансирани из средстава Буџета Министарства за правосуђе, управу
и радне односе БПК Горажде у
2011. години за које нису у року
достављени извјештаји о реализацији.

Јавни позив се објављује се на
званичној веб страници Владе Кантона, огласној табли Владе БПК и РТВ
БПК. Пријаве на јавни позив се достављају у року од 15 дана од дана последњег објављивања јавног позива.
Удружења подносе пријаву на
јавни позив тако што попуњавају пријавни образац који чини саставни дио
овог Програма.
Уз Пријавни образац обавезно
се прилаже:
-

рјешење о упису у Регистар код
Министарства за правосуђе, управу и радне односе БПК или другог
надлежног органа у Федерацији Босне и Херцеговине или Босни и Херцеговини чије је сједиште на подручју БПК (оригинал или овјерена
копија),

-

-

увјерење о порезној регистрацији
(оригинал или овјерена копија),
картон депонованих потписа из банке лица одговорних за финансије
у удружењу или копију уговора с
банком о отварању трансакционог
рачуна [уговор садржи ИД број удружења и имена лица овлаштених
за финансије у удружењу] (оригинал или овјерена копија);
Детаљан програм или пројекат за
који се траже средства;
Финансијски план пројекта с изворима прихода и очекиваним расходима;
Податке о стручној спреми носиоца реализације пројекта.

Након проведеног јавног позива Министарство ће сачинити приједлог одлуке о додјели средстава коју
доноси Влада Босанско-подрињског
кантона.
Након провођења јавног позива
у случају неутрошка средстава, објавиће се нови јавни позив са роком пријаве од 10 дана од дана објављивања јавног позива.
Трошкови реализације Програма
4. Трошкови реализације Програма
Средства за реализацију овог
Програма у износу од 15 000,00 КМ су
обезбијеђена у Буџету Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде у буџетској 2015. години, економски
код 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Ограничење трошкова финансирања пројекта/програма је одређено
до износа до 5.000,00 КМ по једном пр-
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ојекту.
5. Процјена резултата и ризици приликом реализац ије Програма
Проведбом Програма може се
очекивати осигурање подршке удружењима грађана која према циљевима
свог дјеловања доприносе реализацији
циљева овог Програма и која ће у крајњем допринијети оснаживању дјеловања удружења грађана из циљане групе. Сама процјена и надзор ће бити уочена из обавезе удружења да по реализацији пројекта доставе коначан извјештај на прописаном обрасцу о реализацији у року који је наведен у пројектима апликаната. Такођер, важну
улогу у надзору вршиће Уред за ревизију БПК и Министарство за финансије у складу са законским прописима.
Ризици приликом реализације
Програма и средстава су највећим дијелом усмјерени на квалитет поднесених пројеката/програма удружења и
евентуална немогућност осигурања
прихода због недовољног прилива средстава.
6. Правдање и исплата одобрених
средстава
Послије доношења одлуке о одобравању новчаних средстава носиоцима пројектних активности Министарство за финансије ће исплатити одобрени износ из Буџета Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде
са економског кода 614 300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2015. годину.
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Корисници Програма морају
поднијети завршни и наративни финансијски извјештај према обрасцу утврђеном од стране Министарства.
Износи исказани од стране корисника у финансијским извјештајима
на којима се темељио приједлог активности за плаћање требају бити стварни, тачно израчунати и дозвољени у
складу са овим Програмом.
Корисници средстава требају
обезбиједити видљивост, промоцију,
кориштење и ширење резултата овог
Програма.
7. Забвршне напомене
Проведбу Програма у смислу
кадровских питања ће провести запослени у Министарству за правосуђе,
управу и радне односе БПК Горажде.
Број:05-14-183-2/15
28.04.2015.годинсе
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-552/15
од 23.04.2015. године.
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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 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 и 13/12), Влада Босанско-подри-

13. мај/свибањ 2015.
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њског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о разрјешењу Надзорног одбора
ЈП Радио – телевизија
Босанско – подрињског кантона
Горажде, друштво са ограниченом
одговорношћу
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку о разрјешењу Надзорног одбора ЈП Радио – телевизија
Босанско–подрињског кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорношћу број: 03/15 од 09.04.2015. године, коју је донијела Скупштина ЈП Радио – телевизија Босанско–подрињског
кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорношћу.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантонаГоражде”.
Број:03-05-550/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 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
и 13/12), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о именовању Надзорног одбора
ЈП Радио – телевизија
Босанско – подрињског кантона
Горажде, друштво са ограниченом
одговорношћу
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско
– подрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку о именовању Надзорног одбора ЈП Радио – телевизија
Босанско–подрињског кантона Горажде, друштво са ограниченом одговорношћу број: 4/15 од 09.04.2015. године,
коју је донијела Скупштина ЈП Радио –
телевизије Босанско–подрињског кантона Горажде, друштво са ограниченом
одговорношћу.
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:03-05–550-1/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
накнаде на име прикључка
стамбено-пословнох објекта
“Ламела Х2 – зграда за младе”
на нисконапонску мрежу
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност да се на основу Предрачуна ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево филијала “Електродистрибуција” Срајево
број: 96595/2015 изврши плаћање накнаде на име прикључка стамбено-пословнох објекта “Ламела Х2 – зграда за
младе” на нисконапонску мрежу у износу од 68.011,52 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатити са подрачуна Кантоналног
стамбеног фонда Босанско-подрињског кантона Горажде на трансакцијиски
рачун Подружнице “Електродистрибуција” Сарајево број: 1990540052708826,
отворен код Шпаркасе банке Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

13. мај/свибањ 2015.

ом објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у “Служненим новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-560/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 13. редовној сједници, одржаној дана 23.04.2015. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о плаћању Фактуре број: 153/15
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање Фактуре број: 153/15 од
15.04.2015.године у износу од 605,50 КМ,
привредном друштву А-С КОМПАНИ
д.о.о. Горажде, поводом пријема за празник Васкрс.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде. Средства су обезбијеђена у Буџету
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину, економски код
613 900 – Уговорене и друге посебне
услуге.
Средства уплатити на жиро-ра-

13. мај/свибањ 2015.
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чун ШПАРКАСЕ БАНКЕ број: 1990540
005501254.
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:03-14–549/15
23.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

приватног сектора кроз унапређење
производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину на економском коду 614500 - Субвенције приватним предузећима и подузетницима у износу од 150.000 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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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
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 2/15), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 14.
редовној сједници, одржаној дана 30.
04.2015.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
подршке развоју приватног сектора
кроз унапређење производње на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2015.годину на
економском коду 614500 - Субвенције
приватним предузећима и
подузетницима
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм подршке развоју

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-596/15
ПРЕМИЈЕР
30.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

306а)
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
БУЏЕТА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма: Програм подршке
развоју приватног сектора кроз
унапређење производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Буџетски корисник:
Министарство за привреду
Буџетски раздјел:
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Економски код:
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614 500

Аналитички код:

ПОД 001

Назив аналитичког кода:
Субвенције приватним предузећима
и подузетницима
Период реализације Програма:
01.01.2015 - 31.12.2015.
Укупна вриједност Програма:
150.000 КМ
Одговорно лице:

Есед Радељаш

Позиција Одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
јеdinicazarazvoj@bpkg.gov.bа
Датум усвајања Програма:
30.04.2015. године
Сагласност:
Сагласност на Програм
утрошка дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/15)
Објављивање: Програм је објављен у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/15
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(“Службене новине Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде“, број: 02/15) и
Закона о систему државне помоћи у
Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” број: 10/12), Министарство
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2015. годину
са економског кода 614 500
- Субвенције приватним
предузећима и подузетницима
ТАЧКА 1.
НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима гласи: Програм
подршке развоју приватног сектора
кроз унапређење производње на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Програм).
ТАЧКА 2.
НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
(1) На основу Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне
управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:09/13), надлежности Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера
за унапређење производње, управљање природним богатствима, раз-
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вој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација
шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга,
закључивање економских споразума, креирање и имплементација
политике кантоналног туризма,
развој туристичких ресурса, развој
рекреативних, рехабилитацијских
и других центара, промоција туризма, угоститељсто, подузетништво,
провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и одржавање саобраћајница од значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја
и осигурање комуникационих веза
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(2) Програм је израђен у складу са:
a) Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину;
б) Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 03/15).
ТАЧКА 3.
ОПИС ПРОГРАМА
(1) Програм подршке развоју приватн-
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ог сектора кроз унапређење производње осигурава да се планирана
средства Буџета Министарства за
привреду користе на транспарентан, специфичан, мјерљив начин
са сврхом да се подржи:
a) привредни развој и запошљавање,
б) провођење других мјера које доприносе развоју привреде, унапријеђењу производње, инфраструктуре и побољшања услова
за рад упослених.
(2) Програм обухвата:
a) одредбе о почетку и роковима
провођења Програма,
б) општи циљ и посебни циљеви
Програма за 2015. годину,
ц) потребна средства за провођење
Програма,
д) критерије за расподјелу средстава,
е) процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и
захтјева за средствима,
ф) приоритете, финансијске критерије и начин рангирања,
г) назив корисника средстава,
х) процјену резултата,
и) процјену непредвиђених расхода и ризика.
(3) Програм дефинише битне елементе за добијање сагласности од стране Владе у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (сврха Програма, општи и посебни циљеви,
критерији за расподјелу средстава,
корисници средстава, начин процјене резултата и процјена непредвиђених расхода и издатака).
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(4) Програм је отворен за суфинансирање пројеката привредних друштава који доприносе креирању нових радних мјеста, у производним,
малим и средњим предузећима, помоћ за привредна друштва која се
налазе у потешкоћама те пројеката
и активности које доприносе повећању конкурентских предности.
ТАЧКА 4.
ПОЧЕТАК И РОКОВИ
ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
1) У Програму су дефинисане активности за 2015. годину, а провођење
Програма почиње добијањем сагласности од стране Владе Босанско
подрињског кантона Горажде и
трајаће до 31.12.2015. године.
2) Крајњи рок за достављање захтјева
за кориштење средстава истиче 04.
децембра 2015. године у 16:00 сати.
ТАЧКА 5.
(5.1)
(Кључне корекције
Програма за 2015. годину)
Како би се побољшао процес
планирања, организације, имплементације, мониторинга и евалуације Програма, примјењује се прописана методологија Министарства за привреду
утврђена овим Програмом. Ова методологија прописује поступање комисије
у случају приједлога, примједби, сугестија и жалби потенцијалних корисника у току планирања и имплементације Програма.

13. мај/свибањ 2015.
ТАЧКА 6.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
(6.1)
(Основни циљ)
Општи циљ Програма је помоћ
малим и средњим предузећима на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде кроз подстицање економског
развоја малих и средњих предузећа.
(6.2)
(Посебни циљеви)
Програм садржи посебне циљеве за 2015. годину који су усклађени
са општим циљем Пограма. Посебни
циљеви Програма су:
a) развој малих и средњих предузећа,
б) подршка у изласку из проблема
проузрокованих смањеним обимом производње, губитком тржишта и отклањању уских грла
у производњи и пословању.
(6.3)
(Развој малих
и средњих предузећа)
1) Подршка за развој малих и средњих предузећа планирана је за пројекте који укључују активности на
изградњи, проширењу или адаптацији производних објеката, набавци машина и опреме за производњу увођењем нових технологија,
побољшању услова рада, сигурно-
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сти на раду и здравља радника са
активностима на отварању нових
радних мјеста, запошљавању, одрживости производње и упослених
радника и других активности које
доприносе побољшању и развоју
малих и средњих предузећа, а које
се односе на увођење ИСО цертификата и осигурање Ц знака као и
развој иновација у својој производњи.
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(2) Подршка за излазак из проблема
проузрокованих смањеним обимом производње, губитком тржишта
и отклањању уских грла у производњи и пословању обезбједиће се у
виду помоћи предузећима која имају израђен програм санације на
начин и под условима који су дефинисани овим Програмом.

3) Подршка ће се обезбиједити и за
друге пројекте и мјере које испуњавају услове и критерије за остваривање подршке у оквиру развоја малих и средњих предузећа.

(3) Подршка ће се обезбиједити предузећима у превазилажењу потешкоћа која нису у стању да било својим властитим средствима или средствима својих оснивача, суоснивача, повјериоца зауставе губитке,
што би без интервенције јавних органа у кратком или средњем року
готово сигурно резултирало престанком њиховог пословања и губитком радних мјеста, те помоћ у случају потешкоћа које су проузроковане природним непогодама или
другим ванредним околностима.

(6.4)

ТАЧКА 7.

(Подршка у изласку из проблема
проузрокованих смањеним обимом
производње, губитком тржишта
и отклањању уских грла у производњи
и пословању)

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

2) У оквиру развоја малих и средњих
предузећа, обезбједиће се подршка
у имплементацији пројеката и активности које доприносе повећању
броја радника у предузећима која
запошљавају од 2 до 50 радника.

(1) Други посебан циљ Програма је
пружање подршке предузећима у
случају да проблеми проузроковани смањеним обимом производње,
губитком тржишта и отклањању
уских грла у производњи и пословању, могу довести до озбиљнијег
поремећаја на тржишту рада и смањењу броја запослених.

(7.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 02/15)
на економском коду 614 500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима у износу од 150.000 КМ.
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(7.2)
(Максимални буџет по компонентама)
(1) Програмом се утврђује висина, односно максимални и минимални
износ средстава за сваки посебни
циљ Програма. Максимална или
минимална висина средстава за појединачни специфични циљ, представља једну финансијску компоненту Програма.
(2) За сваки посебан циљ, односно за
сваку финансијску компоненту Програма, дефинисан је сљедећи максимални и минимални буџет:
a) Развој малих предузећа
Максимални буџет: 120.000 КМ
б) Подршка у изласку из проблема
проузрокованих смањеним обимом производње, губитком тржишта и отклањању уских грла
у производњи и пословању
Максимални буџет: 30.000 КМ
(7.3)
(Редистрибуција средстава)
(1) У случају потребе, Министарство
за привреду може направити редистрибуцију средстава са једне на
другу финансијску компоненту у
износу до максимално 10 процената од износа компоненте са које се
средства преносе. Редистрибуцију
ових средстава Министарство за привреду ће извршити одлуком министра без сагласности Владе.
(2) У случају постојања оправдане по-
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требе за корекцијом износа средстава планираних за сваки посебни
циљ Програма до максимално 25
процената, Министарство за привреду може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3) У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат измјене и допуне Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде, преусмјерења са других кодова или на
друге кодове унутар буџета Министарства за привреду и преусмјеравања између буџетских корисника,
Министарство за привреду се овлашћује да може вршити измјену и
допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене
одлуке о преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма уз сагласност Владе.
ТАЧКА 8.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
(8.1)
(Начин расподјеле средстава)
(1) Расподјела средстава врши се додјелом државне помоћи у новцу, стварима и правима за пројекте, активности и мјере у складу са циљевима предвиђене тачком 7. Програма и може бити додијељена једном или више пута у складу са одредбама овог Програма.
(2) Расподјела средстава у случају додјеле државне помоћи у новцу врш-
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иће се на основу одобрених пројеката, захтјева и пријава за подстицаје у складу са Програмом. Коначне
одлуке о додјели државне помоћи
за појединачне пројекте, активности и мјере из средстава из овог Програма на приједлог Министарства
за привреду доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3) Додјела средстава се може вршити
у хитним случајевима и на основу
захтјева за подршком у реализацији појединачне активности или потребе искључиво на начин прописан Програмом.
(8.2)
(Критерији за расподјелу)
(1) Средства из буџета ће се додјељивати корисницима сразмјерно њиховом доприносу остваривању општих и посебних циљева и очекиваних резултата Програма.
(2) За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма примјењиват критерији који су дефинисани
за потребе рангирања апликација
како би се осигурало да приоритети Програма буду испуњени, а стање привреде побољшано у складу
са Програмом.
(3) Критерији по основу којег ће се вршити расподјела средстава Програма:
a) испуњавање општих услова за
учествовање у Програму (тачка
8.3),
б) испуњавање посебних услова за
учествовање у Програму (тачка
8.4).
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ц) резултат процеса аплицирања,
селекције и евалуације пројеката
и захјева (тачка 10.),
д) приоритети, посебни услови и
ограничења за кориштење подршке (тачка 11.).
(8.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
У имплементацији Програма
примјењиваће се процедуре које омогућавају равноправно учествовање у
Програму и свим лицима која кумулативно испуњавају сљедеће опште услове:
a) да су регистрована као привредна друштва сходно одредбама
Закона о привредним друштвима Ф БиХ,
б) да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
ц) да у моменту подношења апликације имају минимално 2
стално запослена радника на
неодређено вријеме,
д) да обављају дјелатност на простору Босанско-подрињског кантона Горажде, са минималним
бројем радника који су предвиђени Програмом,
е) да су регистрована минимално
1 годину прије дана подношења
апликације за учествовање у
Програму.
(8.4)
(Посебни услови за учествовање
у Програму)
(1) За сваки посебан циљ Програма,
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поред општих, примјењиваће се и
посебни услови за учествовање у
Програму.
(2) Посебни услови за аплицирање у
оквиру првог посебног циља су:
a) да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
у периоду од протекле три године уколико им је таква помоћ
додијељена,
б) да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а посебно по
питању запошљавања, уколико
су их добили у задње три буџетске године,
ц) да нису користили подршку за
исте или сличне намјене у периоду од протекле три године из
средстава овог Програма,
д) да се не налазе у процесу стечаја
или ликвидације или блокаде
рачуна,
е) да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, укључујући и неизмирене обавезе које
су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
(3) Посебни услови за аплицирање у
оквиру другог посебног циља су:
a) да имају урађен елаборат санације и реконструисања који доказује способност одрживог пословања на тржишту након завршетка процеса реконструисања и опоравка предузећа.

13. мај/свибањ 2015.

(8.5.)
(Кандидовање приједлога пројекта
и подношење захтјева за средствима)
(1) Приједлози пројеката и захтјеви за
средствима достављају се након објављивања јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
(2) Приједлози пројеката се не достављају за аплицирање на средства у
оквиру другог посебног циља.
(3) Подношење захтјева за средствима
дозвољено је у оквиру првог посебног циља. У оквиру другог посебног циља аплицирање на средства је
могуће искључиво у форми захтјева за средствима уз обавезно достављање санационог елабората.
(4) Минимално један јавни позив ће се
расписати за све специфичне циљеве Програма за које су Програмом
предвиђена средства. Министарство за привреду може расписати и
јавни позив за појединачне компоненте Програма у случају расписивања два и више јавних позива.
(5) Правилно попуњавање прописане
форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката и захтјева објективно селектују и процијене.
(6) Сви приједлози пројеката или захтјеви се процјењују у складу са процедурама аплицирања, селекције,
евалуације и рангирања. Процјењивање пријава за подстицаје прово-
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ди се у складу са процедурама аплицирања.
ТАЧКА 9.
ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ЗА СРЕДСТВИМА
(9.1)
(Апликанти)
(1) Лица која испуњавају опште и посебне услове за учествовање у Програму и која у форми прописаној од
стране Министарства за привреду
доставе приједлог пројеката и захтјев за средствима имају статус апликанта. Апликант може одабрати
најповољнији начин аплицирања
на средства.
(2) У случају одобравања додатних средстава за потребе имплементације
Програма, први јавни позив се расписује у року од 20 дана од дана
добивања сагласности која је прописана Пограмом. Јавни позив минимално садржи сажетак сврхе, општег и посебног циља, начин расподјеле и рокове за достављање апликација.
(3) Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и у једном или више електронских медија.
(4) Крајњи рок за објављивање јавних
позива је 04. децембар 2015. године.
(9.2)
(Кандидовање приједлога пројеката)
(1) Апликант може кандидовати при-
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једлог пројекта у којем је планирано финансирање трошкова пројекта из средстава Програма.
(2) Апликант може доставити максимално један приједлога пројекта.
Приједлози пројеката се не достављају у оквиру другог посебног циља.
(3) Министарство ће расписати други
јавни позив за достављање приједлога пројеката уколико се у првом
јавном позиву не утроше сва планирана средства Програма, уколико дође до повећања Буџета, те уколико средства планирана за финансирање захтјева и подстицаја не
утроше у временском плану који је
одређен Програмом.
(4) Обавезни садржај приједлога пројекта је дефинисан у форми за аплицирање која се налази у Прилогу
1. овог Програма.
(9.3)
(Финансирање приједлога пројеката)
(1) Укупан буџет предложених пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи
од 10.000 КМ. Максимални износ
пројекта није ограничен.
(2) Минимални и максимални износ
гранта који може бити затражен за
суфинансирање пројекта у новцу
је у распону од 5.000 КМ до 15.000
КМ.
(3) Минимални и максимални износ
гранта за суфинансирање пројеката из средстава овог Програма су
дефинисани у распону за сваки специфични циљ у табели 4.
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Табела 4.
Преглед миниманих и максималних износа грант средстава у новцу
за суфинансирање из Програма
Укупан
буџет по
компоненти

Минимални износ
гранта

Максимални
износ гранта

Развој малих и средњих предузећа

120.000 КМ

5.000 КМ

15.000 КМ

Подршка у изласку из проблема
проузрокованих смањеним обимом производње, губитком тржишта и отклањању уских грла у производњи и пословању

30.000 КМ

-

8.000 КМ

Р.бр.

Посебан циљ

1.
2.

(9.4)
(Подношење захтјева за средствима)
(1) Подношење захтјева за средствима
намијењено је првенствено за аплицирање за средства у оквиру другог посебног циља. За први посебан
циљ могуће је достављање захтјева
у случају постојања хитних, мањих
или специфичних потреба које су
директно повезане са циљевима
Програма.
(2) Укупан износ средстава који се може додиејлити путем захтјева за средствима неможе прећи 20% укупног буџета у оквиру првог посебног циља.
(3) Апликант не може у току године у
оквиру истог циља доставити и приједлог пројекта и захтјев за средствима. Уколико је у току године
апликант користио средства Програма путем захтјева за средствима,

његов приједлог пројекта, уколико
је поднесен за исти циљ као и захтјев, биће аутоматски одбијен до испуњавања уговорених обавеза.
(4) Захтјев за средствима апликант подноси у прописаној апликационој
форми за захтјеве.
(5) Истовремено апликант може поднијети само један захтјев за средствима у оквиру једног посебног циља.
(6) У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након прихватања извјештаја о утрошку средстава
по одобреном захтјеву, односно до
утрошка средстава. У случају одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови
захтјев тек након истека 30 дана од
дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.

13. мај/свибањ 2015.

(7) Апликант може доставити захтјеве
за средствима од дана објављивања
овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ до 04. децембра 2015.
године.
(9.5)
(Обавезни садржај захтјева)
У поднесеном захтјеву апликант је дужан навести:
a) основне податке о апликанту,
б) опис усклађености захтјева са
општим и посебним циљевима Програма,
ц) разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава са
финансијским описом и мјерама подузетим прије подношења
захтјева,
д) преглед планираних активности,
е) очекивани резултат који се планира остварити,
ф) износ тражених средстава из
Програма и износ средстава који би се обезбиједио из других
извора.
(9.6)
(Финансирање захтјева
за средствима)
(1) Минимални и максимални износ
гранта који на основу захтјева може
бити затражен за први, посебан
циљ је у распону од 2.000 КМ до
5.000 КМ. Захтјеви у којима је планирани грант већи или мањи од
утврђене висине ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви
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за финансирање. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само један
захтјев за средствима.
(2) Максимални износ гранта који може бити затражен у оквиру другог
посебног циља – подршка у изласку из проблема проузрокованих
рецесијом и губитком тржишта је
8.000 КМ.
(3) Приликом подношења захтјева за
средстима апликанти су дужни да
воде рачуна о критеријима за подстицаје који су наведени у Програму. Свака апликација која није у
складу са овим критеријима, додатним условима и ограничењима ће
бити одбачена у административној
провјери.
(4) Захтјеви за средствима изван рока,
у којима је тражен износ средстава
већи од максималне вриједности
предвиђене Програмом иу којима
нису достављени докази о испуњавању посебних услова или ограничења за остваривање подстицаја ће
бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
(9.7)
(Отварање апликација
и административна провјера)
(1) Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана од затварања јавног позива.
(2) Апликације за захтјеве за средст-

Број 5 – страна 890

вима и пријаве за подстицаје се отварају након пријема и као такве
упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
(3) Административна провјера се проводи у циљу утврђивања да ли
лице које је доставило апликацију
испуњава услове за добијање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија
Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Комисија провјерава да ли је апликација задовољила сљедеће услове:
a) да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,
б) да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
ц) да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,
д) да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
е) да апликант испуњава посебне
услове за учествовањем у Програму,
ф) да је апликација у складу приоритетима, посебним условима
и ограничењима за кориштење
подршке,
г) да је апликација усклађена са
сврхом Програма, општим циљем Програма, да је захтјевана подршка у складу са посебним циљевима Програма, да је предложено финансирање у складу са
одредбама о финансирању, да
су испуњени услови и критерији за остваривање подстицаја.

13. мај/свибањ 2015.

(4) Уколико су ови услови испуњењи,
комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. Комисија може затражити од
апликанта достављање додатне документације уколико је очигледно
да је документ изостављен због случајне техничке грешке, а што се
може индиректно утврдити на основу преостале достављене документације. Комисија може затражити
допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих или посебних услова који су
прописани Програмом. У супротном, апликација ће и без евалуације
бити одбијена из административних разлога.
(5) Апликације писане рукописом ће
бити аутоматски одбијене.
(6) Након проведене процедуре, Министарство за привреду ће обавијестити све апликанте о резултатима
административне провјере.
(9.8)
(Евалуација достављених
приједлога пројеката)
(1) За провођење процеса селекције,
евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство за привреду формира комисију у саставу:
-

Омерагић Исмет,
Ходовић Емир,
Хаџиомеровић Мелида.

(2) Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка административне провјере.
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(3) У евалуацији пројеката комисија
примјењује пет група критерија и
то:
a) Финансијски и оперативни капацитети апликанта
б) Релевантност
ц) Методологија
д) Одрживост
е) Буџет и трошковна ефикасност
(9.9)
(Евалуација достављених захтјева
за средствима)
(1) Комисија проводи евалуацију захтјева након проведене административне провјере.
(2) У евалуацији захтјева комисија примјењује три група критерија и то:
a) Релевантност
б) Одрживост
ц) Буџет и трошковна ефикасност
(3) Прије евалуације захтјева за остваривање подстицаја, комисија провјерава да ли захтјев за подстицајима
испуњава приоритете, посебне услове и ограничења прописане Програмом.
(9.10)
(Оцјењивање/евалуација апликација)
(1) Евалуација апликација се проводи
на основу критерија и скале за евалуацију. Евалуацијски критерији
су подјељени у оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија
даје оцјену између 1 и 5 према сљедећљм редослиједу:
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1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
(2) Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки критериј предвиђен у евалуацијској скали. Максималан број бодова за пројекат
износи 100, док је максималан број
бодова за захтјев за средствима 80.
(3) Пројекти који имају мање од 70 бодова, односно захтјеви за средствима који имају мање од 50 бодова се
одбацују у првом кругу селекције.
Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15,
апликација се одбија без обзира на
добивен укупан максималан број
бодова.
(4) Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија
без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
(5) Комисија ће процјењивати вриједност критерија. Приликом одређивања вриједности критерија комисија ће се придржавати приоритета,
посебних услова, финансијских критерија и начина рангирања који
су прописани Програмом. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а
укупан број бодова се добија када
се оцјене добивене од свих чланова
комисије подјели са бројем чланова
комисије.
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(9.11)
(Критерији и скала за евалуацију)
КРИТЕРИЈ

1.

СКАЛА
Пројекти

Захтјеви

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

-

1.2. Процијењени ниво финансијских капацитета апликанта
неопходних за имплементацију пројеката

5

-

2.

30

30

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

10

10

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности
Програма?

10

10

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резултате
Програма?

10

10

3.

10

Релевантност

Методологија

3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа
проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за
рјешавање презентованог проблема те да ли су на задовољавајући начин планирани расположиви ресурси апликанта
неопходни за остваривање планираних резултата из пројекта?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта
или захтјеву?
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне ефекте
на побољшање стања привреди на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде?

5

-

5

-

20

20

5

5

10

10
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4.3. Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на сектор у којем апликант послује,
односно на прерађивачки сектор Босанско-подрињског кантона Горажде?

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

10

10

10

10

10

10

100

80

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности?
5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на
начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена на ефикасан и економичан начин?
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

(9.12)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
(1) Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених
бодова.
(2) У процесу одобравања, комисија
може увидом на терену провјерити
стање у погледу уклађености стварног стања са стањем наведеним у
приједлогу пројекта.
(3) Након проведеног рангирања одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих
средстава која су Програмом дефинисана за сваки појединачни циљ.
Сви најбоље рангирани пројекти
за које постоје распложива средства
имају статус одобрених пројеката.
(4) Приједлози пројеката који имају

више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања
у случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења
одлуке о прерасподјели средстава у
складу са одредбама Програма. У
супротном, приједлог пројекта се
одбија.
(5) Одобрене пројекте Министарство
за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
да донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта који ће се суфинансирати из средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горазде
– економски код 614 500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима.
(6) Уколико се ради о одобреном пројекту којим се кориснику одобрава
исплата средстава у новцу, истовремено са приједлогом одлуке о одобравању приједлога пројекта, Вла-
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ди кантона се доставља одобрени
приједлог пројекта и преднацрт уговора о суфинансирању одобреног
пројекта.
(7) Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
одобрава износ гранта већи од
10.000 КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном правобраниоцу на мишљење.
(8) У случају да је планирано финансирање пројекта из Програма веће
од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ,
уз преднацрт уговора подноси се и
приједлог закључка Владе о давању
сагласности министру за привреду
за потписивање уговора. Уколико
је износ одобреног гранта већи од
50.000 КМ, уз преднацрт уговора
подноси се и приједлог закључка о
давању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде за закључивање уговора о финансирању пројекта.
(9) Након прихватања приједлога одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора,
приступа се потписивању уговора
за суфинансирање пројекта, о чему
се апликант писмено обавјештава.
Уговором се дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак средстава.
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(10)
Након потписивања уговора,
Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Кантона – економски код 614
500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима у складу
са потписаним уговором.
(11)
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
(9.13)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
(1) Апликације поднесене у форми захтјева које су у процесу евалуације
добиле више од 50 бодова комисија
рангира по броју освојених бодова.
(2) У процесу одобравања, комисија
може увидом на терену провјерити
испуњавања услова за добијање подстицаја у погледу усклађености
стварног стања са стањем наведеним у приједлогу пројекта.
(3) Након проведеног рангирања, комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења
процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно
одобреним захтјевима, одобреним
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пројектима, односно пројектима
који се налазе у процесу одобравања, комисија може предложити привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни
приједлог одлуке.
(4) Захтјеви за средствима који имају
више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних
средстава за Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У супротном, захтјев за средствима се одбија.
(5) Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде да, у складу са Законом о
извршењу Буџета, донесе одлуку о
одобравању средстава из Буџета
Босанско-подрињског кантона–економски код 614 500 – Субвенције
приватним предузећима и подузетницима.
(6) Уговором ће се дефинисати начин
имплементације средстава, вријеме
имплементације, обавезе корисника средстава и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак средстава.
(7) Након прихватања приједлога одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду доставља захтј-
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ев за плаћање Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
(8) Захтјеви за средствима који су поднесени за остваривање подстицаја
комисија разврстава по врстама подстицаја и провјерава испуњавање
посебних услова и ограничења. Комисија може и провјером на терену
провјерити испуњавања услова за
добијање подстицаја.
(9) Комисија рангира пристигле пријаве за подстицаје које испуњавају
услове по датуму подношења пријаве.
(10)
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање исплате подстицаја у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације.
(11)
Пријаве за подстицаје се примају до испуњавања предвиђених квота за подстицаје. Пријаве за подстицаје за чије финансирање нема
расположивих средстава стављају
се на листу чекања. У случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са
одредбама Програма, исте ће се узети у разматрање у складу са одредбама Програма. У супротном, пријаве за подстицаје се одбијају из
административних разлога.
(12)
Све одобрене пријаве за подстицаје Министарство за привреду у
складу са одобреним средствима
предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу
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са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде – економски код
614 500 – Субвенције приватним
предузећима и подузетницима.
(13)
Након одобравања подстицаја,
Министарство за привреду ће у регистру апликанта завести вријеме
остваривања подстицаја, обавезе корисника средстава чије неиспуњавање представљају ограничења за
будуће аплицирање корисника за
средства подстицаја из овог Програма.
(14)
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању подстицајних
средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
захтјев је одобрен и Министарство
за привреду доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(15)
Подносиоци захтјева за средствима чије апликације нису одобрене
и нису објављене у предложеним
ранг-листама корисника грант средстава могу уложити жалбу Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у року
од 7 (седам) дана од дана објаве на
огласној плочи и на веб страници
Босанско-подрињског кантона Горажде (www.bpkg.gov.bа) ради провјере чињеница и објективности
оцјене пријава.
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ТАЧКА 10.
ПРИОРИТЕТИ, ОГРАНИЧЕЊА,
ФИНАНСИЈСКИ КРИТЕРИЈИ И
НАЧИН РАНГИРАЊА
(10.1)
(Приоритетне активности)
(1) Приоритетне активности и мјере у
оквиру првог посебног циља су:
a) Набавка машина, уређаја и опреме којим у процес производње уводе нове технологије.
б) набавка машина и опреме путем које се стварају услови за запошљавање нових радника и
отклањање уских грла у процесу производње,
ц) мјере које доприносе побољшању услова рада, сигурности на
раду и здравља радника.
(2) Приоритетне активности и мјере
које имају предност за учествовање
у Програму у оквиру другог посебног циља су санациони елаборати
који имају за циљ повратак на тржиште у сарадњи са другим привредним субјектима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
(10.2)
(Начин рангирања)
(1) Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета предност ће се дати апликантима ко-
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ји редовно измирују обавезе према
порезима и доприносима у односу
на апликанте који имају репрограм
дуга, који су дужи временски период активни на подручју кантона,
који су већи број година пословали
са добитком, који имају бољу организациону структуру, који су у
посљедње три године проводили
сличне пројекте.
(2) Приликом оцјењивања релевантности пројекта, предност ће се давати пројектима који су предвиђени
Програмом, а комисија ће водити
рачуна о разноликости и заступљености производње производа и услуга на подручју кантона које су
предмет аплицираних пројеката.
(3) Предност ће се дати апликацијама
које имају за циљ реализацију приоритетних активности и мјера предвиђених овим Програмом. Посебна пажња ће бити дата апликацијама које доприносе остваривању
више приоритетних активности и
мјера предвиђених Програмом.
(4) Предност у пружању подршке ће
се дати пројектима и захтјевима који омогућавају остваривање већих
резултата који су предвиђени овим
Програмом. Предност ће се дати
апликантима који су у протекле
три године имали раст броја укупно запослених радника.
(5) Приликом оцјењивања методологије оцјењиваће се методе и предложени начин реализације активности. Апликације које имају боље разрађену методологију и кохерентнији план имплементације пројек-
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та или захтјева ће имати предност
при рангирању.
(6) Приликом оцјењивања одрживости пројекта, предност имају апликације које на свеобухватнији начин рјешавају проблем и омогућавају остваривање резултата, које проводе активности које су боље повезане са потребама прерађивачког
сектора и које могу дугорочно осигурати наставак активности и након завршетка пројекта.
(7) Приком оцјењивања буџета и трошковне ефикасности предност ће
се дати апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије
Програма.
ТАЧКА 11.
НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(11.1)
(Корисници средстава)
(1) Корисници средстава Програма су
лица која испуњавају опште и посебне услове Програма и која су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и евалуације и која су
успјешно рангирана за кориштење
средстава из овог Програма.
(2) Корисници и имплементатори средстава из Програма се одређују Одлуком Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(11.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду Бос-
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анско-подрињског кантона Горажде
води регистар корисника у којем се
налазе сви релевантни подаци о датој
државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године добијања државне помоћи.
ТАЧКА 12.
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(12.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
(1) Очекивани резултати Програма подршке развоју приватног сектора
кроз унапређење производње на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде су:
-

повећан обим пословања и услуга за потребе производње;
побољшана конкурентска предност у области људских ресурса, истраживања и развоја и унапређење услова рада запослених радника.

(2) Апликанти су дужни у приједлогу
пројекта навести специфичне резултате који су директно повезани
са дјелатношћу привредних друштава и морају бити мјерљиви и
јасно временски одређени.
(3) Све апликације које се подносе за
финансирање из средстава Програма ће бити процјењиване у односу на њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката и захтјева за средствима се процјењују у односу на очекиване резултате Програма.
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(12.2)
(Квантитативни преглед
очекиваних резултата)
(1) Мјерење резултата активности ће
се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и на основу писаних извјештаја корисника средстава.
(2) У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку дужни су након утрошка одобрених
средстава доставити Министарству
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Одабрани корисници дужни су доставити извјештај о утрошку средстава. Форма и садржај извјештаја о
утрошку средстава ће бити достављени свим корисницима средстава.
(12.3)
(Мониторинг имплементације
Програма)
(1) Мониторинг се проводи са циљем
утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у складу са потписаним уговорима и у складу са одредбама овог
Програма. У циљу осигурања процјене резултата одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из
Програма.
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(2) Надзор реализације Програма вр-

ши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

(3) Мјерење резултата и проведених
активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем
записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског
утрошка додијељених средстава.
(4) У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза,
Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о
поврату додијељене државне помоћи или преусмјеравање у складу са
одредбама Програма.
ТАЧКА 13.
ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(13.1)
(Непредвиђени расходи)
(1) Непредвиђени расходи за Програмом предвиђене активности могу
се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре
самог Програма, али не и довести
до повећања укупних непредвиђених расхода Програма.
(13.2)
(Ризици)
(1) Како би се смањили ризици у процесу имплементације Програма, уведене су новине и у процесу селек-
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ције и мониторигу активности које
су подржане у оквиру овог Програма. Новине се односе на омогућавање службеницима теренске посјете и прикупљање додатних информација неопходних за процес селекције, те мониторинг у току саме
имплементације активности и мјера које су подржане овим Програмом.
(2) Апликанти су дужни планирати
одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који
могу утицати на остваривање циљева и резултата који су предвиђени
у активностима и мјерама за које су
добили подршку из овог Програма.
ТАЧКА 14.
ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење
вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Број: 04-14-570-2/15.
30.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Есед Радељаш,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-596/15 дана 30.04.2015. године.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
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– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 45. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде (,,Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
2/15), члана 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном
развоју („Службене новине Ф БиХ”,
број: 42/10) и члана 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 04/13), на приједлог Министарства за привреду, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању ,,Програма новчаних
подстицаја у пољопривреди
за 2015.годину” утврђеног у Буџету
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде
за 2015.годину на економском коду
614 500 (ПОД 002) - Субвенције
јавним предузећима-пољопривредна
производња
I
Овом се Одлуком усваја ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2015.годину” утврђен у Буџету
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2015.годину, у складу са Законом
о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 2/15.
II
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са чланом 8.

Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 04/13) усваја Програм новчаних
подстицаја у пољопривреди за 2015.годину”.
III
Средства за реализацију Програма из тачке I ове Одлуке пласираће се
са позиције – Подстицај пољопривредној производњи, утврђене Буџетом Министартсва за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2015.годину, економски код 614 500 (ПОД 002) Субвенције јавним предузећима-пољопривредна производња.
IV
Програм из тачке I ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
V
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
VI
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној плочи Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-595/15
ПРЕМИЈЕР
30.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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307а)
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2015.ГОДИНУ
(ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА)
Технички подаци о Програму
Период реализације Програма:
01.01.2015. - 31.12.2015. године
Буџетска линија: Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна
производња
Економски код:

614 500

Аналитички код:

ПОД 002

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
450.000,00КМ
Одговорно лице: Есед Радељаш,мр.сци.
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице:

Расим Сијерчић

Контакт-телефон:

038227 857

Контакт е-маил:
sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.bа
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Датум усвајања Програма:
30.04.2015. године.
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, у складу са Законом о новчаним постицајима у пољопривреди и

руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, донијела је Одлуку о усвајању ,,Програма
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2015. годину“ број: 03-14-595/15 од
30.04.2015. године („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/15).

У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15 ), чланом 2. Закона о новчаним подршкама
у пољопривреди и руралном развоју
(„Службене новине Ф БиХ”, број:42/10),
чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА
и Програм утрошка средстава Буџета
за 2015. годину, са економског кода
614 500 - Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна
производња
-1НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
500 - Субвенције јавним предузећима пољопривредна производња гласи:
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ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2015. ГОДИНУ

комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
-3-

-2НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде” број: 05/03), надлежности
Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области
индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, осигурање услова за развој и унапређење пољопривреде, заштиту и кориштење пољопривредног земљишта, узгој, заштита и
унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности,
кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа,
саобраћај роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција туризма, угоститељство, подузетништво, провођење политке развоја
комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и одржавање саобраћајница од значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање

ОПИС ПРОГРАМА
Програм новчаних подстицаја у
пољопривредни за 2015. годину израђен је у складу са чланом 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и
руралном развоју („Службене новине
Ф БиХ”, број: 42/10) и чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/13) и доноси га Влада Босанско–подрињског кантона Горажде за сваку
календарску годину.
Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде су дефинисани извори и висина новчаних средстава, модели подстицаја, корисници-клијенти
новчаних подстицаја, услови за остваривање новчаних подстицаја, реализација остварења новчаних подстицаја,
извјештавање и чување документације, надзор над провођењем, казнене одредбе, прелазне и завршне одредбе,
као и друга питања у вези са новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Законом о новчаним подстицајима обезбјеђена је сигурност и континуитет новчаних подстицаја са циљем
стварања и подстицања пољопривредне производње до нивоа самоодрживости и профитабилности у форми трж-
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ишно орјентисаних робних пољопривредних произвођача, запошљавање у
пољопривреди, подстицање техничкотехнолошког и организационог унапријеђења сектора пољопривреде, осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног животног стандарда пољопривредним произвођачима, чиме би се стекли услови
за извоз појединих производа, смањили зависност од увоза, гарантовано и
сигурно снадбијевање становништва,
задржавање становништва на руралном подручју и рурални развој. Чланом
29. Закона новчани подстицаји се реализују на основу Програма подстицаја
којим се утврђују врсте подстицаја, висина подстицаја по јединици производње, укупна вриједност новчаних подстицаја, општи и посебни критерији
остваривања, те надзор и контрола
њиховог провођења. Програм подстицаја доноси Влада на приједлог Министарства за привреду.
Овај Програм је проведбени акт
Министарства за транспарентан, специфичан, мјерљив и временски одређен
утрошак државне помоћи у подстицању пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде. Дефинисање сврхе и оквира
Програма прописано је Законом о новчаним подстицајима и Законом о извршењу Буџета.

Број 5 – страна 903

Сврха Програма подстицаја у
2015. години је пружање подршке у стварању услова за повећање обима пољопривредне производње, повећање
запошљавања, повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача
и осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног
животног стандарда пољопривредним
произвођачима.
Сврха Програма јесте да се једним проведбеним актом обезбиједе механизми прописани законима за додјелу новчаних подстицаја за примарну
пољопривредну производњу из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 500 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину (у даљем тексту
Програм) дефинише битне елементе
за доношења Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата,
те процјена непредвиђених расхода и
издатака.
-4-

Имплементација Програма ће
се провести у складу са Упутством за
остваривање новчаних подстицаја, који произилази из члана 30. Закона о
новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде.

ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Имплементација Програма за
2015. годину почиње доношењем истог од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и трајаће до 31.
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12.2015. године. Крајњи рокови за достављање захтјева за кориштење средстава прописани су Упуством.
-5СТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Примарна пољопривредна производња представља окосницу опстанка и развоја сваког друштва. Нажалост,
производња хране (примарна пољопривредна производња) на простору
кантона не користи све расположиве
природне ресурсе нити су искориштене све могућности за запошљавање у
овом сектору. Због тих околности дошли смо у позицију да имамо недовољну производњу пољопривредних производа и да увозимо оно што смо до
недавно извозили.
Пољопривредни ресурси кантона су изузетни (велике неискориштене пољопривредне површине, климатски услови, као и сви други елементи
неопходни за развој примарне пољопривредне производње, као и велики
број незапосленог становништва) и
представљају развојни привредни потенцијал.
-6ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА
И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА
У 2015. ГОДИНИ

ивредног сектора, потенцијала за пољопривредну производњу, велики број
пољопривредних произвођача, пришло се детаљној изради ,,Програма новчаних подстицаја у пољопривредној
производњи за 2015. годину”, гдје је
одржан већи број консултантских састанака. Закон о новчаним подстицајима прописује да се Програм постицаја
за пољопривреду ставља на јавну расправу прије него што га Министарство
за привреду достави Влади Босанскоподрињског кантона на расправу и усвајање. Одржане су јавне расправе, гдје су сви учесници могли дати приједлоге и сугестије на понуђени Програм
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2015. годину.
Основни параметри које смо
користили за израду ,,Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2015. годину” били су ,,Основна стратешка опредјељења у примарној пољопривредној производњи на Босанскоподрињском кантону Горажде”, стање
ресурса на кантону, анализа стања новчаних подстицаја у 2014. години, мишљења општинских служби за пољопривреду, произвођача и прерађивача
пољопривредних производа, задруга,
удружења и других.
-7ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
(7.1)

(6.1)

(Основни циљ)

(Кључне корекције Програма
за 2015. годину)

Основни циљ Програма подстицаја је повећање обима пољопривредне производње који омогућава повећање броја самоодрживих пољопривре-

Имајући у виду стање пољопр-
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дних произвођача и пољопривредног
дохотка који може гарантовати адекватан животни стандард пољопривредним произвођачима.
(7.2)
(Посебни циљеви)
Програм садржи посебне циљеве Програма у оквиру којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
У складу са општим циљем, посебни циљеви Програма су:
-

-

-

Подстицање примарне пољопривредне производње кроз новчане подстицаје за анималну и
биљну производњу (први посебни циљ),
Подстицање запошљавања у секору пољопривреде (други посебни циљ),
Унапређење и развој пољопривредног сектора (трећи посебни
циљ).
(7.3)
(Новчани подстицаји)

У оквиру првог циља обезбиједиће се новчани подстицаји за примарну пољопривредну производњу у складу са Законом и то за анималну и биљну производњу.
Предвиђени новчани подстицаји су економског карактера који признају економску производњу код фармера и стварају услове за продају производа за домаћу индустрију и тржи-
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ште. Подстицаји ће се обезбиједити у
анималној и биљној производњи, подстицаји за здравствену заштиту домаћих животиња, подстицај за надоканду
штете за нешкодљиво уклањање серопозитивних животиња и вјештачко осјемењавање. У оквиру овог циља корисници могу аплицирати на резервна
средства у складу са одредбама Програма.
(7.4)
(Подстицање запошљавања
у сектору пољопривреде)
У оквиру другог посебног циља
под додатним условима обезбиједиће
се новчани подстицаји за мјере које
доприносе достизању комерцијалног
статуса комерцијалног пољопривредног произвођача и његовог успјешног
пословања након регистрације као самосталног пољопривредног обртника.
Подстицаји ће се обезбиједити
кроз увећане новчане подстицаје за
производње у биљној и анималној производњи, гљиварској производњи, суфинансирање пољопривредних произвођача–самосталних пољопривредних обртника за доприносе на плаће запослених.
(7.5)
(Подстицаји за унапређење
и развој пољопривреде)
У оквиру трећег посебног циља
обезбиједиће се подршка појединачним пројектима из области пољопривреде који доприносе унапријеђењу и
развоју пољопривредне производње.
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(Висина средстава з
а провођење Програма)

у оквиру сваког посебног циља Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту у износу до максимално 20 процената од износа средстава планираних за компоненту са/на које се средстава преносе. Редистрибуцију ових
средстава министарство ће извршити
одлуком министра.

Потребна средства за провођење Програма у 2015.години дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/15),
на економском коду 614 500–Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња у износу од 450.000
КМ.

У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једног на други посебни
циљ у износу до максимално 10 процената од износа средстава планираних
за сваки посебни циљ са које се средстава преносе. Редистрибуцију ових средстава министарство ће извршити одлуком министра.

(8.2)

У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки специфични
циљ Програма до максимално 25 процената Министарство може направити
редистрибуцију средстава уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

-8ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(8.1)

(Висина средстава по компонентама)
За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма, дефинисан је сљедећи буџет:
1. Подстицање примарне пољопривредне производње кроз новчане подстицаје за анималну и биљну производњу ................................. 260.979,63 КМ
2. Подстицање запошљавања у секору
пољопривреде .............119.020,37 КМ
3. Унапређење и развој пољопривредног сектора ..................... 61.000,00 КМ
(8.3)
(Редистрибуција средстава)
Током имплементације Програма уколико због повећања или смањења обима пољопривредне производње

У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат Измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове унутар буџета министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се овлашћује да може вршити измјену и допуну Програма у складу са потребама
на основу којих су донесене одлуке о
преусмјеравању повећању или смањењу укупне вриједности Програма уз
сагласност Владе.
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-9КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
(9.1)
(Начин расподјеле средстава)
Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), на економском коду 614 500 – Субвенције јавним
предузећима - подстицај пољопривреди у укупном износу 450.000 КМ распоређиваће се на основу одобрених захтјева за новчане подстицаје у примарној пољопривредној производњи и одобрених новчаних подстицаја за реализацију пројеката у складу са одредбама овог Програма и критерија који су
саставни дио Програма, те Упутства за
остваривање новчаних подстицаја у
2015. години.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у складу са сваким посебним циљем Програма. Коначне одлуке о додјели помоћи кориснку или
корисницима средстава из овог Програма доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

едстава физичком или правном лицу
јесте испуњавање општих и посебних
услова за остваривање подстицаја, односно резултати оцјењивања који ће се
примњаивати на одабране врсте подршке које су базиране на пројектном
финансирању у складу са одредбама
овог Програма.
Елиминаторни критерији за расподјелу средстава из Програма су:
1. испуњавање општих услова за
кориштење подстицаја,
2. испуњавање посебних услова за
кориштење подстицаја.
3. испуњавање општих и посебних критерија који су предвиђени корисницима за остваривање подстицаја у оквиру модела
производње.
Критерији по основу којег ће се
рангирати корисници средстава су:
1. Резултат процеса аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захјева.
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2015.
годину планиране су врсте подстицаја,
општи и посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја који се налазе у табели 2. овог Програма.

(9.2)

(9.3)

(Критерији за расподјелу)

(Општи услови
за учествовање у Програму)

Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима у складу
са одредбама овог Програма.
Кључни критериј за додјелу ср-

Општи услови омогућавају учешће правних и физичких лица као корисника средстава (у даљем тексту корисник-клијент). Општи услови за уче-
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шће апликаната у Програму су:
-

-

-

да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената,
да имају пољопривредну производњу на простору Босанскоподрињског кантона Горажде,
да имају регистрацију правног
лица на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
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-

Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру трећег посебног циља су:
-

(9.4)
(Посебни услови
за учествовање у Програму)
Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
-

-

да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза,
да испуњавају опште и посебне
критерије прописане Програмом и Упутством.

Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру другог посебног циља су:
-

-

да су регистровани као самостални пољопривредни обртници,
земљорадничке задруге, пољопривредне задруге, ветеринарске
станице или друштва ограничене одговорности,
да имају минимално једног стално запосленог радника,
да испуњавају опште и посебне
критерије прописане Програмом и Упутством,

да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.

-

да су регистровани као пољопривредни произвођачи - физичка лица (упис у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената), самостални пољопривредни произвођачи (СПП, СПО),
пољопривредне задруге, земљорадничке задруге, удружења која су активна у области пољопривреде и друштва ограничене
одговорности,
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
(9.5)

(Кандидовање захтјева за новчане
подстицаје, приједлога пројеката и
захтјева за резервним средствима)
Подношење захтјева за новчани
подстицај у примарној пољопривредној производњи могуће је искључиво у
случајевима који су дефинисани Програмом. Захтјеве за средства могуће је
подносити у роковима прописаним
Упутствима за остваривање подстицаја. Захтјеви за остваривање права на
новчане подстицаје у области примарне пољопривредне производње обрађиват ће се на основу критерија прописаних Упутством.
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У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога за суфинансирање пројеката и финансирање захтјева из резервних средстава у складу са
условима прописаним Програмом.
Пројекти и захтјеви за средствима достављају се у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
Достављање захтјева за средствима обрађиват ће се у складу са процедурама аплицирања и оцјењиваће се
од стране Комисије Министарства за
привреду на основу критерија који су
саставни дио Програма.
(9.6)
(Одобравање захтјева за подстицај
пољопривредној производњи,
приједлога пројеката и захтјева
за средствима)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
захтјева за подстицај примарној пољопривредној производњи, приједлога
пројекта или захтјева за средствима адекватно селектују и процјене.
Одобравање новчаних подстицаја у пољопривредној производњи проводи се на начин прописаним процедурама аплицирања и Упутствима за
остваривање подстицаја.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са
процедурама аплицирања, селекције,
евалуације и рангирања.
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-10ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ЗА СРЕДСТВИМА
(10.1)
(Клијент - Апликант)
Физичка и правна лица која испуњавају опште услове за остваривање
новчаних подстицаја имају статус апликанта.Физичка и правна лица која
аплицирају на средства у оквиру подстицаја за достизање комерцијалног
статуса и подстицаја у оквиру развоја
пољопривреде морају испујавати посебне услове и критерије за остваривање
новчаних подстицаја.
(10.2)
(Подношење захтјева
за новчаним подстицајима)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи у оквиру
првог посебног циља врши се путем
прописаних образаца захтјева (З/1-А,
З/1-Б,З/ОП ) у складу са Упуством за
остваривање слиједећих подстицаја у
примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
A. Подстицаји анималној производњи
(Позиције: А/1-1,А/1-3,А/1-4,А/15,А/1-6,А/1-7,А/1-9),
(Позиције за пренос из 2014.године
(А/1-2)
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Б. Подстицаји биљној производњи
(Позиције: Б/1-1, Б/1-2,Б/1-2-1,Б/12-2, Б/1-3,Б/1-4,Б/1-5,Б/1-7)
Позиције за пренос из 2014.године.
(Б/1-1-1;Б/1-3-1;Б/1-5-1;Б/1-2-1а)
Ц. Остали подстицаји
(Позиције: Д/1-1, Д/1-2;)
Д. Позиција: Е
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја за запошљавање
у оквиру другог посебног циља врши
се путем прописаних образаца захтјева
(З/1-А, З/1-Б, З/1-М, З/ОП) у складу
са Упутством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
А. Додатни подстицај у анималној производњи
(Позиције: А/1-5-1, А/1-6-1, А/1-71, А/1-8 )
Б. Додатни подстицаји у биљној производњи
(Позиције: Б/1-4-1,Б/1-6;Б/2-1;)
(Позиције за пренос из 2014.године
Б/2-1а,)
Ц. Додатни подстицаји за капитална
улагања
(Позиција: Ц/1-1;Ц/1-2)
(Позиције за пренос из 2014. године: Ц/1-1а)
Д. Подстицаји за суфинансирање доприноса
(Позиције Д/1-4; Д/1-5;Д/1-6 )
(Позиције за пренос из 2014.год.
Д/1-4-1,Д/1-5-1)
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Подношење захтјева за средствима новчаних подстицаја у области
развоја пољопривредне производње у
оквиру трећег посебног циља врши се
путем прописаних образаца захтјева
(З/ОП, З/КУ) у складу са Упуством за
остваривање подстицаја у примарној
пољопривредној производњи за подстицаје са позиција Ц/1-2 аплицирају
за захтјевом З/КУ и Д/1-3 аплицирају
за захтјевом З/ОП у складу са процедурама аплицирања из овог Програма.
(10.3)
(Подношење приједлога пројеката)
Лица која поред општих испуњавају и посебне услове Програма имају статус апликанта за пројектно финансирање капиталних улагања и осталих подстицаја у оквиру линија ( Ц/12 и Д/1-3).
Апликант може доставити само један приједлог пројекта у којем је
планирано кориштење средстава из
Програма на основу јавног позива које
објављује ово Министарство.
(10.4)
(Финансирање пројеката)
Укупан буџет предложеног пројекта не може бити мањи од 5.000,00
КМ. Минималан и максималан износ
гранта који може бити затражен за суфинасирање пројеката је у распону од
2.000,00 КМ до 20.000,00 КМ.
(10.5)
(Захтјеви за средствима резерве)
Апликанти могу доставити зах-
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тјев за средствима резерве за додјелу
новчаних подстицаја за реализацију
појединачних активности у складу са
одредбама овог Програма и након објављивања јавног позива.
Апликанти, у случају постојања
хитних или специфичних потреба који су директно повезани са циљевима
Програма, могу доставити захтјеве за
средствима у складу са одредбама Програма.
Апликанти на резервна средства аплицирају у форми захтјева за средствима прописаној од стране Министарства за привреду (образац З/1-Р).
(10.6)
(Обавезни садржај захтјева
за средства резерве)
Садржај захтјева за средствима
дефинисан је Упутством за остваривање подстицаја Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава резерве, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

разлог због којег тражи одобравање средстава,
укупни износ потребних средстава,
тражени износ новчаних средстава,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора,
релевантна документација којом се доказује оправданост подношења захтјева, насталих трошкова и потребних средстава.
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(10.7)
(Финансирање захтјева
за средствима резерве)
Финансирање захтјева за средстава резерве проводи се у складу са
Програмом.
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 2.000,00 КМ. Властита средства апликанта су пожељна, али нису
обавезујућа. У току године апликант
може поднијети само један захтјев за
средствима.
(10.8)
(Подношење апликација, отварање
апликација и административна
провјера)
Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја за подстицање пољопривредне производње, приједлози пројеката и захтјеви за резервна средства
подносе се кантоналном Министарству за привреду у форми прописаној у
овом Програму и Упутству за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за остваривање новчаних подстицаја у складу са
условима за различите специфичне
циљеве Програма.
Апликације на захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
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Правна и физичка лица подносе захтјеве и потребну документацију
у роковима прописаним Упутством за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи кантоналном Министарству за привреду (сектор за пољопривреду).

исија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У супротном, апликација ће и без евалуације
бити одбијена из административних
разлога. Приједлози пројеката писани
рукописом ће бити аутоматски одбијени.

Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката проводи се најкасније 30 дана
од крајњег рока за подношење пројеката.

Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
(10.9)

Административном провјером
министарство (Сектор за пољопривреду) ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава посебне
услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава основне
и посебне критерије прописане
у Програму,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

За апликације које задовољавају
предходне услове, у административној
провјери захтјева за новчане подстицаје министарство врши провјеру документације у складу са Упутством, утврђује чињенично стање на терену и обрађује захтјеве у складу са Програмом
и Упутством.
Уколико се ради о пројектном
финансирању, након испуњавања услова из административне провјере ком-

(Одобравање новчаних подстицаја)
Након обраде и провјере достављене документације, кантонално Министарство врши обрачун новчаних
подстицаја само за клијенте чији су
захтјеви благовремени, основани и
потпуни. Обрачун новчаних подстицаја врши се на прописаним обрасцима у складу са Упутством у прописаним роковима.
(10.10)
(Селекција приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију. Комисија све достављене апликације разматра и евалуирају у периоду од максимално 30 дана од завршетка административне провјере. У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група
индикатора и то:




Финансијски и оперативни капацитети апликанта
Релевантност
Методологија
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Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност
(10.11)
(Селекција захтјева
за средствима резерве)

Селекција достављених захтјева
за подстицаје примарној пољопривредној производњи проводи се у складу
са Упуством.Комисија проводи евалуацију након проведене административне провјере. У селекцији захтјева за
средствима комисија примјењује три
групе индикатора и то:




Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност
(10.12)
(Оцјењивање пројеката
и захтјева за резерва средства)

Оцјењивање приједлога пројеката и захтјева за резервним средствима
се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуацијски критерији су подјељени у оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и 5 према сљедећим категоријама
процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат изно-
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си 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 10, апликација се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова. Комисија ће процјењивати вриједност индикатора.
Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број бодова се добија када се збир оцјена добивених од свих чланова комисије подјели са бројем
чланова комисије.
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(10.13)
(Скала за евалуацију)

ОПИС ИНДИКАТОРА
1.

ПРОЈЕКТИ

ЗАХТЈЕВИ

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

1.2. Процијењени ниво знање за имплементацију пројеката

5

2.

30

30

2.1 Колико је апликација релевантна посебни циљ Програма?

5x2

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете из Програма?

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма?

5x2

5x2

3.

10

Релевантност

Методологија

a.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта?

5

a.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, анализа проблема, да
ли су предложене активности одговарајуће за рјешавању
презентованог проблема?

5

b)

20

20

4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта
или захтјеву?

5

5

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на развој пољопривреде?

5x2

5x2

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи
финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се
остваривати и након престанка финансирања из средстава
Министарства за привреду?

5

5

5.

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

100

80

Одрживост

Буџет и трошковна ефикасност
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(10.14)
(Процедуре одобравања
Захтјева за подстицаје у примарној
пољопривредној производњи)
Апликације поднесене у форми
захтјева за подстицаје у примарној пољопривредној производњи одобравају
се у складу са Упуством.
Захтјеви поднесени Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде - Сектор пољопривреде, након 31.12.2014. године (подстицај за произведено свјеже кравље млијеко за мјесец децембар, производња
конзумне јабуке и набавка пољопривредне механизације и опреме – ,,купљена опрема у децембру 2014. године”) преносе се у наредну годину. Министарство за привреду ће запримљене захтјеве за сјетву пшенице у јесењем
року 2014. године обрадити до 30.06.
2015. године у складу са Програмом и
Упутством из 2014. године.
Поред наведених захтјева у Буџет 2015. године преносе се и сљедећи
захтјеви за остваривање новчаних подстицаја и то у области анималне производње: подстицај за производњу свјежег крављег млијека за мјесец новембар, у области биљне производње: подизање засада јагодичастог воћа – прољеће – јесен 2014, производња малине,
производња конзумне јабуке, у области подстицаја у гљиварској производњи (производња шампињона и буковача), у дијелу капиталних инвестиција: набавка пољопривредне механизације и опреме, у дијелу осталих подстицаја: суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољо-
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привредних обртника - мушкарци и
жене). Све створене обавезе из 2014. године реализираће се у складу са Програмом и Упутством из 2014. године.
(10.15)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје расположива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
У правилу, комисија предлаже
одобравање пројеката у пуном износу.
У изузетним случајевима, комисија уз образложење предлаже одобравање пројекта у умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације и провјере на терену.
На све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да донесе од-
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луку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 500 –Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња у складу са Законом о извршењу Буџета.
Истовремено са приједлогом одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
У случају да је планирано суфинансирање пројекта веће од 6.000 КМ,
уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласности министру за привреду за потписивање уговора.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду, начин обезбјеђења инструмената
за осигурање намјенског утрошка средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен, те се приступа потписивању
уговора за суфинансирање пројекта.
(10.16)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима резерве)
Апликације поднесену у форми
захтјева за средства комисија рангира
по броју освојених бодова, за оне захтјеве које су добили више од 50 бодова.
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Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, односно пројектима који се налазе
у процесу одобравања. комисија може
предложити привремену суспензију
процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев и одлука о одобравању средстава се
доставља Министарству финансија.
-11КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА, УКУПНА
ВРИЈЕДНОСТ ПОДСТИЦАЈА И
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА

13. мај/свибањ 2015.
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(11.1)
(Критерији за остваривање новчаних подстицаја)
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2015. годину планиране су врсте подстицаја и општи и посебни критерији за остваривање
новчаних подстицаја. Преглед подстицаја и критерија налази се у табели:
Табела 2.
Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја
КОД
А/1
А/1-1

А/1-2

А/1-3

ВРСТА
ПОДСТИЦАЈА
ПОДСТИЦАЈИ
У АНИМАЛНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Производња
свјежег крављег
млијека у 2015.
години.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА
Основни критерији

-

регистровани у кантоналној
узгојно-селекцијској служби

-

који имају закључен уговор са
регистрованим прерађивачем или
откупљивачем

-

носилац газдинства или носилац
обрта

Производња
свјежег крављег
млијека
(новембар)ПРЕНОС ДУГ
из 2014.године

-

Основни критерији су прописани у
Програму и Упутству за 2014. годину.

Производња
свјежег крављег
млијека из 2014.
год. (децембар)

-

Посебни критерији
(квоте)
Минимална
количина и услови:
100 литара мјесечно
Максимална
количина:
500 литара мјесечно
Додатни критерији:
Минимална
млијечна маст 3,2 %.
Посебни критерији
су прописани у Програму и Упутству за
2014. годину.
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја из 2014.
године.

Основни критерији су прописани у
Програму и Упутству за 2014. годину.

Посебни критерији
су прописани у Програму и Упутству за
2014. годину.
Сви критерији су
испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2014.год.
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А/1-4

А/1-5

А/1-5-1

Узгој
приплодних
јуница

Држање
основног стада
оваца и коза

Држање
основног стада
оваца и коза
(СПП. СПО, ЗЗ
,ДОО)
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-

Корисник који је уписан у Регистар
произвођача приплодне стоке

-

носилац газдинства или носилац
обрта

-

Корисник кој има основно стадо

-

Животиње морају бити обиљежене
у складу са Правилником о
обавезном означавању и упису у
јединствени Регистар оваца, коза и
свиња(“Службене новине
Федерације БиХ,”број 78/07)

-

носилац газдинства

Корисник који има основно стадо
Животиње морају бити обиљежене у
складу са Правилником о обавезном
означавању и упису у јединствени
Регистар оваца, коза и свиња
(“Службене новине Федерације БиХ,”
број 78/07)
Да су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ
и ДОО.
Носилац газдинства и носилац обрта

Минимална
количина:
Једна приплодна
јуница
Максимална
количина:
Једна приплодна
јуница
Минимална
количина:
50 одраслих грла
оваца или 25
одраслих грла коза
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују
право на кантонални новчани подстицај унутар основног
стада оваца и коза,
само нао драсла
приплодна женска
грла (старости преко
годину дана).
Минимална
количина:
50 одраслих грла
оваца или 25
одраслих грла коза
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују
право на кантонални новчани подстицај унутар основног
стада оваца и коза,
само заприплодна
одрасла женска грла
(старости преко
годину дана).
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А/1-6

А/1-6-1

Држање
пчелињих
друштава

-

Корисник који има активно
пчелиње друштво

-

Носилац газдинства

Држање
пчелињих
друштава

-

Корисник-клијент који има активно
пчелиње друштво

-

Да су регистровани као СПП,
СПО, ЗЗ и ДОО.

-

Носилац газдинства и носилац
обрта

-

Корисник који има матично стадо
крава

-

Матично стадо крава мора бити
регистровано код надлежне
ветеринарске станице (у складу са
Правилником о обиљежавању
животиња и схеми контроле
кретања животиња “Службени
гласник БиХ”, број 28/03).

-

Носилац газдинства

(СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)

А/1-7

Број 5 – страна 919

Држање
матичног стада
крава (млијечна
грла)

Минимална
количина:
Најмање 30 (тридесет)
пчелињих друштава
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу
бити смјештене максимално на двије локације.
Корисници морају
бити чланови удружења пчелара која су
регистрована на подручју БПК Горажде
Минимална
количина:
Најмање 30 (тридесет)
пчелињих друштава
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу
бити смјештене максимално на двије локације.
Корисници морају
бити чланови удружења пчелара која су
регистрована на подручју БПК Горажде.
Минимална
количина:
Два млијечна грла
Максимална
количина:
Двадесет грла(20)
Додатни критерији:
Нема
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А/1-7-1

Држање матичног стада крава
(млијечна грла)

-

Корисник-клијент који има
матично стадо крава

-

Да су регистровани као :СПП, СПО,
ЗЗ и ДОО.

-

Носилац газдинства и носилац
обрта

Држање кока
носиља

-

Корисник-клијент који има
матично стадо кока носиља.

(СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)

-

Да су регистровани као СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО

-

носилац газдинства и носилац
обрта

-

ветеринарске станице које су регистроване на подрују Босанско-подрињског кантона Горажде за вршење ових послова и испуњавају услове на основу Закона о ветеринарству („Службене новине ФБИХ“
број: 46/00) и Правилника о увјетима у погледу простора, кадра и ветеринарско-техничке опреме за оснивање ветеринарских организација и ветеринарских установа („Службене новине ФБиХ“ број: 6/03).

(СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)

А/1-8
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А/1-9

Вјештачко
осјемењавање
крава

Б/1

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

Б/1-1

Заснивање
нових засада
јагодичастог
воћа

-

Власници земљишта или имају
земљиште у закупу на којем заснивају засад јагодичастог воћа јагоде,
малине, купине, боровнице, бруснице, огрозда и ароније.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Минимална
количина:
Два млијечниа грла
Максимална
количина:
Двадесет грла (20)
Додатни критерији:
Нема
Минимална
количина:
1.000 кока носиља
Максимална
количина:
5.000 кока носиља
Додатни критерији:
Нема
- Посебни критерији
нису прописани

Минимална
количина: 0,1 ха.
Максимална
количина:
Прописани додатком
II Федералног Закона
о новчаним подршкама („Службене новине ФБиХ“ 42/10)
Додатни критерији:
Број садница по дунуму не може бити
мањи испод прописаних стандарда
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Б/1-1-1

Заснивање
нових засада
јагодичастог
воћа
- ПРЕНОС ДУГ
из 2014.године.
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-

Власници земљишта или имају
земљиште у закупу на којем
заснивају засад јагодичастог воћа
јагоде, малине, купине, боровнице,
бруснице, огрозда и ароније.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Минимална
количина:
0,1 ха.
Максимална
количина:
Прописани додатком II Федералног Закона о новчаним подршкама („Службене новине ФБиХ“
42/10)
Додатни критерији:
Број садница по дунуму не може бити
мањи од прописаних стандарда
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2014.год.

Б/1-2

Б/1-2-1

Производња
конзумне
јабуке род
2015.година.

Производња
конзумне јабуке
род 2014. година
-ПРЕНОС.

-

Корисници и клијенти који
производе конзумну јабуку и имају
закључен уговор са регистрованим
прерађивачем, откупљивачем или
трговинском организацијом и који
су регистровани код надлежног
органа.

-

Носилац газдинства, носилац обрта
и ЗЗ.

-

Основникритерији су прописани у
Програму и Упуствима из 2014. године

Минимална
количина:
500 (петстотина) кг
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Минимална
количина.
500 (петстотина) кг
Максимална
количина:
Није ограничено
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2014.год.
Додатни критерији:
Нема
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Б/1-21а

Производња
конзумне јабуке
- ПРЕНОС
-ДУГ из 2014.год.
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-

Основни критерији су прописани у
Програму и Упуствима из 2014. г.

Минимална
количина.
500 (петстотина) кг
Максимална
количина:
Није ограничено
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2014.год.
Додатни критерији:
Нема

Б/1-2-2

Б/1-3

Б/1-3-1

Производња и
откуп
индустријске
јабуке - род
2015.године.

-

Корисник-клијент који је регистрован за откуп или прераду воћа

-

Носилац газдинства, носилац
обрта, ЗЗ и ДОО

Производња
малине

-

Остварују корисници-клијенти који
произведу и предају малину организованом откупљивачу, прерађивачу или трговинској радњи који су
регистровани код надлежног суда.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

-

Остварују корисници-клијенти који
произведу и предају малину
организованом откупљивачу,
прерађивачу или трговинској
радњи који су регистровани код
надлежног суда.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Производња
малине
- ПРЕНОС
- ДУГ из 2014.г.

Минимална
количина:
1.000 (хиљаду) кг
Максимална
количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема
Минимална
количина:
300 кг
Максимална
количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема
Минимална
количина:
300 кг
Максимална
количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава иза остваривање новчаних
подстицаја из
2014.године
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Б/1-4

Б/1-4-1

Б/1-5

Б/1-5-1

Производња
у затвореним
просторима –
пластеничка
производња
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-

Корисник - клијенти који су
власници земљишта или имају
земљиште у закупу и која имају
засновану повртларску производњу
у пластеничком простору.

-

Носилац газдинства

-

Корисници-клијенти који су
регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО који су власници земљишта
или имају земљиште у закупу, и
која имају засновану повртларску
производњу у пластеничком
простору.

-

носилац газдинства и носилац
обрта

Производња
(сјетва) житарица и љековитог
биља (пшеница,
тритикале, јечам, раж, зоб, хељда, фацелија,
камилица, мента, невен, кантарион)

-

Право на новчани подстицај
остварују корисници - клијенти
који засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Јесња
сјетвапшенице ПРЕНОС из 2014

-

Право на новчани подстицај
остварују корисници-клијенти који
засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Производња
у затвореним
просторима –
пластеничка
производња
(СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)

Минимална
количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална
количина:
500 м² пластеничког
простора
Посебни услови:
Образложени у
Упутству
Минимална
количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Образложени у
Упутству
Минимална
количина:
0,2 ха
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Минимална
количина:
0,2 ха
Максимална
количина:
1 ха по култури
Додатни критерији:
Нема
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја из 2014.
године.
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Б/1-6

Производња
меркантилног
кромпира
(СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)

-

Право на новчани подстицај
остварују корисници-клијенти који
су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО који засију наведене културе
на подручју Босанско- подрињског
кантона Горажде.

Минимална
количина:
0,3 ха
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Б/1-7

Производња
корнишона

-

Остварују корисници-клијенти који
произведу и предају корнишоне
организованом откупљивачу,
прерађивачу или трговинској
радњи који су регистровани код
надлежног суда.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Минимална
количина.
1000 кг
Максимална
количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема

Б/2

ПОДСТИЦАЈИ У ГЉИВАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Б/2-1

Производња
шампињона
И буковача
(набавка компоста за производњу шампињона
и буковача)
(СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)

Б/2-1а

Производња
шампињона
И буковача
(набавка компоста за производњу шампињона
и буковача)
-ПРЕНОС
-ДУГиз 2014.год.

-

Право на новчани подстицај за
производњу гљива (шампињони,
буковача) у затвореном простору
остварују корисници-клијенти који
су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО који имају производњу гљива
са најмање десет тона компоста и
исту реализују.

-

Носилац газдинства и носилац
обрта

-

Право на новчани подстицај за
производњу гљива (шампињона,
буковача) у затвореном простору
остварују корисници-клијенти који
су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО који имају производњу гљива
са најмање десет тона компоста и
исту реализују.

-

Носилац газдинства и носилац
обрта

Додатни критерији:
Нема

Додатни критерији:
Нема
Сви критерији су
испуњени на основу
Упутстава за
остваривање
новчаних подстицаја
из 2014. године
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Ц/1

ПОДСТИЦАЈИ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ц/1-1

Набавка
пољопривредне
механизације
и опреме

Ц/1-1а

Набавка
пољопривредне
механизације
и опреме
ПРЕНОС
ДУГ из 2014.год.

-

Право на подстицај за набавку
(куповину) пољопривредне
механизације и опреме остварују
корисници - клијенти који набаве
односно купе у периоду од
30.11.2014. до 30.11.2015. године
нову машину и то: трактор или
мотокултиватор са или без
прикључака, косачицу, као и другу
механизацију и опрему потребну у
сточарству, воћарству,
повртларству и другим гранама
пољопривреде. Подстицаће се
набављена механизација и опрема у
вриједности од 1.000 – 25.000 КМ.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

-

Да се не води на евиденцији
Службе за запошљавање БПК
Горажде.

-

Право на подстицај за набавку
(куповину) пољопривредне
механизације и опреме остварују
корисници-клијенти који су
набавили
односно купили у
периоду од 30.11.2013. до 30.11.2014.
године нову машину и то: трактор
или мотокултиватор са или без
прикључака, косачицу, као и другу
механизацију и опрему потребну у
сточарству, воћарству,
повртларству и другим гранама
пољопривреде. Подстицаће се
набављена механизација и опрема у
вриједности од 1.000 – 25.000 КМ.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

-

Да се не води на евиденцији
Службе за запошљавање БПК
Горажде.

Додатни критерији:
- Набавка искључиво
нове опреме
- Достављена фактура на име корисника-клијента
- Достављен фискални рачун од добављача.
- Фактура и фискални рачун морају
бити издати на исти датум.
- За купљену машину у децембру 2014.
године корисници
могу поднијети захтјеве за остваривање подстицаја
у 2015. години.
Додатни критерији:
- Набавка искључиво
нове опреме
- Достављена фактура на име корисника-клијента
- Достављен фискални рачун од добављача.
- Фактура и фискални рачун морају
бити издати на исти датум.
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2014.год.
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Ц/1-2

Изградња
објеката
за узгој перади
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-

-

Право на подстицај имају физичка
и правна лица са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде за изградњу објеката за
узгој и држање перади. Средства за
ове намјене додјељиваће се кроз
пројекте. Корисници средстава по
пројектима биће одобрени на
основу бодовања пројекта од стране
комисије Министарства за
привреду.
Носилац газдинства

Д/1

ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ

Д/1-1

Здравствена
заштита
домаћих
животиња
(крава-млијечна
грла)

-

Надокнада
штете за
нешкодљиво
уклоњене
серопозитивне
животиње

-

Подршка
сајмовима који
се одржавају на
подручју
кантона

-

Д/1-2

Д/1-3

Посебни услови:
Апликанти ће доставити пројекте у складу са Програмом, а
одабир корисника
ће се вршити у складу са процесом селекције и избора апликаната који је предвиђен Програмом.
Уз пројекат апликант ће доставити и
предрачун неопходних средстава за
изградњу објекта.

Законски основ за ову ставку је члан 124. Закона о ветеринарству “Службене новине ФБиХ” број: 46/00),
који обавезује Кантон за планирање
новчаних средстава за провођење
превенције, сузбијања и искорјењивања заразних болести животиња.

Додатни критерији:

Средства за ове намјене биће утрошена код надокнаде штете настале
код нешкодљивог уклањања серопозитивних животиња, током провођења наређених мјера. Законски
основ за ову ставку је члан 46. Закона о ветеринарству (“Службене новине ФБиХ” број:46/00) и Правилник о поступку исплате надокнаде
штете за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње (“Службене
новине ФБиХ” број:98/12)

Додатни критерији:

Право кандидовања за остваривање
подсицаја за организовање сајмова
(на основу Пројеката), стичу корисници-клијенти (правна лица, регистровани пољопривредни произвођачи, удружења , задруге) који обављају дјелатност из области примарне пољопривредне производње.

Додатни критерији:

Дефинисани
Упуством

Дефинисани
Упуством

Биће прописани
Упутством за остваривање подстицаја
за 2015.годину.
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Д/1-4

Суфинансирање
обавеза по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање
(у износу од 50%
трошкова уплаћених доприноса) - за мушкарце
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-

Право на суфинансирање обавеза
по основу доприноса за социјално
осигурање за запослене раднике
имају корисници-клијенти који су
регистровани као СПП и СПО на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.

-

Носилац газдинства и носилац
обрта

Додатни критерији:
- Да обављају пољопривредну производњу на свом газдинству, а коју ће утврдити комисија
Министарства за
привреду.
- Право на суфинансирање обавеза по
овом основу осигурава се на основу
минималне основице прописане Законом.
- Регистровани пољопривредни произвођачи који из било
којих разлога угасе
пољопривредни обрт дужни су извршити пврат добијених средстава остварених у 2015.год., а
у противном немају
право остваривања
подстицаја по било
ком основу у наредне три године.

Д/1-4-1

Суфинансирање
обавеза по основу доприноса за
обавезно социјално Осигурање
(у износу од 50%
трошкова уплаћених доприноса) - за мушкарце - ПРЕНОС
-ДУГ из 2014.год.

-

-

Право на суфинансирање обавеза
по основу доприноса за социјално
осигурање за запослене раднике
стекли су корисници-клијенти који
су регистровани као СПП и СПО на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Носилац газдинства и носилац
обрта

Додатни критерији:
- Сви критерији су
испуњени на основу Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из
2014.године.
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Д/1-5

Суфинансирање
обавеза по
основу
доприноса за
обавезно
социјално
осигурање (у
износу од 60%
трошкова
уплаћених
доприноса) - за
жене
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-

-

Право на суфинансирање обавеза
по основу доприноса за социјално
осигурање за запослене жене имају
кориснице-клијенти које су
регистроване као СПП и СПО на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Носилац газдинства и носилац
обрта

Додатни критерији:
- Да обављају пољопривредну производњу на свом газдинству, а коју ће утврдити комисија
Министарства за
привреду.
- Право на суфинансирање обавеза по
овом основу осигурава се на основу
минималне основице прописане Законом.
- Регистровани пољопривредни произвођачи који из било
којих разлога угасе
пољопривредни обрт дужни су извршити пврат добијених средстава остварених у 2015.години, а у противном
немају право остваривања подстицаја
по било ком основу
у наредне три годи.

Д/1-5-1

Суфинансирање
обавеза по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање
(у износу од 60%
трошкова уплаћених доприноса) -за жене
ПРЕНОС
-ДУГ из 2014.год.

-

-

Право на суфинансирање обавеза
по основу доприноса за социјално
осигурање за запослене жене
стекли су кориснице-клијенти које
су регистроване као СПП и СПО на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Носилац газдинства и носилац
обрта

Додатни критерији:
- Сви критерији су
испуњени на основу Упутстава за остваривање новчаних
подстицаја из
2014.године.
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Д/1-6

Е

Регресирање
камата по
кредитима
одобраним за
пољопривредну
производњу
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-

Право на регресирање камата на
одобрене кредите за пољопривредну производњу имају кориснициклијенти у износу од 2% на годишњем нивоу.

-

Ово право остварују корисници
чије задужење по одобреном
кредиту не прелази 50.000 КМ.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Додатни критерији:
Нема

Резервна средства
Резервна
средства

Резервна средства користе се у хитним
и непредвиђеним интервенцијама у
случајевима:
-

неопходне интервенције у примарној пољопривредној проиводњи,

-

у случају елементарних и других
непогода (снијега, града, вјетра,
поплава, пожара, напада дивљих
животиња),

-

као и друга плаћања која су неопходна у сектору пољопривреде.

-

Носилац газдинства или носилац
обрта

Посебни услови:
Одобравање резервних средстава врши
на основу процјене
захтијева за резервна
средства на начин
који је предвиђен
Програмом.

(11.2)
(Укупна вриједност подстицаја)
Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од 450.000,00 КМ дио од
423.061,91 КМ је планиран за 2015. годину, док је износ средстава од 26.938,09 КМ
планиран за измирење дугова – средстава подстицаја из 2014. године.
Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказан је у табели 3.
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Табела 3:
Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2015. години
Р.БР.

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

А
Б
Б/2

Анимална производња
Биљна производња
Подстицаји у гљиварској производњи
Подстицаји инвестиција у пољопривредна газдинства – капитална улагања
Остали подстицаји
Резервна средства

Ц
Д
Е

УКУПНО

Пренос
из 2014.
316,00
11.048,66
838,50

План за
2015.
182445,60
115.400,66
3.500,00

182.761,60
126.448,66
4.338,50

5.953,06

34.046,94

40.000,00

8.781,87
0,00
26.938,09

70000,00
13.669,37
423.061,91

82.781,87
13.669,37
450.000,00

Укупно

(11.3)
(Вриједност новчаних подстицаја)
Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за
подстицаје дефинисани су у табели 4.
Табела 4:
Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2015. години
КОД

А/1
А/1-1
А/1-2
А/1-3
А/1-4
А/1-5
А/1-5-1

А/1-6
А/1-6-1

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

Јединица
мјере

КМ по
јединици
мјере

Укупан
обим
подстицаја

Подстицаји у анималној производњи

Производња свјежег крављег
млијека 2015.год.
Производња свјежег крављег млијека (новембар)–ПРЕНОС ДУГА 2014.
Производња свјежег крављег
млијека 2014. год.(децембар)
Узгој приплодних јуница
Држање основног стада оваца и коза
Држање основног стада оваца и коза
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Држање пчелињих друштава
Држање пчелињих друштава
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)

Укупан
износ у
КМ

182.761,60
литара

0,20

20.000

4.000.00

литара

0,20

1.580

316,00

литара
грло
грло

0,20
300
10

1.728
30
5000

345,60
9.000,00
50.000,00

грло
друштво

15
10

850
2500

12.750,00
25.000,00

друштво

15

130

1.950.00
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А/1-7
А/1-7-1

А/1-8
А/1-9

Држање матичног стада крава
(млијечна грла)
Држање матичног стада крава
(млијечна грла)
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Држање кока носиља
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Вјештачко осјемењавање крава

Б/1

Подстицаји у биљној производњи

Б/1-1

Заснивање нових засада
јагодичастог воћа
Заснивање нових засада јагодичастог воћа – ПРЕНОС ДУГ из 2014.г.
Производња конзумне јабуке род
2015. година.
Производња конзумне јабуке род
2014. године - ПРЕНОС.
Производња конзумне јабуке род
2014. Године - ДУГ из 2014. године.
Производња и откуп индустријске
јабуке - род 2015.године.
Производња малине
Производња малине
– ПРЕНОС ДУГ из 2014.год.
Производња у затвореним просторима - пластеничка производња.
Производња у затвореним просторима - пластеничка производња
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња (сјетва) житарица и
љековитог биља
Јесња сјетва пшенице из 2014.год.
- ПРЕНОС

Б/1-1-1
Б/1-2
Б/1-2-1
Б/1-2-1а

Б/1-2-2
Б/1-3
Б/1-3-1
Б/1-4
Б/1-4-1

Б/1-5
Б/1-5-1
Б/1-6

грло

150

400

60.000,00

грло

200

60

12.000,00

комада
крава

2
6

1600
700

3.200,00
4.200,00
126.448,66

хектар

2000

3

6.000,00

хектар

1500

1,1

1.650,00

тона

100

70

7.000,00

тона

70

100

7.000,00
1.878,73

тона

70

26,839

тона
тона

70
150

20
80

1.400,00
12.000,00

тона

150

50,1329

7.519,93

м²

1

10.000

10.000,00

м²

2

17.500

35.000,00

хектар

600

10

6.000,00

хектар

600

25

15.000,00

хектара
тона

1500
200

4
50

6.000,00
10.000,00

Производња меркантилног кромпира

Б/1-7

(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња корнишона

Б/2

Подстицаји у гљиварској производњи

Б/2-1

Производња шампињона и буковача

Б/2-1а
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(набавка компоста за производњу
шампињона, буковача)
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња шампињона и буковача (набавка компоста за прозводњу
шампињона,буковача) - ПРЕНОС
ДУГ из 2014.

4.338,50

тона

50

70

3.500,00

тона

50

16,77

838,50
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Ц/1
Ц/1-1

Подстицаји инвестиција у пољопривредна газдинства – капитална
улагања
Набавка пољопривредне механизације и опреме
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40.000,00
17 %
набавне

10.000,00

вриједности

Ц/1-1а
Ц/1-2
Д/1
Д/1-1
Д/1-2
Д/1-3
Д/1-4

Д/1-4-1

Д/1-5

Д/1-5-1

Д/1-6

Е

Набавка пољопривредне механизације и опреме –ПРЕНОС ДУГ из
2014.године
Изградња објеката за узгој перади
Остали подстицаји
Здравствена заштита домаћих животиња (крава-млијечна грла)
Надокнада штете за нешкодљиво
уклоњене серопозитивне животиње
Подршка сајмовима који се одржавају на подручју кантона (пројекат)
Суфинансирање пољопривредних
произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од
50% трошкова уплаћених доприноса.
Суфинансирање пољопривредних
произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од
50% трошкова уплаћених доприноса - ПРЕНОС ДУГ из 2014.
Суфинансирање пољопривредних
произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од
60% трошкова уплаћених доприноса
за жене
Суфинансирање пољопривредних
произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од
60% трошкова уплаћених доприноса за жене - ПРЕНОС ДУГ из 2014.
Регресирање камата по кредитима
одобреним за пољопривредну
производњу
Резервна средства
УКУПНО од А/1-1 до Е

17%
набавне

5.953,06
24.046,94
82.781.87

вриједности

30,00

500

15.000,00
3.000,00
20.000,00

20.000,00

5.014,44

15.000.00

3.767,43

1.000,00
13.669,37
450.000,00
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(11.4)
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(Предност)

је се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.

Предност при одобравању пројеката који се односе на други и трећи
специфични циљ ће имати апликанти
који:

Очекивани резултати Програма
се односе на:

-

су регистровани као пољопривредни обртници,
који по први пут аплицирају за реализацију пројекта.
-12НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(12.1)
(Корисници средстава)

Корисници средстава су лица
која испуњавају опште и посебне услове Програма и која су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и
евалуације и која су успјешно рангирана за кориштење средстава из овог Програма.
(12.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду води регистар корисника у којем се налазе сви релевантни подаци о датој државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године
добијања подстицаја.
-13ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(13.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
Реализацијом Програма очеку-

-

повећање анималне производње,
повећање биљне производње,
повећање броја запослених у пољопривреди,
повећање капиталних улагања у
пољопривредну производње,
повећање обрадивих површина
Апликанти су обавезни навести специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
(13.2)
(Мониторинг имплементације
Програма)

Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата
одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
Кантонална управа за инспекцијке послове / пољопривредни инспектор.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на осно-
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ву периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
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У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде својом
Одлуком има право иста да преусмјери у другу ставку.

-14ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(14.1)
(Непредвиђени расходи)
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности
могу се појавити само као резултат промена унутар интерне структуре самог Програма.
Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја
уведене су квоте обима остваривања
подстицаја. Додатно обезбјеђење за непредвиђене расходе је уведено кроз
минималне максималне вриједности
издатака за сваки специфични циљ
чиме је Програм додатно заштићен од
непредвиђени расхода.
(14.2)
(Ризици)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процјенити све ризике који могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на
остваривање планираних резултата.

У случају промјене висине средстава и других трошкова по ,,Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за 2015. годину” који могу настати као резултат промјене законских
прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде,
,,Програм новчаних подстицај пољопривредној производњи за 2015. годину” се може мијењати, односно износи
средстава по ставкама у ,,Програму
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2015. годину” смањивати или повећавати уз сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
-15ПОТРЕБАН БРОЈ УПОСЛЕНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни упослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних упосленика на провођењу Програма, изузев за кориштење
вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Упосленици Министарства који
ће бити укључени у имплементацију
пројекта су:
Супервизор Програма:
Сијерчић Расим дипл.инг.
Службеник за мониторинг и извјештавање:
Бешлија Ермина дипл.инг.
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Намјештеник надлежан за администрацију:
Исламагић Русмир
Поред лица из предходног става на Програму ће бити ангажована
лица на пословима комисија које се
формирају у складу са Програмом.
Чланови комисије за провођење активности на оцјењивању апликација не
могу бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза
по овом Програму. Комисије по овом
Програму се не плаћају.
Број:03-14-595-1/15
05.05.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, својом одлуком број: 03-14595/15 дана 30.04.2015. године усвојила
је Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2015. годину.
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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
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.
2015. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава – Програм подршке
развоју непрофитним организацијама
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015.годину на економском
коду 614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава – Програм подршке развоју непрофитним организацијама Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину на економском коду 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијамау износу од 15.000 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-594/15
ПРЕМИЈЕР
30.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

308а)
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма:
Програм подршке
развоју непрофитних организација
Босанско-подрињског Кантона
Горажде
Буџетски корисник:
Министарство за привреду
Буџетски раздјел:
Економски код:

17
614 300
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Аналитички код:
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ТЕК 001

Буџетска линија:
Текући трансфери
непрофитним организацијама
Период реализације Програма:
01.01.2015 - 31.12.2015.
Укупна вриједност Програма:
15.000 КМ
Одговорно лице: мр.сци.Есед Радељаш
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
jedinicazarazvoj@bpkg.gov.bа
Датум усвајања Програма:
30.04.2015.године
Сагласност: Сагласност на овај Програм
дала је Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде својом Одлуком
број:03-14-594/15 од 30.04.2015.год.
Објављивање: Програм је објављен у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/15
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), Закона о буџетима Федерације БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, бр
oj:19/06), Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Гораж-

де утврђује:
ПРОГРАМ УТРОШКА
средстава Буџета за 2015. годину
са економског кода 614 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама
ТАЧКА 1.
НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ
НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ТАЧКА 2.
НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“ број: 05/03) надлежности
Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области
индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде,

13. мај/свибањ 2015.

водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе
сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај
роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање
економских споразума, креирање и
имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција
туризма, угоститељство, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња,
обнова и одржавање саобраћајница од
значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
ТАЧКА 3.
ОПИС ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава је
проведбени акт Министарства за привреду који осигурава да се планирана
средства Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде користе на транспарентан, специфичан, мјерљив начин у
временски одређеном периоду са намјером/сврхом да се подстакне економски развој, развој стратешких економских дјелатности, унапређење извоза и
запошљавање на начин који доприноси повећању нивоа животног стандарда и запослености на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде као и
јачање капацитета Удружења послодаваца, Привредне коморе и Обртничке
коморе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Пружање подршке обезбједиће
се давањем појединачне државне помоћи с циљем подршке у раду, побољшању услова за рад Удружења послодаваца, Привредне и Обртничке коморе са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Давање државне помоћи обезбједиће се кроз суфинансирање, захтјева
на начин како је то прописано овим
Програмом и пројектима за одређене
намјенске активности.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614300–Текући трансфери непрофитним организацијама
буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за
2015. годину (у даљем тексту: Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи циљеви
Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници
средстава, процјена резултата, те процјена непредвиђених расхода и издатака.
ТАЧКА 4.
ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Програм подршке развоју непрофитних организација на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде је вишегодишњи програм који се
проводи у периоду од 2011. до 2015. године.
Имплементација Програма за
2015. годину почиње добијањем сагла-
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сности од стране Владе Босанско подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2015. године. Крајњи рок за достављање захтјева за кориштење средстава истиче 04. децембра 2015. године у
16:00 сати.
ТАЧКА 5.
СТАЊЕ У ОБЛАСТИ
НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Програм је усмјерен на подршци непрофитним организацијама у
области привреде које су основане посебним законима и које окупљају привреднике и подузетнике са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде.
ТАЧКА 6.
КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ
ПРОГРАМА У 2015. ГОДИНИ
(6.1)
(Кључне корекције
Програма за 2015. годину)
Како би се побољшао процес
планирања, организације, имплементације, мониторинга и евалуације Програма, примјењује се прописана методологија Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде. Ова методологија прописује поступање комисије у случају приједлога,
примједби, сугестија и жалби потенцијалних корисника у току планирања и
имплементације Програма.
Као и у прошлој години, Удружење послодаваца, у свом Програму и
захтјеву ће издвојити новчана средства
за помоћ у функционисању Економс-
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ко социјалног вијећа Босанско-подрињског кантона Горажде, пошто исто нема властити простор нити остале параметре за нормално функционисање.
У ранијим годинама није била
укључена у додјели средстава Обртничка комора Босанско-подрињског кантона Горажде, те као једна од кључних корекција Програма за 2015.годину
је да је и ово кровно удружење обртника са простора БПК Горажде буде укључено за додјелу планираних средстава по овом Програму утрошка средстава.
Побољшана је методологија аплицирања и оцјењивања како би се унаприједио квантитативни приступ у
процесу рангирања и селекције и побољшала трошковна ефикасност у остваривању планираних резултата.
ТАЧКА7.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
(7.1)
(Основни циљ)
Општи циљ Програма је пружање подршке и јачању капацитета удружења-непрофитних организација у
пружању подршке привредним субјектима,обртницима и подузетницима у
обезбјеђењу трипартитном дијалогу
између владе, синдиката и послодаваца, на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(7.2)
(Посебни циљеви)
Програм не садржи посебне ци-
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љеве.
ТАЧКА 8.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(8.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), на економском коду 614 300–Текући трансфери непрофитним организацијама у износу од
15.000 КМ.
ТАЧКА 9.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
(9.1)
(Начин расподјеле средстава)
Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи непрофитним организација која може бити додијељена једном или више пута у складу са одредбама овог Програма.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених захтјева у складу
са одредбама овог Програма. Коначне
одлуке о додјели државне помоћи кориснику или корисницима средстава из
овог Програма доноси Влада Босанскоподрињског кантона Горажде. Након
приватања приједлога одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава
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од стране Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, захтјев је одобрен и
Министарство доставља захтјев за плаћање Министарству финансија. Прије
достављања захтјева Министарству за
финансије, Министар за привреду закључује Уговор о кориштењу средстава
са представницима непрофитних организација.
(9.2)
(Критерији за расподјелу)
Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима сразмјерно њиховом доприносу остваривању
општих циљева и очекиваних резултата Програма. За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма примјењиват ће се елиминаторни критериј за рангирање апликација, а то је испуњавање општих услова за учествовање у Програму.
Критерији по основу којег ће се
рангирати корисници средстава су:
1. Резултат процеса аплицирања,
селекције и евалуације захјева
(9.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
У имплементацији Програма
примјењиваће се рестриктивне процедуре које омогућавају равноправно учествовање у Програму удружењима која кумулативно испуњавају сљедеће опште услове:
1. да су регистрована сходно одредбама Закона о удружењима и
фондацијама, Закона о привре-
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2.

3.

4.

5.

6.

дним коморама ФбиХ и Закона
о обрту ФБиХ;
да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
да обављају дјелатност на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде рачуна,
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза,
да су регистрована минимално
2 године од дана подношења
апликације за учествовање у
Програму.
ТАЧКА 10.

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА ЗА
СРЕДСТВИМА

13. мај/свибањ 2015.

подноси у прописаној апликационој
форми за захтјеве тек након прихватања извјештаја о утрошку средстава по
одобреном захтјеву уколико су добијали средства за претходне године. У
случају одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети
нови захтјев тек након истека 30 дана
од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана објављивања овог Програма у службеним новинама до 04. децембра 2015. године.
(10.3)
(Обавезни садржај захтјева)
У поднесеном захтјеву апликант је дужан навести:
-

(10.1)
(Апликанти)
Лица која испуњавају опште услове за учествовање у Програму и која
у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставе захтјев
за средствима имају статус апликанта.
(10.2)
(Подношење пројеката
и захтјева за средствима)
Захтјев за средствима апликант

-

основне податке о апликанту,
опис усклађености захтјева са општим циљем Програма,
разлог због којег се захтјевом тражи
одобравање средстава са финансијским описом и мјерама подузетим
прије подношења захтјева,
преглед планираних активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
износ тражених средстава из Програма и износ средстава који би се
обезбиједио из других извора.
(10.4)
(Финансирање захтјева
за средствима)

Износ средстава који може бити
затражен је од 3.000 до 7.000 КМ за суфинансирање одрживости, опстојнос-
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ти и активности које ће проводити током периода трајања Програма.
Захтјеви у којима је планирани
грант већи од утврђене висине ће у
фази административне провјере бити
аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
Приликом подношења захтјева
за средстима апликанти су дужни да
воде рачуна о критеријима за подстицаје који су наведени у Програму. Свака
апликација која није у складу са овим
критеријима, условима и ограничењима ће бити одбачена у административној провјери.
Захтјеви за средствима изван
рока у којима је тражен износ средстава већи од максималне вриједности
предвиђене Програмом у којима нису
достављени докази о испуњавању општих услова за остваривање подстицаја ће бити аутоматски одбијени као
неприхватљиви за финансирање.
(10.5)
(Отварање апликација и
административна провјера)
Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли непрофитне организације које су доста-
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виле апликацију испуњавају услове за
добијање статуса апликанта у складу
са одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде. Комисија провјерава да ли је апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

да је апликација достављена у року
и на начин предвиђен Програмом,
да су достављени сви прилози на
начин предвиђен Програмом,
да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са прописаном формом,
да је апликација усклађена са сврхом Програма, општим циљем Програма, да је предложено финансирање у складу са одредбама о финансирању, да су испуњени услови
и критерији за остваривање подстицаја.

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације
уколико је очигледно да је документ
изостављен због случајне техничке грешке, а што се може индиректно утврдити на основу преостале достављене
документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих услова који су прописани Програмом. У супротном, апликација ће и без
евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
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Пријаве за подстицаје које су
достављене након што је Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде обавијестило потенцијалне апликанте о испуњавању подстицајних квота ће у административној провјери бити одбијене.
Након проведене административне процедуре, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
(10.6)
(Евалуација достављених
захтјева за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
За провођење процеса евалуације захтјева, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде формира комисију у саставу:
-

Емир Ходовић,
Исмет Омерагић,
Мелида Хаџиомеровић.

Именована комисија у овом саставу ће вршити контолу утрошка средстава и уговорних обавеза.
У евалуацији захтјева комисија
примјењује три групе индикатора и то:
-

Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност
Прије евалуације захтјева за ост-
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варивање подстицаја, комисија провјерава да ли захтјев за подстицајима испуњава приоритете, који се примјењују
у евалуационим критеријима.
(10.7)
(Оцјењивање апликација)
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подјељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за захтјев за средствима 80.
Захтјеви за сртедствима који имају мање од 50 бодова, се одбацују у
првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија
без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан
резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене доби-
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вене од свих чланова комисије подјели са бројем чланова комисије.
(10.8)
(Скала за евалуацију)
ИНДИКАТОР
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

СКАЛА
Захтјеви

-

1.2. Процијењени ниво техничког и стручног знања и искуства неопходног за имплементацију пројеката
2. Релевантност
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне циљеве Програма?

25
5

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

10

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резултате Програма?

10

3. Методологија
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те да ли
су на задовољавајући начин планирани расположиви
ресурси апликанта, а који могу допринијети рјешавању
проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву?
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на сектор у којем апликант
послује, односно на прерађивачки сектор Босанскоподрињског кантона Горажде?

-

-

25
5

10
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4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и да
ли ће се остваривати и након престанка финансирања
из Програма, у периоду од минимално три године?
5. Буџет и трошковна ефикасност

10
30

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

10

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

10

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

(10.9)
(Процедуре одобравања
захтјева за средствима)
Апликације поднесене у форми
захтјева које су у процесу евалуације
добиле више од 50 бодова комисија
рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава
за Програм или доношења одлуке о
прерасподјели средстава у складу са

10
80

одредбама Програма. У супротном, захтјев за средствима се одбија.
Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу
Буџета, донесе одлуку о одобравању
средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 300
– Текући трансфери непрофитним организацијама.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде доставља захтјев за плаћање
Министарству за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Коначну Одлуку о приједлогу
ранг-листе за додјелу грант средстава
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доноси Министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, а
оОдлуку о додјели грант средстава доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
ТАЧКА 11.
НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(11.1)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су лица
која испуњавају опште услове Програма и која су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и евалуације и која су успјешно рангирана за
кориштење средстава из овог Програма.
(11.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
води регистар корисника у којем се
налазе сви релевантни подаци о датој
државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године добијања државне помоћи.
ТАЧКА 12.
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(12.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
Реализацијом Програма очекује
се остваривање конкретних резултата
од стране апликаната којима су одобрена средства.
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У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку, дужни су,
након утрошка одобрених средстава,
доставити Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање
из Програма. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављена свим корисницима средстава.
(12.3)
(Мониторинг имплементације
Програма)
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са одлуком о додјели средстава
и у складу са одредбама овог Програма. У циљу осигурања процјене резултата одабрани корисници су дужни
након утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о поврату додијељене државне помоћи или преусмјеравање у складу са одредбама Програма.
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ТАЧКА 13.

Члан 1.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм унапређења услуга јавних комуналних предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде
за 2015.годину на економском коду 614
400 - Субвенције јавним предузећима
у износу од 50.000 КМ.

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
Број: 04-14-571-2/15
30.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Есед Радељаш,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03.14.594/15, дана 30.04.2015. године.
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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
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 2/15), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 14.
редовној сједници, одржаној дана 30.
04.2015.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
унапређења услуга јавних
комуналних предузећа у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2015.годину на економском коду
614400 - Субвенције јавним
предузећима

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
плочи Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-593/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

..............................
309а)
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма:
Програм унапређења услуга јавних комуналних
предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде
Буџетски корисник: 17. Министарство
за привреду
Економски / аналитички код:
Аналитички код:

614 400
ХАП 001
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Назив аналитичког кода: Субвенције
јавним предузећима
Период реализације Програма:
01.01.2015 - 31.12.2015.
Укупна вриједност Програма:
50.000 КМ
Одговорно лице: Есед Радељаш
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:

+387 38 228 640

Контакт е-маил:
jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Сагласност:
Сагласност на Програм
утрошка дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/15)
На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/15), у
складу са Законом о систему државне
помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” број: 10/12), Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ УТРОШКА
средстава Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2015.
годину са економског кода 614 00 Субвенције јавним предузећима

ТАЧКА 1.
НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину са економског кода 614 400 – Субвенције јавним предузећима гласи: Програм унапређења услуга јавних комуналних предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2015. (у даљем тексту:
Програм).
ТАЧКА 2.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
2.1. Општи циљ
Општи циљ Програма је пружање подршке јавним комуналним предузећимау осигурању техничких и технолошких стандарда у производњи,
снабдијевању корисника питком водом и подршке комуналним предузећима за пружање што квалитетнијих комуналних услуга грађанима Босанскоподрињског кантона Горажде.
2.2. Сврха Програма
Сврха Програма је смањивање
ризика од прекида водоснабдјевања
становништва и привреде питком водом због дотрајалих постројења и опреме као и смањење ризика од прекида
одвоза смећа и других комуналних услуга које комунална предузећа не могу
санирати властитим средствима и средствима јединица локалне самоуправе.
Сврха Програма је такође, да у складу
са чланом 45. Закона о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан
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утрошак средстава, одобрених на економском коду 614 400 (ХАП 001) – Субвенције јавним предузећима, у складу
са важећим законским прописима.
2.3. Посебни циљеви
Посебни циљеви Програма су:
a) подршка у набавци приоритетне опреме за потребе пружања
комуналних услуга;
б) подршка у санацији опреме која
се користи у процесу производње питке воде.
2.3.1. Подршка у набавци приоритетне
опреме за потребе пружања комуналних услуга
Први посебан циљ је осигурање
подршке комуналним предузећима у
набавци приоритетне опреме која је
неопходна за пружање комуналних услуга (одвоз комуналног отпада, санација канализационе мреже и друго) без
које комунална предузећа не могу осигурати пружање комуналних услуга.
Програм за 2015. годину је приоритетно фокусиран на подршку јавним комуналним предузећима са подручја Општина Фоча ФБиХ и Пале ФБиХ
јер је Јавно комунално предузеће „6.
март” из Горажда субвенционирано у
2014. години у износу од 45.000 КМ.
2.3.2. Подршка у санацији опреме у
процесу производње питке воде
Други посебан циљ Програма
је пружање подршке комуналним предузећима у санацији опреме у производњи питке воде која се налази у та-
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квом стању да без њене поправке може
доћи до проблема у стабилном водоснабдијевању корисника.
У оквиру другог посебног циља
настоји се побољшати стање техничкотехнолошке оспособљености комуналних предузећа код производње питке
воде занављањем и набавком друге пратеће опеме код производње питке воде као што су припадајући цјевоводи
са вентилима, мјерни инструменти и
друга неопходна машинска и електро
опрема.
ТАЧКА 3.
ЗАКОНСКИ ОСНОВ
ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
На основу закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 05/03), надлежности
Министарства за привреду су предлагање и провођење политике у области
индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде,
водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе
сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај
роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање
економских споразума, креирање и
имплементацију политике кантоналн-
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ог туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција
туризма, угоститељство, подузетништво, провођење политике развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и одржавање саобраћајница од значаја за кантон, модернизација
цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Овај Програм креиран је на основу надлежности Министарства за
привреду у области провођења развоја
комуналне инфраструктуре.
Програм је, изузев законског
оквира наведеног у преамбули Програма, усклађен и са:
a) Законом о јавним предузећима
у Федерацији БиХ,
б) Законом о комуналним дјелатностима ФБиХ,
ц) Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/15.
ТАЧКА 4.
ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма јесте да пружи
подршку јавним комуналним предузећима на подручју кантона која се налазе у потешкоћама и која нису у стању да властитим средствима зауставе
губитке који би без интервенције Владе Кантона готово сигурно резултирали застојем њиховог пословања и престанком пружања услуга од јавног интереса.

Број 5 – страна 949

Програм обухвата:
a) назив корисника средстава,
б) опште и посебне циљеве Програма за 2015. годину,
ц) преглед стања,
д) опис Програма,
е) одредбе о почетку и роковима
провођења Програма,
ф) анализа стања,
г) процјена напретка и кључне корекције Програма,
х) потребна средства за провођење
Програма,
и) критерије за расподјелу средстава,
ј) општи и посебни услови за учествовање у Програму,
к) приоритети, финансијски критерији и начин рангирања,
л) процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захтјева за средствима,
м) приоритети, финансијски критерији и начин рангирања,
н) процјену резултата,
о) процјену непредвиђених расхода и ризика,
п) потребан број радника за провођење Програма.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз финансирање и суфинансирање пројеката и захтјева у складу са одредбама овог Програма.
ТАЧКА 5.
ПОЧЕТАК И РОКОВИ
ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Провођење Програма у 2015.години почиње добијањем сагласности
од стране Владе Босанско подрињског
кантона Горажде и трајаће до 31.12.2015.
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године.
Крајњи рок за достављање приједлога пројеката и захтјева за кориштење средстава у 2015. години истиче
04. децембра 2015. године у 16:00 сати.
ТАЧКА 6.
АНАЛИЗА СТАЊА
Јавна комунална предузећа на
подручју БПК Горажде, између осталог, обављају дјелатност водоснабдијевања насељених мјеста у урбаним дијеловима општина, управљају канализацијом и отпадним водама, врше дјелатност одлагања крутог отпада и обављају дјелатност уређења парковских
и других површина.
Највећи проблеми у пословању
комуналних предузећа су економске
природе и ниских прихода по основу
продаје питке воде и вршења осталих
услуга основне и споредне дјелатности, те недовољних прихода општина
по основу одлука којима се комуналне
услуге пружају грађанима.
Недовољни извори прихода утицали су на немогућност измирења обавеза према плаћању електичне енергије основних сировина за пречишћавање питке воде, набавке опреме и резервних дијелова за пумпно водоснабдијевање.
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ЈКП „6. март” с циљем подршке у куповини једне мрежне пумпе питке воде
неопходне за уредно снабдијевање питком водом града Горажда и приградских насеља.
За 2015. годину Програм је коригован на начин да се фокусира искључиво на јавна комунална предузећа
са подручја Општине Фоча ФБиХ и
Општине Пале ФБиХ у циљу осигурања опреме за редовно пословање без
које би јавна комунална предузећа са
тих простора била у опасности да потпуно прекину или значајно смање обим комуналних услуга становништва.
ТАЧКА 8.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
8.1. Висина средстава за провођење
Програма
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од 50.000 КМ. Средства за ове намјене налазе се на економском коду 614 400 (ХАП 001) – Субвенције јавним предузећима.
8.2. Максимални буџет по компонентама

ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА
И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ
ПРОГРАМА У 2015. ГОДИНИ

Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки посебни циљ
Програма. Максимална или минимална висина средстава за појединачни
специфични циљ представља једну
финансијску компоненту Програма.

У протеклој години пружена је
подршка искључиво Јавном предузећу

За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Пр-

ТАЧКА 7.
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ограма дефинисан је слиједећи максимални/минимални буџет:
a) подршка у набавци приоритетне опреме за потребе пружања
комуналних услуга
Максимални буџет:

50.000 КМ

б) Подршка у санацији друге опреме у процесу производње питке воде
Буџет:

0 КМ

Овим Програмом предвиђена је
подршка за опште и посебне циљеве
само за 2015. годину и за исте циљеве
подршка није планирана за наредне
двије године.
ТАЧКА 9.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
9.1. Начин расподјеле средстава
Расподјела средстава се врши
додјелом државне помоћи у новцу, стврима и правима за пројекте, активности и мјере у складу са циљевима предвиђене тачком 2. Програма и може
бити додијељена једном или више пута у складу са одредбама овог Програма.
Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката
и захтјева у складу са Програмом. Коначне одлуке о додјели државне помоћи за појединачне пројекте, активности и мјере и средстава из овог Програма на приједлог Министарства за привреду доноси Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде.
9.2. Критерији за расподјелу
Расподјела средстава, у складу
са општим циљем Програма из тачке
2.1. ће се вршити у складу са посебним
циљевима из тачке 2.3. и приоритетима из тачке 12.1 Програма сразмјерно
доприносу у остваривању очекиваних
резултата Програма из тачке 13.1. и
других елемената за расподјелу у складу са одредбама Програма.
Приликом одлучивања о расподјели средстава примјењиваће се критерији путем којих ће се оцјењивати
сви битни аспекти утјецаја акције предложене за финансирање на начин да
се осигура да се средства ефикасно користе за испуњавање циљева Програма.
9.2.1. Критерији по основу којег ће се
вршити расподјела средстава
Програма:
9.2.1.1. Финансијски и организациони
капацитети апликанта за провођење пројекта ;
9.2.1.2. Усклађеност акције са сврхом,
општим и посебним циљевима
Програма;
9.2.1.3. Методологија провођења планираног пројекта;
9.2.1.4. Допринос одрживом побољшању стања;
9.2.1.5. Трошковна ефикасност у провођењу пројекта;
9.3.

Начин расподјеле средстава
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Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката и захтјева за средствима у складу са сваким
посебним циљем Програма. Расподјела средстава врши се додјелом државне помоћи у новцу и она може бити
додијељена једном или више пута у складу са одредбама Програма.

предвиђен процедурама аплицирања,
селекције, евалуације и рангирања из
тачке 11. Програма.

Средства из овог Програма додјељиваће се у форми пројектног финансирања (плаћање унапријед). Додјела средстава може се вршити у хитним
случајевима и на основу захтјева за подршком у реализацији појединачне активности или потребе искључиво на
начин прописан Програмом.

10.1. Општи услови за учествовање у
Програму су:

9.4. Кандидовање приједлога пројекта
и подношење захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
Приједлози пројеката се достављају за аплицирање на средства у оквиру првог посебног циља.
Апликант може доставити један
приједлог пројеката за средства само
за први посебни циљ.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката и захтјева објективно селектују и процјене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се процјењују у складу са критеријима из тачке 9.2. Програма којим
ће се вредновати њихов допринос остваривању циљева Програма на начин

ТАЧКА 10.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОГРАМУ

a) да је регистрован као јавно комунално предузеће у складу са
одредбама Закона о Јавним предузећима („Службене новине
ФБиХ“, број: 08/05 и 81/08)
б) да има регистрацију и сједиште
на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
ц) да се не налази у процесу стечаја или ликвидације,
д) да је регистрован минимално 2
године од дана подношења захтјева за учествовање у Програму,
10.2.

Посеби услови за учествовање
у Програму

За сваки посебан циљ Програма, поред општих, примјењиваће се и
посебни услови за учествовање у Програму.
10.2.1. Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
a) да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
у периоду од протекле три године уколико им је таква помоћ
додијељена,
б) да су испунили уговорене оба-
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везе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их
добили у задње три буџетске године,
ц) да нису користили подршку за
исте или сличне намјене у периоду од протекле двије године
из средстава овог Програма,
д) да имају сагласност јединица
локалне самоуправе за провођење активности предвиђеним пројектом или тражене захтјевом.
10.2.2. Посебни услови за аплицирање
у оквиру другог посебног циља
су:
a) да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде у периоду од протекле
три године уколико им је таква
помоћ додијељена,
б) да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их
добили у задње три буџетске
године.
ц) да нису користили подршку за
исте или сличне намјене у периоду од протекле двије године из
средстава овог Програма,
д) да имају сагласност јединица локалне самоуправе за провођење
активности тражене захтјевом.
10.3. Кандидовање приједлога пројекта
и подношење захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након об-
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јављивања Програма у Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима се могу достављати и прије објављивања Програма у службеним новинама само у случају претходне
сагласности владе.
Подношење захтјева за средствима дозвољено је за све посебне циљеве.
Подношење приједлога пројекта и захтјева за средствима врши се искључиво на апликационом обрасцу пројекта и захтјева Министарства за привреду БПК Горажде.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева објективно селектују и процјене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви за средствима се процјењују у
складу са процедурама аплицирања,
селекције, евалуације и рангирања.
ТАЧКА 11.
ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ЗАХТЈЕВА ЗА СРЕДСТВИМА
11.1 Апликант
Лица која испуњавају опште и
посебне услове за учествовање у
Програму и које у форми прописаног
од стране мнинистарства за привреду
достави приједлог пројекта и захтјев за
средствима има статус апликанта.
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Апликанту који је дефинисан
Програмом доставља се обавјештење
које минимално садржи сажетак Програма, а посебно опште и посебне циљеве Програма, планиране активности, начин расподјеле и рокове за достављање апликација.

10.000 КМ. Максимални износ пројекта
није ограничен.

Крајњи рок за објављивање јавних позива је 15.новембар 2015. год.

Учешће апликанта у финансирању предложених пројектних активности је пожељно али није обавезно.

11.2. Кандидовање приједлога
пројеката
Апликант може кандидовати један приједлог пројекта у којем је планирано суфинансирање или финансирање трошкова пројекта из средстава
Програма.
Апликант може у току године
доставити један приједлог пројекта.
Министарство може расписати
други јавни позив за достављање приједлога пројеката уколико се ради о специфичним активностима у складу са
одлуком Владе или уколико дође до
повећања буџета, те уколико средства
планирана за финансирање пројеката
и захтјева не утроше у временском плану који је одређен Програмом.
Обавезни садржај приједлога
пројекта је дефинисан у форми за аплицирање која се налази у Прилогу 1.
овог Програма.
11.3. Финансирање приједлога
пројеката
Укупан буџет предложеног пројеката које апликанти достављају за
финансирање, не може бити мањи од

Минимални и максимални износ гранта који може бити затражен за
суфинансирање пројекта у новцу је у
распону од 10.000 КМ до 30.000 КМ.

11.4. Подношење захтјева
за средствима
Подношење захтјева за средствима намијењено је првенствено за аплицирање на средства из Програма без
предложеног пројекта у случају постојања хитних, мањих или специфичних
потреба које су директно повезане са
циљевима Програма, те у случају да
Влада својом одлуком одобри кориштење средстава за намјене предвиђене
у оквиру другог посебног циља.
Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и
приједлог пројекта и захтјев за средствима за исте или сличне активности.
Уколико је у току године апликант користио средства Програма путем захтјева за средствима, његов приједлог пројекта, уколико је поднесен за исти
циљ као и захтјев, биће аутоматски одбијен до испуњавања уговорених обавеза.
Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој
форми за захтјеве.
Истовремено апликант може
поднијети само један захтјев за сред-
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ствима у оквиру једног посебног циља.
У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након прихватања
извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају одбијања
захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.
11.5. Обавезни садржај захтјева
У поднесеном захтјеву апликант је дужан навести:
a) основне податке о апликанту,
б) опис усклађености захтјева са општим и посебним циљевима
Програма,
ц) разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава са
финансијским описом и мјерама подузетим прије подношења
захтјева,
д) преглед планираних активности,
е) очекивани резултат који се планира остварити,
ф) износ тражених средстава из
Програма и износ средстава који би се обезбиједио из других
извора
11.6. Финансирање захтјева
за средствима
Минимални и максимални износ гранта који на основу захтјева може бити затражен за први и други посебни циљ је у распону од 2.500 КМ до
5.000 КМ. Захтјеви у којима је планирани грант већи или мањи од утврђене висине ће у фази административне
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провјере бити аутоматски одбијени
као неприхватљиви за финансирање.
Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа осим за остваривање подстицаја у оквиру петог
посебног циља. У току године апликант може поднијети само један захтјев
за средствима.
Приликом подношења захтјева
за средстима апликанти су дужни да
воде рачуна о критеријима који су наведени у Програму. Свака апликација
која није у складу са критеријима ће
бити одбачена у административној
провјери.
Захтјеви за средствима изван
рока; у којима је тражен износ средстава већи од максималне вриједности
предвиђене Програмом и у којима нису достављени докази о властитом учешћу; у којима нису достављени докази
о испуњавању посебних услова или ограничења за остваривање подстицаја
ће бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
11.7. Отварање апликација и административна провјера
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката проводи се најкасније 21 дан од
дана пријема апликације.
Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли лице које је доставило апликацију испу-
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њава услове за добијање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде. Комисија провјерава да ли је
апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

-

да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,
да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,
да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
да је предложено финансирање
у складу са одредбама о финансирању (11.3. и 11.6).

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације уколико је очигледно да је документ
изостављен због случајне техничке грешке, а што се може индиректно утврдити на основу преостале достављене
документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих или посебних услова који су прописани Програмом. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
11.8. Евалуација достављених приједлога пројеката
За провођење процеса селекци-
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је, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство за привреду формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
При евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора у складу са критеријима из тачке
9.2. Програма:
a) Финансијски и оперативни
капацитети апликанта
б) Релевантност
ц) Методологија
д) Одрживост
е) Буџет и трошковна ефикасност
11.9. Евалуација достављених приједлога пројеката за средствима
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство за привреду формира комисију у саставу:
-

Ходовић Емир
Омерагић Исмет
Хаџиомеровић Мелида

Комисија проводи евалуацију захтјева након проведене административне провјере.
У евалуацији захтјева комисија
примјењује три група индикатора у
складу са одабраним критеријима из
тачке 9.2. и то:
a) Релевантност
б) Одрживост
ц) Буџет и трошковна ефикасност.

13. мај/свибањ 2015.
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11.10. Оцјењивање/евалуација апликација
Евалуација апликација се проводи на основу критерија и скале за евалуацију. Евалуациони критерији су
подјељени у оквиру група и подгрупа.
За сваку подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећим редослиједом:
1- веома слабо;
2- слабо;
3- адекватно;
4- добро;
5-веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки критериј предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи
100, док је максималан број бодова за
захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима

који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Уколико је укупан резултат у
поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија
без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност критерија. Приликом одређивања вриједности критерија комисија
ће се оцјењивати вриједност критерија
на основу приоритетних активности
из тачке 12.1. Програма, финансијских
критерија из тачке 12.2. Програма, правила о начину рангирања из тачке
12.3. Програма, а резултати пројекта
ће се процјењивати у односу на очекиване/процјењене резултате Програма
из тачке 13. Програма на начин како је
то предвиђено у скали за евалуацију.

Критерији и скала за евалуацију
КРИТЕРИЈ

1.

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом (из апликације)
1.2. Процијењени ниво финансијских капацитета апликанта неопходних за имплементацију пројеката (апликација и буџет
пројекта)
2.

Релевантност

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху и општи циљ из
тачке 2.1. и 2.2. Програма?

СКАЛА
Пројекти Захтјеви
10
5

-

5

-

30

30

10

10
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2.2. Колико је апликација релевантна за посебне циљеве из тачке
2.3. Програма?
2.3. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности
из тачке 12.1. Програма?
3. Методологија

10

10

10

10

10

3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те да ли су на задовољавајући начин
планирани расположиви ресурси апликанта неопходни за остваривање планираних резултата из пројекта ?

5

-

5

-

20

20

10

10

5

5

5

5

c) Буџет и трошковна ефикасност

30

30

c.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

10

10

10

10

10

10

100

80

4. Одрживост
b.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети побољшању стања које је наведено у тачци 6. Програма?
b.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне ефекте на
очекиване резултате тачке 13. и смањење оперативних трошкова
и повећавање оперативних прихода у сектору у којем апликант
послује?
b.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из Програма, у периоду
од минимално три године??

c.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности?
c.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена на
ефикасан и економичан начин?
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

11.11. Процедуре одобравања приједлога пројеката

мисија рангира по броју освојених бодова.

Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова ко-

У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити
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стање у погледу уклађености стварног
стања са стањем наведеним у приједлогу пројекта.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су Програмом дефинисана за сваки појединачни циљ. Сви најоље рангирани пројекти за које постоје
распложива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У супротном, приједлог пројекта се одбија.
Одобрене пројекте Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да
донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта који ће се суфинансирати
из средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горазде – економски код
614 400 – Субвенције јавним предузећима.
Уколико се ради о одобреном
пројекту којим се кориснику одобрава
исплата средстава у новцу, истовремено са приједлогом одлуке о одобравању приједлога пројекта, Влади кантона се доставља одобрени приједлог пројекта и преднацрт уговора о суфинансирању одобреног пројекта.
У случају да је планирано финансирање пројекта из Програма веће
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од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз
преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласности министру за привреду за потписивање уговора. Уколико је износ одобреног гранта већи од 50.000 КМ, уз
преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка о давању сагласности
премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде за закључивање уговора о
финансирању пројекта.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора, приступа се потписивању уговора за суфинансирање пројекта, о чему се апликант
писмено обавјештава. Уговором се дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе
корисника средстава и Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак
средстава.
Након испуњавања услова дефинисаним уговором, Министарство за
привреду предлаже Влади Босанскоподрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета,
донесе одлуку о одобравању средстава
из Буџета Кантона–економски код 614
400–Субвенције јавним предузећима у
складу са потписаним уговором.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде.
11.12. Процедуре одобравања захтјева
за средствима
Апликације поднесене у форми
захтјева које се односе на први и други
посебан циљ, а које су у процесу евалуације добиле више од 50 бодова комисија рангира по броју освојених бодова.
У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити
испуњавања услова за добијање подршке из Програма, посебно у погледу
уклађености стварног стања са стањем
наведеним у захтјеву.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима,
одобреним пројектима, односно пројектима који се налазе у процесу одобравања, комисија може предложити привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У супротном, захтјев за средствима се одбија.
Све одобрене захтјеве Министа-
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рство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу
Буџета, донесе одлуку о одобравању
средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона–економски код 614 400 –
Субвенције јавним предузећима.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације средстава, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
ТАЧКА 12.
ПРИОРИТЕТИ, ФИНАНСИЈСКИ
КРИТЕРИЈИ И НАЧИН РАНГИРАЊА
12.1. Приоритетне активности
Приоритетне активности и мјере су активности које су обухваћене тачкама 2.3.1. и 2.3.2. Програма.
12.2. Финансијски критерији
Финансијски критерији се примјењу за оцјену буџета и трошковне
ефикасности предложених активности.
За оцјењивање односа планира-
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них трошкова и очекиваних резултата,
те адекватности и ефикасности и економичности активности, примјењиваће се слиједећи финансијки критерији:
-

-

односа висине тражене подршке у односу на број корисника
услуга који ће бити обухваћени
подршком,
однос тражене подршке у укупним трошковима која је неопходна за дугорочно и одрживо рјешавање проблема,

12.3. Начин рангирања
12.3.1 Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета (критериј 9.2.1.1.) предност ће
се дати апликантима који су успјешно реализовали сличне или
исте пројекте, који су дужи временски период активни на подручју кантона, који су забиљежили раст броја запослених на начин да је осигурана боља организациона и кадровска структура
за провођење сличних пројеката. Овај критериј се примјењује
само приликом оцјењивања приједлога пројеката.
12.3.2 Приликом оцјењивања релевантности пројекта (критериј 9.2.1.2.)
предност ће се давати пројектима који доприносе остваривању
циљева из тачке 2.3.2. Програма,
а комисија ће водити рачуна да
приоритет да пројектима који
ефикасније доприносе остваривању општих и посебних циљева Програма те да ли пројектом
и захтјевом предвиђене активности доприносе испуњавању пр-
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иоритета дефинисаних Програмом. Предност ће се дати апликацијама које имају за циљ реализацију приоритетних активности и мјера предвиђених овим
Програмом. Посебна пажња ће
бити дата апликацијама које доприносе остваривању више приоритетних активности и мјера
предвиђених Програмом.
12.3.3. Приликом оцјењивања методологије (критериј 9.2.1.3.), оцјењиваће се методе и предложени
начин реализације активности.
Апликације које имају боље разрађену методологију и кохерентнији план имплементације
пројекта или захтјева ће имати
предност при рангирању. Овај
критериј се примјењује само
приликом оцјењивања приједлога пројеката.
12.3.4. Приликом оцјењивања одрживости пројекта (критериј 9.2.1.4.),
предност имају апликације које
доприносе одрживом рјешавању проблема наведеног у приједлог пројекта, који доприносе
свеобухватном рјешавању проблема и побољшању стања описаног у тачци 6. Програма, те утјецају пројекта на побољшање
стања у укупном сектору у којем апликант послује. Приликом
оцјењивања одрживости процјењиваће се ниво планираних
очекиваних резултата из тачке
13.Програма и могућности за
одрживи наставак остваривања
резултата и након завршетка
финансирања из средстава овог
Програма. Предност у пружа-
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њу подршке ће се дати пројектима и захтјевима који омогућавају остваривање већих резултата који су предвиђени овим Програмом.
12.3.5. Приком оцјењивања буџета и
трошковне ефикасности (критериј 9.2.1.5.) предност ће се дати
апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије Програма, на начин да ће се предност давати апликантима који
пројектом побољшавању стање
за већи број корисника услуга, у
којем је планирана подршка планирана на нивоу да дугорочно
рјешавање проблема наведеног
у пројекту, те пројектима у којима су апликанти у већем нивоу
планирали користити властита
средства и ресурсе као властито
учешће у финансирању трошкова пројекта.
ТАЧКА 13.
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
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едузећа и унапређење система
пружања услуга који обезбјеђује
већи степен задовољства корисника услуга јавног предузећа;
ц) Побољшање доступности услуга
који се пружају корисницима;
д) Увођење нових врста услуга јавног предузећа;
е) Побољшање економске и финансијске одрживости јавном предузећу и проширење капацитета јавног предузећа кроз набавку неопходне опреме, уређаја и
машина.
Апликација која се поднесе за
финансирање из средстава Програма
биће процјењивана у односу на очекиване резултате.
13.2. Квантитативни преглед очекиваних резултата
У приједлогу пројекта неопходно је навести информације које су
потребне за утврђивање квантитативних ефеката очекиваних резултата пројекта.

13.1. Преглед очекиваних резултата
подршке

13.3. Мониторинг имплементације Програма

Очекивани резултати Програма
подршке јавног предузећа су:

Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржане активности проводи у
складу са потписаним уговором и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата
одабрани корисник је дужан достављати правовремене одговоре министарству на све упите везане за имплементацију пројекта, омогућити члановима
комисије увид у све поступке и документе који су повезани са имплемента-

a) Рјешења проблема која омогућавају сигуран и редован рад у
пружању услуга грађанима у
комуналним предузећима у систему водоснабдјевања, одвоза
смећа и других комуналних услуга;
б) Осигурање бољих услова рада
на побољшању услуга јавног пр-
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цијом пројекта, обавјештавати министарство о свим одступањима у имплементацији пројекта од плана који је дефинисан у приједлогу пројекта те омогућити комисији увид и у друге податке и документацију која је неопходна
за успјешно провођење мониторинга.

анско-подрињског кантона Горажде.

Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације активности сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна
документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.

Непредвиђени расходи за остле Програмом предвиђене активности
могу се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре самог Програма, али не и довести до повећања укупних непредвиђених расхода Програма.

У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о поврату додјељене државне помоћи или преусмјеравање у складу са одредбама Програма.
У циљу осигурања процјене резултата Програма одабрани корисник
који је добио подршку, дужан је након
утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Корисник је дужан доставити
извјештај о утрошку средстава. Форма
и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављена кориснику
средстава.
Надзор реализације Програма
врши Министарство за привреду Бос-

ТАЧКА 14.
ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
14.1.Непредвиђени расходи

14.2. Ризици
Како би се смањили ризици у
процесу имплементације Програма уведен је механизам испуњавања предуслова у имплементацији пројеката који
се испуњавају добијањем сагласности
од органа предвиђеног Програмом.
Обзиром на специфичности Програма, средства из Програма се могу одобрити након што је пројекат или захтјев одобрен од стране владе те након
што су испуњени одређени предуслови предвиђени Програмом. У циљу
додатног смањења ризика, Влада, Одлуком о одобравању пројеката може дефинисати додатне услове које је апликант обавезан испунити прије исплате
средстава у складу са Програмом.
Апликант је дужан планирати
одговарајуће мјере које ће подузети у
случају остваривања ризика који могу
утицати на остваривање циљева и резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили подршку из овог Програма.
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ТАЧКА 15.

I

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Влада) утврђује стандарде и
критерије за именовање на позицију
предсједника и чланова Управног одбора Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде (у
даљем тексту: Агенција).

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:04-04-14-569-2/15
30.04.2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Есед Радељаш,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-593/15 од
30.04.2015.године.

310
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине број: 34/03 и 65/13) и члана 8. и 11.а. Закона о Агенцији за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде – пречишћени текст
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:8/10), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и критерија
за именовање Управног одбора
Агенције за приватизацију у
Босанско-подрињском кантону
Горажде

II
За предсједника и члана Управног одбора у Агенцији из тачке I ове
Одлуке може бити именован кандидат
који испуњава сљедеће опште услове:
a) Да је држављанин Босне и Херцеговине;
б) да је старији од 18 година;
ц) да није отпуштен из државне
службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу у
Босни и Херцеговини у периоду
од три године прије дана објављивања упражњене позиције;
д) да се на тог кандидата не односи
члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине;
е) да није осуђиван за кривично дјело и да се против кандидата не
води кривични поступак;
ф) да није изабрани званичник, носилац извршних функција или
савјетник у смислу Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број 70/08);
г) да није на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине;
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х) да није предсједник или члан надзорног одбора или управног
одбора у другом предузећу са
већинским државним капиталом
или институцији.
Поред наведених општих услова, кандидат који се именује за позицију предсједника и члана Управног одбора Агенције мора испуњавати и посебне услове:
a) да има завршен најмање VII степен стручне, бечлер, економске,
правне, техничке или друге друштве струке;
б) да има најмање 1 (једну) годину
радног искуства у струци рачунајући од дана дипломирања;
ц) да посједује знање из области дјелатности Агенције.
III
У Управни одбор не могу се
именовати кандидати који су :
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IV
Приликом избора кандидата
неће се вршити дискриминација према било коме на основу расе, националног или етничког поријекла, боје, вјере, пола, брачног статуса, породичног
статуса, инвалидности или због постојања осуде за коју је изречено помиловање.
V
На основу општих услова утврђених Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ и стандарда и критерија утврђених овом Одлуком, Влада Босанско
-подрињског кантона, сходно одредбама члана 8. наведеног Закона ће објавити оглас за именовање предсјеника и
чланова Управног одбора Агенције, који ће да се објави у „Службеним новинама Федерације БиХ” и у једном дневном листу великог тиража.

a) старији од 70 година на дан именовања,
б) осуђивани за кривична дјела и за
привредне преступе неспојиве са
дужношћу у Управном одбору,
пет година од дана правоснажности пресуде, укључујући и вријеме затворске казне,
ц) судском пресудом или другом
мјером искључени или им је забрањено обављање активности
у надлежности управног одбора
или послова управљања,
д) у финансијском или приватном интересу у институцији у које се именује.

VI
Поступак избора обавља се у складу са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ.
VII
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:03-05-611/2015
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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311
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), чланова 57. и 58. Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
6/10) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 2/15), на приједлог Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
14. редовној сједници, одржаној дана
30.04.2015.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању „План и програм
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2015. годину”
утврђених у Буџету Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде на економском
коду 615 100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне
накнаде) и 821 500 - Набавка
сталних средстава у облику права
(израда пројекта)
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја „План
и програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2015. годину” утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину, на економском
коду 615 100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне накна-
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де) и 821 500 - Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта), у
укупном износу од 180.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке и
Програма задужују се Министарство
за привреду и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-591/15
ПРЕМИЈЕР
30.04.2015. године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

311а)
Година:
Економски код:

2015.
615 100
821 500

Назив економског кода:
Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде)
Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта)
Назив Програма:
План и програм
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2015. годину

13. мај/свибањ 2015.

Број 5 – страна 967

Датум усвајања Програма:
30.04.2015. године
План и програм утрошка средстава је
усвојен Одлуком Владе БПК Горажде,
број: 03-14-591/15 од 30.04.2015. године
Објављивање:
План и програм је
објављен у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/15
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Технички подаци о Програму
Период реализације Програма:
01.01.2015- 31.12.2015. године
Буџетска линија:
Капитални трансфери другим
нивоима власти (водне накнаде)
Набавка сталних средстава у
облику права (израдапројекта)
Економски код:

615 100
821 500

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
180.000,00 КМ
Одговорно лице: мр.сци.Есед Радељаш
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Меџида Рашчић, дипл.инг.
Контакт-телефон:

038 228 256

Контакт е-маил: privreda@bpkg.gov.bа
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

У складу са члановима 57. и 58.
Закона о водама Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 6/10) а у вези са чланом 178.
став 2. Закона о водама („Службене новине ФБиХ”, број: 70/06) и члановима
37, 45. и 50. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), на приједлог Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину са економског
кода 615 100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне накнаде) и економског кода 821 500 – Набавка сталних средстава у облику права
(израда пројекта)
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона са економског кода 615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) и економског кода 821 500
- Набавка сталних средстава у облику
права (израда пројекта) је
ПЛАН И ПРОГРАМ
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2015.годину
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2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ, СВРХА
И ОПИС ПЛАНА И ПРОГРАМА
(2.1.)
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ама за 2015. годину почиње усвајањем
од стране Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде и трајаће до 31.12.
2015. године.

(Законски основ)
Законски основ за доношење Плана и програма утрошка средстава у
сектору водопривреде за 2015. годину
(у даљем тексту Програм) са економског кода Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде)
и економског кода Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде 821 500 – Набавка сталних
средстава у облику права (израда пројекта) садржан је у члановима 57. и 58.
Закона о водама Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број : 6/10), члану 178. став 2. Закона о водама („Службене новине Ф
БиХ”, број: 70/06) и члановима 37, 45.
и 50. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2015.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 2/15), с циљем обезбјеђења подршке локалним заједницама у сектору
водопривреде кроз суфинансирање изградње и одржавања водних објеката,
уређење водотока II категорије, као и
осталих активности везаних за послове
управљања водама (израда техничке
документације и сл.)
(2.2.)
(Почетак и вријеме
имплементације Програма)
Имплементација Плана и прогр-

(2.3.)
(Сврха Плана и програма)
Сврха овог Плана и програма је
да осигура намјенски, плански и транспарентан утрошак средстава, одобрених на економском коду 615 100 –
Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) и 821 500 Набавка сталних средстава у облику
права (израда пројекта), у складу са
важећим законским прописима, у циљу унапређења водопривреде на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(2.4.)
(Опис Плана и програма)
План и програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2015.
годину, дефинише његове битне елементе и то опште и посебне циљеве,
критерије за расподјелу средстава, потребна средства, кориснике средстава,
намјену утрошка средстава, процјену
резултата који ће се остварити те процјену непредвиђених расхода и издатака.
Послови који су према одредбама Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде и федералног
Закона о водама стављени у надлежност кантона и општина финансирају се
из сљедећих извора:
-

дијела средстава прикупљених
по основу водних накнада и за-
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купа јавног водног добра на површинским водама I категорије,
која по члану 177. став 1. федералног Закона припадају кантону,
прихода по основу закупа јавног водног добра на површинским водама II категорије,
Буџета Кантона и буџета општина,
кредитних средстава,
средстава осигураних посебним
законом,
донација и осталих средстава у
складу са законом.

Кориштење средстава из претходног става прописано је чланом 57.
Закона о водама Босанско-подрињског
кантона Горажде у складу са годишњим планом и програмом који на приједлог Министарства за привреду доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Чланом 177. Закона о водама („Службене новине Ф БиХ”, број: 70/06)
прописана је расподјела прихода остварених по основу општих и посеб-

них водних накнада и прихода прикупљених на основу закупа јавног водног добра на површинским водама I
категорије на сљедећи начин:
-

надлежној Агенцији за воде.......40%

-

у корист БуџетаКантона.............45%

-

у корист Фонда
за заштиту околине
Федерације БиХ.............................15%

Приходи од закупа јавног водног
добра на површинским водама II категорије у цијелости припадају Буџету
Кантона.
Према наведеним одредбама Закона,ови приходи се користе за суфинансирање изградње и одржавања водних објеката (заштитни објекти, објекти за одводњавање, објекти за искориштавање вода: за водоснабдијевање и
за наводњавање и објекти за заштиту
вода од загађивања), као и остале активности везане за послове управљања
водама (израда техничке документације, подлога за издавање концесија и
друго).
ПОСЕБНЕ ВОДНЕ
НАКНАДЕ
(КМ)

РЕДНИ
БРОЈ

ОПШТИНА

ОПШТА ВОДНА
НАКНАДА (КМ)

1.

ГОРАЖДЕ

96.998,11

84.812,28

181.810,39

2.

ФОЧА ФБИХ

1.599,99

3.629,20

5.229,19

3.

ПАЛЕ ФБИХ

786,01

2.854,57

3.640,58

99.384,11

91.296,05

190.680,16

У К У П Н О:
Табела 1.

УКУПНО
(КМ)
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
(3.1.)
(Општи циљеви Плана и програма)
Основни (општи) циљеви Плана и програма су:
-

-

Намјенски утрошак остварених
прихода од водних накнада кроз суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, одржавања водних објеката и уређења водотока II категорије, које
кандидују и реализују општине
у саставу Босанско-подрињског
кантона Горажде и осталих активности везаних за послове управљања водама.
Израда техничке документације.
(3.2.)

(Посебни/специфични циљеви
Плана и програма)
План и програм садржи посебне (специфичне) циљеве у оквиру којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
Посебни/специфични циљеви
Плана и програма су:
-

Реализација обавеза утврђених
Кантоналним оперативним планом одбране од поплава (КОП),
у циљу провођења превентивних мјера, активности и радова
одбране од поплава и повећања
протицајног профила водотока
II категорије, повећања дужине
уређених водотока, повећања

-

-

-

броја стамбених и привредних
објеката као и пољопривредних
површина које ће бити трајно
заштићене од штетног дјеловања вода,
Развој и унапређење водне инфраструктуре кроз суфинансирање пројеката,
Пружање подршке мјерама које
доприносе развоју водопривреде кроз израду техничке документације,
Побољшање услова живота и
стандарда становништва (редовно и квалитетно водоснабдијевање, заштита од штетног дјеловања вода, кориштење водотока за потребе туризма и производњу електричне енергије,
заштита од поплава, заштита
вода од загађења, уређење водотока, заштита околишане).

5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
(4.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Средства за провођење овог Плана и програма планирана су у укупном износу од 180.000,00 КМ на економском коду Буџета Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде 615 100 – Капитални трансфери другим нивоимавласти (водне
накнаде) у износу од 160.000,00 КМ
намијењена за суфинансирање/финансирање пројеката из надлежности
општина и економском коду 821 500 Набавка сталних средстава у облику
права (израда пројекта) у износу од
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20.000,00 КМ за израду техничке документације из надлежности Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

дова по предложеном пројекту и
закључене уговоре о извођењу
радова са најповољнијим понуђачима.

6. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
(5.1.)
(Општи услови
за учествовање у Програму)
Општи услови омогућавају учешће локалних заједница као корисника средстава. Општи услови за учешће
апликаната у Плану и програму утрошка средстава у сектору водопривреде
за 2015. годину су:
-

-

-

-

Да су корисници средстава намјенски утрошили и оправдали
додијељена средства из претходне године,
Да се ради о радовима на идентификованим поплавним подручјима дефинисаним Кантоналним оперативним планом одбране од поплава, за случај када
се захтјев односи на провођење
мјера утврђених КОП-ом, са предмјером и предрачуном радова урађеним од стране овлаштеног правног лица и закљученим уговором са комуналним
предузећем,
Да се реализацијом напријед
наведених радова постигну највећи ефекти на заштити од поплава на одабраном подручју,
Да корисници средстава имају
израђену инвестиционо-техничку документацију и конструкцију финансирања пројекта, уколико аплицирају за извођење ра-

(5.2.)
(Критерији за расподјелу)
Рангирање приоритетних пројеката за План и програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2015.
годину, општине су дужне извршити
на основу слиједећих критерија:
-

-

-

-

испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
пројекти чијом се реализацијом
постижу највећи ефекти на подручју гдје се реализују,
пројекти који су у фази реализације (раније започети) и могућност окончања пројекта,
пројекти за које постоји властито или учешће из других извора финансирања,
оправданост и хитност извођења радова или израде техничке
документације.
(5.3.)

(Израда техничке документације)
Планом и програмом утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2014. годину планирана је и започета
израда Програма истражних радова и
Елабората о извршеним истражним
радовима за потребе израде Главног
пројекта изградње МХЕ на ријеци Колини. Укупна вриједност уговорених
послова је 28.080,00 КМ, а рок за завршетак је дванаест мјесеци од дана потписивања уговора. У складу са Планом

Број 5 – страна 972

и програмом за 2014. годину плаћен је
аванс у износу од 11.232,00 КМ, а остатак средстава одобрених за израду
ове документације ће се планирати и
платити у складу са овим Планом и
програмом .
(5.4.)
(Начин расподјеле средстава)
Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2015. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 2/15) распоређиваће се по овом
Програму који на приједлог Министарства за привреду усваја Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у
складу са чланом 57. Закона о водама
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број : 6/10),
члановима 37. и 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), Кантоналним оперативним планом одбране од
поплава („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
7/13) и у складу са Законом о јавним
набавкама у дијелу Програма који се
односи на израду техничке документације.
Приликом расподјеле средстава
од водних накнада уважена је специфичност Босанско-подрињског кантона Горажде у чијем саставу се налазе
општина Горажде, као најразвијенија
и најнасељенија општина са властитим
приходима, и општине Пале ФБиХ и
Фоча ФБиХ, као неразвијене општине.
Обзиром на остварене приходе општ-
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ина по основу водних накнада датих у
Табели 1. овог Програма, приликом
расподјеле средстава кориштен је принцип равноправности становништва
свих локалних заједница у рјешавању
приоритетних потреба у области водопривреде.
Средства планирана на економском коду 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне
накнаде) распоредиће се општинама у
омјеру: општини Горажде 80.000,00
КМ, а општинама Пале ФБиХ и Фоча
ФБиХ по 40.000,00 КМ.
(5.5.)
(Кандидовање приједлога пројеката
и захтјева за средствима)
Право на средства по овом Плану и програму имају општине у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде по принципу исказаних приоритета у рјешавању основних потреба у
области водопривреде, достављених
на захтјев Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде, а у намјене дефиниране чланом
178. став 2. Закона о водама (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 70/06), чланом 57. став 1.
тачке б) и ц) Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 6/10) и Кантоналним оперативним планом одбране од поплава („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 7/13).
Одржан је заједнички састанак
са представницима све три општине у
саставу кантона, у циљу утврђивања
стварних и приоритетних потреба ло-
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калних заједница у сектору водопривреде и донесени закључци да се средства од водних накнада у 2015. години,
користе за сљедеће намјене:
-

-

Реализација обавеза утврђених
Кантоналним оперативним планом одбране од поплава (КОП),
у циљу повећања протицајног
профила водотока II категорије
и подузимања превентивних и
припремних мјера заштите од
поплава на идентификованим
поплавним подручјима,
суфинансирање изградње и одржавања водних објеката (заштитни објекти, објекти за искориштавање вода и објекти за заштиту вода од загађивања), као
и остале активности везане за
послове управљања водама.

Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, је
прије израде овог Програма упутило
општинама позив за достављање захтјева са приједлогом приоритетних пројеката за суфинансирање/финансирање у 2015. години на апликационом
образцу „Основни подаци о пројекту”
који садржи: назив пројекта, кратак
опис пројекта или техничке документације, очекиване ефекте након реализације пројекта, степен спремности пројекта за реализацију, степен реализације имогућност окончања пројекта,
тачну или оријентациону предрачунску вриједност радова или услуга са приједлогом конструкције финансирања, да ли је пројекат предвиђен у буџету општине за 2015. годину и остале
битне податке и информације о пројекту или техничкој документацији.
Рангирање и одабир приорите-
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тних пројеката за План и програм утрошка средстава водних накнада у 2015.
години, општине су извршиле на основу наведених критерија и доставиле
Министарству документацију – захтјев
са попуњеним „ОПП” образцем са утврђеним приоритетним пројектом.
Министарство је у План и програм утрошка средстава водних накнада у сектору водопривреде у 2015. години уврстило кандидоване пројекте
према захтјеву општина, у висини планираних средстава. У случају мање расположивих средстава од захтјева општине за приоритетни пројекат, са одговорним представницима општине
утврдиће се дио активности из пројекта које ће се финансирати из средстава
водних накнада.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
доставити Влади Босанско-подрињског кантона Горажде приједлоге одлука
о одобравању средстава за суфинансирање/финансирање одређеног пројекта општина или за израду техничке
документације.
На основу приједлога Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси појединачне одлуке о одобравању новчаних средстава, након чега ће Министарство
за привреду или Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у зависности од висине средстава, са корисницима средстава закључити уговоре о суфинансирању/финансирању одобрених пројеката и вршењу услуга израде
пројектне документације, којима ће
бити прецизиран начин и динамика
кориштења одобрених средстава, те
надзор над утрошком истих у намијењене сврхе.
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Након доношења одлука о одобравању новчаних средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, захтјев за плаћање са пратећом документацијом се доставља Мин-

истарству за финансије.
На основу проведених активности, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, предлаже сљедећи:

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА У 2015. ГОДИНИ

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЛИ
ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Општина Горажде

● Изградња потисног
цјевовода од Фабрике
воде у Витковићима до
резервоара “Витковићи 2”

Економски код: 615 100

Општина Пале ФБиХ
Економски код: 615 100

Општина Фоча ФБиХ
Економски код: 615 100

Министарство за привреду
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Економски код 821 500

● Провођење мјера одбране
од поплава утврђених у
КОП-у, поплавно подручје
уз ријеку Прачу, локалитет
Каљани и Хреновица
● Провођење мјера одбране
од поплава утврђених у
КОП-у, поплавно подручје
уз ријеку Колину,
локалитет Фочанска
Јабука
● Израда програма
Истражних радова и
елабората о извршеним
истражним радовима за
потребе израде главног
пројекта изградње МХЕ
наријеци Колини

У К У П Н О:
Табела 2.

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК
СРЕДСТАВА (КМ)

80.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

180.000,00
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(5.6.)
(Прерасподјела средстава)
У случају потребе, Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде ће направити прерасподјелу средстава са једне на другу
компоненту (пројекат или техничку
документацију) у износу до максимално 10 процената од износа компоненте
са које се средства преносе. Прерасподјелу ових средстава Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће извршити одлуком министра за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваку компоненту до
максимално 25 процената, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде може направити
прерасподјелу средстава уз сагласност
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.
У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде се
овлашћује да може вршити измјену и
допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке о преусмјеравању, повећању или
смањењу укупне вриједности Програма уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
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7. МОНИТОРИНГ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Мониторинг се проводи са циљем
утврђивања да ли се имплементација
подржаних пројеката проводи у складу са потписаним уговорима и у складу са одредбама овог Програма. Корисници средстава су дужни након утрошка одобрених средстава доставити
Министарству за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде извјештај о утрошеним средствима за намјене
предвиђене уговором, са припадајућом документацијом и доказима.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
у циљу праћења намјенског утрошка
одобрених средстава, тј. надзора, формирати комисију која ће сачинити извјештај о утрошку средстава Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде доношење одлуке о поврату
додијељених средстава.
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Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
ће Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доставити коначни извјештај о утрошку одобрених средстава
предвиђених овим Планом и програмом.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду, Министарству за финансије
и Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде.
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промјене законских прописа или у склађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, Програм се може
мијењати, повећавати или смањивати
износ на појединим ставкама као резултат интерне прерасподјеле средстава.
У случају мање расположивих средстава од захтјева општине за приоритетни пројекат, са одговорним представницима општине утврдит ће се
дио активности из пројекта који ће се
финансирати из средстава водних накнада.
(9.2.)
(Ризици)

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом овог Програма
очекује се побољшање водоснабдијевања на подручју општине Горажде, заштита од поплава на подручју општина Пале ФБиХ и Фоча ФБиХ и израда
техничке документације неопходне за
послове управљања водама, а која је у
надлежности Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

У приједлозима пројеката општине су дужне процијенити све ризике
који могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта. Општине су дужне планирати одговарајуће
мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на
остваривање планираних резултата.
Број:03-14-591-1/15
05.05.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Мјерење резултата предметних
активности ће се вршити на основу обиласка на терену и на основу писаних
извјештаја корисника средстава.

Овај План и програм усвојила је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-591/15
од 30.04.2015. године.

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
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(9.1.)
(Непредвиђени расходи)
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом Програму који могу настати као резултат

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 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године,
д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Надзорног одбора
привредног друштва
,,МЕСОПРОМЕТ” д.д. Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Надзорног одбора
привредног друштва ,,Месопромет” д.д.
Горажде, како слиједи:
1. Рашидовић Мурат- предсједник
2. Салковић Фадил
- члан
3. Дучић Мирсад
- члан
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у ,,Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-590/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 1.
Овим Рјешењем именују се предсједник и чланови Надзорног одбора привредног друштва ,,Месопромет”
д.д. Горажде, како слиједи:
1. Бешлија Ермина - предсједник
2. Салковић Фадил
- члан
3. Дучић Мирсад
- члан
Члан 2.
Надзорни одбор именује се на
период до 90 (деведесет) дана.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у ,,Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–590-1/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

313

314

На основу члана 4. став 2. Закона о министарстким, владиним и другим именовањима у Федерацији БиХ
(,,Службене новине Федерације БиХ”
број:12/3, 34/03, 65/13) и члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15) и чланова 17. и 18.
Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/13), Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора
привредног друштва
,,МЕСОПРОМЕТ” д.д. Горажде
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ОДЛУКУ
о усвајању Програма утрошка
средстава “Програм руралног развоја
за 2015. годину” утврђеног у Буџету
Министарства за привреду на
економском коду 614 300 – ТЕК 002
-Текући трансфери непрофитним
организацијама – рурални развој
за 2015. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава “Програм руралног развоја за 2015. годину”, утврђен у Буџету Министарства
за привреду на економском коду 614
300 ТЕК002 –Текући трансфери непрофитним организацијама – рурални развој за 2015. годину.

13. мај/свибањ 2015.

314a)
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА / ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА
БУЏЕТА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма: Програм руралног
развоја Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2015. годину
Буџетски корисник: 17. Министарство
за привреду
Економски/аналитички код:

614 300

Члан 2.

Назив аналитичког кода:
Текући трансфери непрофитним
организацијама – Рурални развој

Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. ове Одлуке.

Период реализације Програма:
01.01.2015 - 31.12.2015.

Члан 3.

Укупна вриједност Програма: 80.000 КМ

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-589/15
ПРЕМИЈЕР
30.04.2015.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

Одговорно лице:

Есед Радељаш

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Расим Сијерчић
Контакт-телефон:

+387 38 227 857

Контакт е-маил:
sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.bа
Датум усвајања Програма:
30.04.2015. године.
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде у складу са Законом о новчаним подстицајима и пољопривреди на
подручју БПК Горажде донијела је Од-
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луку о усвајању Програма број: 03-14589/15 од 30.04.2015. године. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/15)
Објављивање: Програм је објављен у
„Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“
број: 5/15
Интернет: www.mp.bpkg.gov.bа
У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), члановима 8, 17. и 18. Закона о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/13), на приједлог
Министарства за привреду, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРОГРАМ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА /ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
СА ЕКОНОМСКОГ КОДА
614 300 – ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
– РУРАЛНИ РАЗВОЈ
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да 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Рурални развој гласи: Програм руралног развоја Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2015. годину
(у даљем тексту: Програм).
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
2.1. Општи циљ Програма
2.1.1. Основни циљ Програма је подстицање конкурентности руралних подручја у Босанско-подрињском кантону Горажде.
2.2. Сврха Програма
2.2.1.

Сврха Програма је пружање подршке економском развоју руралних подручја на начин који
доприноси повећању разноликости економских дјелатности,
запослености, побољшању општих услова за остварење прихода и квалитете живота руралних заједница на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.

2.3. Посебни циљ
Посебни циљ Програма планиран је кроз подстицање конкурентности руралног подручја у циљу остваривања сврхе и општег циља Програма.

1. НАЗИВ ПРОГРАМА

2.3.1. Подстицање конкурентности
руралног подручја

1.1. Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског ко-

2.3.1.1. Кроз подстицање конкурентности руралног подручја настоји
се осигурати стабилан извор
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доходка за пољопривредне произвођаче кроз повећање учешћа
на тржишту, већу тржишну оријентацију или диверзификацију пољопривредне производње, побољшање руралне инфраструктуре, повећање економске активности младих пољопривредника. Кроз подстицање
конкурентности настоји се постићи побољшање инфраструктурних, технолошких и људских ресурса чији су резултати продуктивност и квалитет производа, чиме се може постићи трајно повећање удјела на тржишту, а што води побољшању одрживости руралних заједница на
подручју кантона.
2.3.1.2. Подршка ће се обезбиједити за
сљедеће врсте активности које
могу бити предложене за финансирање и суфинансирање у оквиру овог Програма:
a) санација некатегорисаних путева који повезују насељена мјеста, дијелове насељених мјеста у
руралним подручјима, те приступних путева до пољопривредних површина, не укључујући
асфалтирање,
б) асфалтирање некатегорисаних
путева који повезују насељена
мјеста у руралним подручјима,
ц) асфалтирање приступних путева до тржница, откупних станица, фарми у руралним подручјима,
д) израда секундарне мреже у оквиру Појекта наводњавања, израда пројектне документације,
итд.
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е) активности које доприносе повећању учешћа на тржишту кроз оријентацију на производњу,
прераду и продају традиционалних производа (набавка амбалаже за паковање и опреме намјењене традиционалној производњи).
3. ЗАКОНСКИ ОСНОВ
ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
3.1.

На основу Закона о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 05/03), надлежности
Министарства за привреду су
предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење
производње, управљање природним богатствима, осигурање
услова за развој и унапређење
пољопривреде и руралног развоја, заштита и кориштење пољопривредног земљишта, узгој заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде,
водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај роба и
услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола
цијена производа и услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса,
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развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција туризма, угоститељство, подузетништво, провођење
политке развоја комуникација и
транспортне инфраструктуре,
развој јавног саобраћаја, изградња обнова и одржавање саобраћајница од значаја за кантон,
модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. На основу члана 12. Закона
о пољопривреди, прехрани и
руралном развоју БиХ („Службени гласник БиХ” број: 50/08)
Кантони у Федерацији БиХ, на
основу овог и других закона, те
у складу са расположивим буџетским и другим средствима,
могу припремати, усвајати и реализовати програме руралног
развоја.
3.2.

економски и социјални положај
у руралним подручјима Босанско-подрињског кантона Горажде кроз подстицање мјера и
финансирање пројеката који доприносе економском, социјалном и културном напредку руралних подручја.
4.2.

Програм ће омогућити инвестиције у пољопривредна газдинства и запошљавање младих у
пољопривреди, побољшање руралне инфраструктуре и других организованих допунских активности, производњу и продају традиционалних производа.

4.3.

Сврха Програма је пружање подршке непрофитним организацијама и јединицама локалне
самоуправе у активностима у
области руралног развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и других активности које омогућавају развој
руралног подручја и пољопривреде, те очување земљишта у
добром пољопривредном и околишном стању.

4.4.

У току двије године имплементације Програма руралног развоја Министарство за привреду
је суфинасирало десет пројеката и то: реконструкција краћих
путних комуникација, изградњу нових путних комуникација, као и изградњу путева и мостова доимања пољопривредних произвођача. Исто тако, суфинансирано је шест пројеката
у циљу повећања конкурентности продаје пољопривредних

Програм је израђен у складу са:

a) Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. год.,
б) Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службене новине
Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:4/13),
ц) Програмом рада Владе Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2015. годину.
4. ОПИС ПРОГРАМА
4.1.
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Програм руралног развоја у току двије године имплемнтације
имао је за циљ да унаприједи
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производа, кроз набавку амбалаже и опреме за наше пољопривредне произвођаче и један пројекат у виду захтјева за уређење пољопривредног земљишта.
Подржан је један пројекат набавке контејнера за комунални
отпаду мјесној заједници са тежим условима привређивања.
Кроз Програм руралног развоја
подржане су активности едукације из пољопривредне производње значајне за наш кантон.
У оквиру трећег циља подржана су четири пројекта у циљу
развоја туризма у руралним подручјима, те два пројекта за очување и промоцију туристичких потенцијала руралних подручја.
4.5.

Програм утрошка средстава са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој
Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину (у даљем
тексту: Програм) дефинише битне елементе за доношење Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни
циљеви Програма, критерији за
расподјелу средстава, потребна
средства, корисници средстава,
процјена резултата, те процјену
непредвиђених расхода и издатака.

5. ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
5.1.

Имплементација Програма за
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2015. годину почиње усвајањем
Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и трајаће до 31.12.2015. године.
6. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈАКАНТОНА
6.1.

Од 2011. године Министарство
за привреду проводи Програм
руралног развоја са циљем да се
допринесе јачању капацитета
организација из руралних подручја да могу активно учествовати на развоју руралних подручја у Босанско-подрињском кантону Горажде. У протеклим
годинама дошло је до повећања
обима конкретних активности
у побољшању стања руралне
инфраструктуре, јачању капацитета организација које су активне у руралним подручјима и
услова привређивања становништва у руралним подручјима.

6.2.

У току израде Стратешког плана руралног развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2014-2020.
година утврђено је да највећи
дио површине кантона припада руралном подручју. Међутим, пописом становништва у
2014 години уочљив је много
мањи број становника у руралном подручју, иако је ово подручје знатно веће од урбаног подручја Босанско-подрињског кантона. Анализом насталог проблема утврђено је да се рурално
становништво сели у урбани
дио кантона, јер је у том дијелу
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кантону лакши и бољи приступ
квалитетнијој услузи и јавним
добрима, односно у урбаном
подручју боља је инфраструктура, квалитетније школовање,
здравствена заштита, боља могућност запошљавања у приватном сектору, бољи друштвени
живот. Миграцијом становништва са села рурална подручја
имају све више ненасељених села, мањи број радно способног
становништва, што је узроковало запуштање природних богатстава (воћњака, њива, ливада,
шума, приступних путева), енормног смањења сточног фонда,
као и запуштање културно-историјског наслијеђа у руралном
подручју (стећци, грађевине, мостови и сл.).
7. ПРОЦЈЕНА НАПРЕДКА
И КОРЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА
У 2015. ГОДИНИ
7.1.

Процјена напредка у протеклој
години

7.1.1.

У току имплементације Програма подржане су углавном активности организација у руралним подручјима на унапријеђењу руралне инфраструктуре, те
на јачању капацитета организација које дјелују у руралним подручјима.

7.2.

Корекције Програма за 2015. годину

7.2.1.

У 2015. години главни приоритет остаје развој руралне инфраструктуре посебно у подручји-
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ма у којима је развијена пољопривредна производња и продаја традиционалних производа,
подручјима са тежим условима
привређивања.
8. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
8.1.

Висина средстава за провођење
Програма

8.1.1.

Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/15) на економском коду 614 300 ТЕК 002 Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални
развој у износу од 80.000 КМ.
Средствима која су одобрена
Буџетом Босанско-подрињског
кантона Горажде у износу од
80.000,00 КМ финансираће се
само један циљ, тј. повећање конкурентности руралних подручја кроз сљедеће активности:

8.1.2.

a. Санација некатегорисаних путева који повезују насељена мјеста, дијелове насељеног мјеста у
руралним подручјима те приступних путева до пољопривредних површина, не укључујући
асфалтирање,
б. Асфалтирање некатегорисаних
путева који повезују насељена
мјеста у руралним подручјима,
ц. Асфалтирање приступних путева до тржница, откупних станица, фарми у руралним подручјима.
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Напријед наведене активности
под а, б и ц финсираће се до
максималног износа укупног Буџета Програма до 60.000,00 КМ
д. Израда секундарне мреже у оквиру пројекта наводњавања, израда пројектне документације
секундарне мреже као и друге
активности везане за овај пројекат на локалитетима Цвилина, Ахмовића, Коџага Поља, Хубјера и Казагића. Ове активности финансираће се до максималног износа до 12.000 КМ.
е. Активности које доприносе повећању учешћа на тржишту кроз орјентацију на производњу,
прераду и продају традиционалних производа (набавка амбалаже за паковање и опреме намјењене традиционалној производњи) финасираће се до максималног износа укупног Буџета
Програма до 8.000,00 КМ.
8.2.

Редистрибуција средстава

8.2.1.

У случају потребе која се укаже
у току имплементације Програма, Министарство може направити редистрибуцију средстава
са једне на другу компоненту у
оквиру горе поменутог циља у
износу до максимално 20 процената од износа компоненте са
које се средства преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити одлуком министра.

8.2.2.

У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат Измјене и допуне Буџета Бо-

санско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења са других
кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских
корисника, Министарство за привреду ће вршити измјену и допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке о преусмјеравању
повећању или смањењу укупне
вриједности Програма уз сагласност Владе.
9. КРИТЕРИЈИ
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
9.1.

Начин расподјеле средстава

9.1.1.

Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи у новцу, стварима и правима за пројекте, активности и мјере које
доприносе остваривању општег
и посебних циљева Програма и
може бити додијељена једном
или више пута у складу са одредбама овог Програма.

9.1.2.

Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката и захтјева у складу са Програмом. Коначне одлуке о додјели државне помоћи
за појединачне пројекте, активности и мјере из средстава овог
Програма на приједлог Министарства за привреду доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

9.1.3.

У случају додјеле државне помоћи у правима и стварима, пос-
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тупак провођења јавне набавке
може провести ресорно министарство у складу са Програмом.
Поступак јавне набавке и склапање уговора о набавци, извођењу радова и/или вршењу услуга проводи се након добивања
сагласности Владе Босанско-подрињског кантона Горажде. Давањем сагласности на склапање
уговора са понуђачем који је изабран у поступку јавне набавке,
Влада доноси коначну одлуку о
додјели државне помоћи.
9.1.4.

Додјела средстава се може вршити у хитним случајевима и на
основу захтјева за подршком у
реализацији појединачне активности или потребе искључиво
на начин прописан тачком 11.
Програма.

9.2.

Критерији за расподјелу

9.2.1.

Расподјела средстава за активности садржане у пројектима и
захтјевима (акције) извршиће се
сразмјерно доприносу у достизању општих и посебног циља
Програма.

9.2.2.

9.2.3.

Приликом одлучивања о расподјели средстава из предходног
става примјењиваће се критерији путем којих ће се оцјењивати
битни аспекти утјецаја акције
предложене за финансирање из
средстава Програма.
Критерији по основу којег ће
се вршити расподјела средстава Програма:

9.2.3.1. Финансијски и организациони
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капацитети апликанта за провођење акције (за пројекте)
9.2.3.2. Усклађеност акције са сврхом,
општим и посебним циљем Програма,
9.2.3.3. Методологија провођења планиране акције (за пројекте)
9.2.3.4. Допринос одрживом побољшању стања из тачке 6. Програма
9.2.3.5. Трошковна ефикасност у провођењу акције
9.3.

Начин расподјеле средстава

9.3.1.

Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката
и захтјева за средствима у складу са посебним циљем Програма. Расподјела средстава врши
се додјелом државне помоћи у
новцу и она може бити додијељена једном или више пута у
складу са одредбама Програма.

9.3.2.

У случају да се помоћ одобрава
за више корисника, коначну сагласност на списак корисника
средстава државне помоћи из
овог Програма даје Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

9.4.

Кандидовање приједлога пројекта и подношење захтјева за средствима

9.4.1.

Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива,
који се расписује у складу са одредбама Програма.
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9.4.2.

Приједлози пројеката се достављају за аплицирање за средства
у оквиру првогпосебног циља.

9.4.3.

Један апликант може доставити
највише два приједлога пројекта.

9.4.4.

9.4.5.

Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви
аспекти приједлога пројеката и
захтјева објективно селектују и
процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се процјењују у складу
са критеријима из тачке 9.2.3.
Програма којим ће се вредновати њихов допринос остваривању циљева Програма на начин
предвиђен процедурама аплицирања, селекције, евалуације и
рангирања из тачке 11. Програма.

13. мај/свибањ 2015.

10.2.

10.2.1. Поред општих, за апликанте се
примјењују и посебни услови за
учествовање у Програму и то:
-

-

-

-

10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОГРАМУ
10.1.

Општи услови за учествовање у
Програму су:

-

да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, односно Регистар клијената у складу
са Законом о пољопривреди,
да имају производњу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде или да крајњи корисници пројекта имају пољопривредну производњу на подручју БПК Горажде,
да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.

-

-

Посебни услови за учествовање
у Програму

10.3.

да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
у периоду од протекле три године уколико им је таква помоћ
додијељена,
да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их
добили у задње три буџетске године,
да нису користили подршку за
исте или сличне намјене у периоду од протекле три године из
средстава овог Програма,
да немају неизмирених обавеза
за порезе и допринсе осим обавеза које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
Кандидовање приједлога пројекта и подношење захтјева за средствима

10.3.1. Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива,
који се расписује у складу са одредбама Програма.
10.3.2. Подношење захтјева за средствима дозвољено је за све компонете посебног циља. Подношење
захтјева за средствима дозвољено је у изузетним случајевима, у
ванредним околностима и у сл-
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учају финансирања једне или
мањег броја активности.
10.3.3. Подношење приједлога пројекта и захтјева за средствима врши се искључиво на апликационом обрасцу пројекта и захтјева Министарства за привреду
БПК Горажде.
10.3.4. Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви
аспекти приједлога пројеката и
захтјева објективно селектују и
процјене.
10.3.5. Сви приједлози пројеката или
захтјеви за средствима се процјењују у складу са процедурама
аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
10.3.6. Приједлози пројеката и захтјева
за средствима могу се доставити за суфинансирање реализованих активности у 2015. години,
као и за активности које ће услиједити након објављивања јавног позива.
11.

11.1.

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА ЗА
СРЕДСТВИМА
Апликанти

11.1.1. Лица која су у форми прописаној од стране Министарства за
привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде доставила приједлог пројекта или захтјев за
средствима у роковима предвиђеним Програмом имају статус

апликанта. Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
11.1.2. Први јавни позив се расписује у
року од 15 дана од дана добијања сагласности која је прописана Програмом. Јавни позив минимално садржи сажетак сврхе,
општег и посебног циља, начин расподјеле и рокове за достављање апликација.
11.1.3. Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанско-подрињског кантона и у једном или више електронских медија.
11.1.4. Крајњи рок за објављивање јавног позива је 02. новембар 2015.
године у 16:00 сати.
11.2.

Кандидовање приједлога пројеката

11.2.1. Апликант може кандидовати
приједлог пројекта у којем је
планирано суфинансирање трошкова пројекта из средстава
Програма. Апликант може доставити два приједлога пројеката.
11.2.2. Министарство ће расписати други јавни позив за достављање
приједлога пројеката уколико
се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средства
Програма.
11.2.3. Приликом кандидовања приједлога пројеката апликанти су
дужни да воде рачуна о финан-
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сијским критеријима из тачке
11.3. Свака апликација која није
у складу са овим критеријима
(минимални и максимални износ гранта) ће бити одбачена у
административној провјери.
11.3.

Финансирање приједлога пројеката

11.3.1. Укупан буџет предложеног пројекта које апликанти достављају за финансирање, не може
бити мањи од 4.000 КМ и већи
од 25.000 КМ.
11.3.2. Минимални и максимални износ гранта који може бити затражен за суфинансирање пројекта је у распону од 2.500 КМ до
10.000 КМ.
11.3.3. Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 20%.
11.3.4. Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални
износ пројекта; у којима је планирани грант већи или мањи
од утврђене висине и пројекти
у којима није обезбјеђено властито учешће у складу са предходним ставом ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
11.4.

Подношење захтјева за средствима

11.4.1. У случају постојања хитних, специфичних или мањих потреба
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који су директно повезани са
посебним циљем Програма, апликанти могу доставити захтjеве
за средствима.
11.4.2. Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и приједлог пројекта и захтјев за средствима. Уколико је
апликант користио средства Програма путем захтјева за средствима, његов приједлог пројекта, уколико је поднесен за исти
циљ као и захтјев, у административној провјери биће аутоматски одбијен.
11.4.3. Истовремено апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
11.4.4. У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови
захтјев за средствима тек након
позитивног усвајања извјештаја
о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети
нови захтјев тек након истека
30 дана од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева.
11.4.5. Апликант може доставити захтјев за средствима од дана објављивања јавног позива.
11.5.

Обавезни садржај захтјева

11.5.1. У захтјеву апликант је дужан
навести:
-

основне податке о апликанту,
опис усклађености захтјева са конкретним специфичним циљем,
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-

-

-

-

разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава са
описом мјера подузетим прије
подношења захтјева,
преглед планираних активности које се планирају подузети у
случају одобравања средстава,
очекивани резултат који се планира остварити у случају одобравања средстава,
износ тражених средстава из
Програма износ средстава који
би се обезбиједио из других
извора.

11.5.2. Приликом подношења захтјева
за средствима апликанти су дужни да воде рачуна о финансијским критеријима из тачке
11.6. Свака апликација која није
у складу са овим критеријима
(минимални и максимални износ гранта) ће бити одбачена у
административној провјери.
11.6.

Финансирање захтјева за средствима

11.6.1. Минимални и максимални износ гранта који може бити затражен у форми захтјева је у распону од 1.000 КМ до 4.000 КМ.
11.6.2. Захтјеви у којима је планирани
грант већи или мањи од утврђене висине ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
11.6.3. Властита средства апликанта су
пожељна, али нису обавезујућа.
У току године апликант може
поднијети само један захтјев за
средствима.
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11.7.

Отварање апликација и административна провјера

11.7.1. Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 (тридесет) дана од затварања авног озива. Апликације
захтјева за средствима се отварају након пријема и као такве
упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
11.7.2. Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да
лилице које је доставило апликацију испуњава услове за добијање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма.
Административну провјеру врши комисија Министарства за привреду. Комисија провјерава да ли апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

-

да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,
да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,
да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
да ли су испуњени финансијски услови за учествовање у Програму у складу са тачкама 11.3.
и 11.6. Програма.

11.7.3. Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама
Програма. Комисија може затражити од апликанта доставља-
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ње додатне документације уколико је очигледно да је документ изостављен због случајне техничке грешке, а што се може
индиректно утврдити на основу преостале достављене документације. Комисија може затражити допуну документације
за максимално два услова опште или посебна услова који су
прописани Програмом. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
11.7.4. Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
11.7.5. Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавјестити све апликанте
о резултатима административне провјере.
11.8.

Евалуација достављених приједлога пројеката

11.8.1. За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство формира комисију.
11.8.2. Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у
периоду од максимално 30 (тридесет) дана од завршетка административне провјере.
11.8.3. У евалуацији пројеката комисија примјењује 5 (пет) група индикатора и то:
Финансијски и оперативни капацитети апликанта
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-

Релевантност
Методологија
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

11.9.

Евалуација достављених захтјева за средствима

11.9.1. Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере. У евалуацији захтјева комисија примјењује 3 (три) групе индикатора
и то:
-

Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

11.10. Оцјењивање апликација
11.10.1.Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су
подјељени у оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и 5
према сљедећим категоријама
процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
11.10.2.Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100 (сто),
док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80 (осамдесет).
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11.10.3.Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима који имају мање од 50
бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација
се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова.
11.10.4.Уколико је укупан резултат у
поглављу буџет и трошковна
ефкасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број

бодова.
11.10.5.Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Приликом
одређивања вриједности индикатора комисија ће се придржавати приоритета, финансијских
критерија и начина рангирања
који су прописани Програмом.
Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број бодова
се добија када се збир оцјена
добивених од свих чланова комисије подијели са бројем чланова комисије.
11.11. Скала за евалуацију

КРИТЕРИЈ

СКАЛА
Пројекти

Захтјеви

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

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

5

2. Релевантност

30

30

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, опште
и посебне циљеве Програма (тачка 2. Програма)?

5x2

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне
активности у оквиру сваког посебног циља
(тачка 12.1. Програма)?

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма (тачка 13. Програма)?

5x2

5x2

3. Методологија
3.1. Да ли активности у приједлогу пројекта одговарајуће
и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта?

-

10
5

-
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3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа
проблема, да ли су предложене активности одговарајуће
за рјешавање презентованог проблема, те да ли су на
задовољавајући начин планирани расположиви ресурси
апликанта а који могу допринијети рјешавању проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу
пројекта или захтјеву?
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на укупни рурални развој
у Босанско-подрињском кантону Горажде?
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи
финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли
ће се остваривати и након престанка финансирања из
Програма, у периоду од минимално три године?
5. Буџет и трошковна ефикасност

5

-

25

25

5x2

5x2

5

5

5x2

5x2

25

25

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

5

5

100

80

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

11.12. Процедуре одобравања приједлога пројеката
11.12.1.Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова комисија рангира по броју
освојених бодова.
11.12.2.У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити стање у погледу уклађености стварног стања са стањем
наведеним у приједлогу пројекта.

11.12.3.Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани пројекти до висине расположивих средстава која су Програмом дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље
рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају
статус одобрених пројеката.
11.12.4.Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије
финансирање нема расположивих средстава стављају се на ли-

13. мај/свибањ 2015.

сту чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења одлуке о
прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У
супротном, приједлог пројекта
се одбија.
11.12.5. Одобрене пројекте Министарство предлаже Влади Босанскоподрињског кантона Горажде
да донесе одлуку о одобравању
приједлога пројекта који ће се
суфинансирати средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 300
– Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој.
11.12.6. Уколико се ради о одобреном
пројекту којим се кориснику
одобрава исплата средстава у
новцу, истовремено са приједлогом одлуке о одобравању приједлога пројекта, Влади кантона се доставља одобрени приједлог пројекта и преднацрт уговора о суфинансирању одобреног пројекта.
11.12.7. Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава износ гранта
већи од 10.000 КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном
правобраниоцу на мишљење.
11.12.8. У случају да је планирано суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ, уз преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о дава-
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њу сагласности министру за привреду за потписивање уговора.
11.12.9. Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног Мишљења
Кантоналног правобранилаштва на Нацрт уговора, приступа
се потписивању уговора за суфинансирање пројекта, о чему
се апликант писмено обавјештава. Уговором се дефинише начин имплементације пројекта,
вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду и начин обезбјеђења инструмената
за намјенски утрошак средстава.
11.12.10. Након потписивања уговора,
Министарство предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава
из Буџета Кантона – економски
код 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама Рурални развоју складу са потписаним уговором.
11.12.11. Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за
исплатом средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству
за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
11.13.

Процедуре одобравања захтјева за средствима
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11.13.1. Апликација поднесена у форми захтјева, комисија рангира
пристигле захтјеве по броју освојених бодова, за оне захтјеве који су у процесу евалуације добили више од 50 бодова.
11.13.2. У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити испуњавања услова за
добијање подршке у погледу
уклађености стварног стања са
стањем наведеним у захтјеву за
средствима.
11.13.3. Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање
захтјева у пуном или умањеном
износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току
провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о предходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима односно пројектима који се
налазе у процесу одобравања,
комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до
3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
11.13.4. Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на
листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у
складу са одредбама Програма.
У супротном, захтјев за средствима се одбија.
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11.13.5. Све одобрене захтјеве министарство предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку
о одобравању средстава из Буџета Кантона – економски код
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама Рурални развој.
11.13.6. Уговором ће се дефинисати на-

чин имплементације средстава,
вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду и начин обезбјеђења инструмената
за намјенски утрошак средстава.
11.13.7. Након прихватања приједлога
одлуке од одобравању захтјева
за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља
захтјев за плаћање Министарству за финансије.
12.

ПРИОРИТЕТИ, ПРИОРИТЕТНА ПОДРУЧЈА, ФИНАНСИЈСКИ КРИТЕРИЈИ И НАЧИН
РАНГИРАЊА

12.1. Приоритетне активности
12.1.1. Јачање исплативности и конкурентности свих врста пољопривреде је приоритет у циљу смањивања различитих опасности
које могу утиецти на пад прихода од пољопривреде, због чега
пољопривредници морају тежити да буду конкурентнији на
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тржишту. Приоритет за подршку из средстава Програма имају
пројекти који обахватају пољопривреднике којима је неопходна изградња приступних путева до пољопривредних газдинстава, као и организовање инфраструктурних објеката који ће
омогућити пласман пољопривредних производа на тржиште
како би сами пољопривредници побољшали могућности за
остваривање прихода кроз боље
повезивање са локалним тржиштем и организацију кратких
ланаца производње. Приликом
организовања ланца производње неопходна је примјена алата
који смањују ризик како би пољопривредници боље савладавали несигурности које су повезане са временским условима,
болестима животиња или промјенама на тржишту. Фокус овог приоритета је боља интеграција примарних пољопривредних произвођача у ланцу производње хране кроз побољшање
инфраструктуре везане за пољопривредну производњу, учешће на локалном тржишту кроз
кратке ланце производње и друге мјере које доприносе смањењу ризика у пољопривреди.
12.1.2. Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и мјера које доприносе
повећању конкурентност руралних подручја.
12.2. Приоритетна подручја
12.2.1. У имплементацији Програма,
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предност ће се дати оним пројектима чија имплементација је
планирана за развој руралне
инфраструктуре посебно у подручјима у којима је развијена
пољопривредна производња и
продаја традиционалних производа и подручјима са тежим
условима привређивања.
12.3.

Финансијски критерији

12.3.1. Финансијски критерији се примјењују за оцјену буџета и трошковне ефикасности предложених активности.
12.3.2. За оцјењивање односа планираних трошкова и очекиваних резултата, те адекватности и ефикасности и економичности активности, примјењиваће се сљедећи финансијки критерији:
a. Максимални износ гранта за пројекте изградње, реконструкције, санације и прочишћавања
руралних путева, не укључујући асфалтирање је 10.000 КМ,
б. Максимални износ гранта за
пројекте асфалтирања некатегорисаних путева који повезују
насељена мјеста у руралним подручјима је 10.000 КМ,
ц. Максимални износ гранта за
пројекте заасфалтирање приступних путева до тржница, откупних станица, фарми у руралним подручјимаје 10.000 КМ
д. Максимални износ гранта за
пројекте који имају за циљ изградњу секундарне водоводне
мреже, израду пројеката за секундарну водоводну мрежу итд,
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у складу са Програмом наводњавања је 4.000 КМ,
е. Максимални износ гранта за пројекте који доприносе повећању
производње, квалитете и продаје традиционалних производапроизвода (набавка амбалаже за
паковање и опреме намјењене
традиционалној производњи) је
3.000 КМ.
12.4. Начин рангирања
12.4.1. Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета (критериј 9.2.3.1.) предност
ће се дати апликантима који су
успјешно реализовали сличне
или исте пројекте, који су забиљежили побољшања у руралним подручјима. Овај критериј
се примјењује само приликом
оцјењивања приједлога пројеката.
12.4.2. Приликом оцјењивања релевантности пројекта (критериј 9.2.3.2.)
предност ће се давати пројектима који доприносе остваривању
циљева из тачке 2.3.1. Програма, а комисија ће водити рачуна да приоритет имају пројекти
који ефикасније доприносе остваривању општих и посебних
циљева Програма, те да ли пројектом и захтјевом предвиђене
активности доприносе испуњавању приоритета дефинисаних
Програмом. Предност ће се дати апликацијама које имају за
циљ реализацију приоритетних
активности и мјера предвиђених овим Програмом. Посебна
пажња ће бити дата апликацијама које доприносе остварива-
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њу више приоритетних активности и мјера предвиђених Програмом.
12.4.3. Приликом оцјењивања методологије (критериј 9.2.3.3.), оцјењиваће се методе и предложени
начин реализације активности.
Апликације које имају боље разрађену методологију и кохерентнији план имплементације
пројекта или захтјева ће имати
предност при рангирању. Овај
критериј се примјењује само
приликом оцјењивања приједлога пројеката.
12.4.4. Приликом оцјењивања одрживости пројекта (критериј 9.2.3.4.)
предност имају апликације које
доприносе одрживом рјешавању проблема наведеног у приједлог пројекта, које доприносе
холистичком (свеобухватном) рјешавању проблема и побољшању стања описаног у тачки 6.
Програма, те утицају пројекта
на побољшање стања у укупном сектору у којем апликант послује. Приликом оцјењивања одрживости процјењиваће се ниво
планираних очекиваних резултата и могућности за одрживи
наставак остваривања резултата и након завршетка финансирања из средстава овог Програма. Предност у пружању подршке ће се дати пројектима и захтјевима који омогућавају остваривање већих резултата који
су предвиђени овим Програмом.
12.4.5. Приликом оцјењивања буџета и
трошковне ефикасности (крит-
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ериј 9.2.3.5.) предност ће се дати
апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије Програма, на начин да ће се предност давати апликантима који
пројектом боље испуњавају финансијске критерије Програма,
те пројектима у којима су апликанти у већем нивоу планирали
користити властита средства и
ресурсе као властито учешће у
финансирању трошкова пројекта.
13.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

13.1. Преглед очекиваних резултата
подршке
13.1.1. Апликанти су дужни у приједлогу пројекта навести специфичне резултате који су директно повезани са очекиваним резултатима овог Програма и морају бити мјерљиви и јасно временски одређени.
13.1.2. Минимални очекивани резултати Програма у 2015.години су:
-

-

-

-

Имплементирано више пројеката реконструкције, санације и
прочишћавања руралних путева,
Подржана два пројекта који доприносе повећању производње,
побољшању квалитете и повећању продаје домаћих производа,
Побољшана комунална инфраструктура у минимално једном
сеоском насељу у висинским
подручјима кантона,
Реализована минимално три
пројекта асфалтирања приступ-

Број 5 – страна 997

них путева до тржница, откупних станица, фарми у руралним подручјима.
Све апликације које се подносе
за финансирање из средстава Програма ће бити процјењиване у односу на
њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката и
захтјева за средствима се процјењују у
односу на очекиване резултате Програма.
13.1.3. Очекивани резултати који су
предложени у приједлогу пројекта ће се користити за оцјену
квалитете приједлога пројекта
и његовог доприноса остваривању циљева Програма, а такођер ће бити критериј за оцјену
намјенског утрошка средстава и
испуњавања уговорених обавеза по одобреним грантовима
Министарства за привреду.
13.1.4. Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и на основу
писаних извјештаја корисника
средстава.
13.1.5. У циљу осигурања процјене резултата Програма одабрани корисници који су добили подршку ужни су након утрошка
одобрених средстава доставити
Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Одабрани
корисници дужни су достављати један извјештај на крају и је-
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дан на половини периода имплементације пројекта.

ементација намјенског утрошка
додијељених средстава.

13.2. Квантитативни преглед очекиваних резултата

13.3.4. У случају да резултати мониторинга укажу на значајни заостатак у испуњавању уговорених
обавеза, Министарство предлаже Влади доношење одлуке о
поврату додијељене државне
помоћи или преусмјеравање у
складу са одредбама Програма.

13.2.1. Овим Програмом предвиђени
су минимални очекивани резултати који су приказани у претходној тачки Програма.
13.3. Мониторинг имплементације
Програма
13.3.1. Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у складу са потписаним уговорима и у складу са
одредбама овог Програма. У циљу осигурања процјене резултата одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених
средстава доставити Министарству за привреду извјештај о
проведеним активностима које
су одобрене за финансирање
из Програма.
13.3.2. Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода 614 300 –Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона.
13.3.3. Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на
основу периодичног мониторинга имплементације пројекта
сачињавањем записника уз који
ће бити сва неопходна документација којом се доказује импл-

14.

ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАСХОДА
И РИЗИКА

14.1. Непредвиђени расходи
14.1.1. Непредвиђени расходи Програмом предвиђених активности
могу се појавити само као резултат промјена унутар интерне
структуре самог Програма, али
не и довести до повећања укупних непредвиђених расхода
Програма.
14.1.2. Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја уведени су строжи финансијски критерији који ограничавају обим остваривања подстицаја. Додатно обезбјеђење
за непредвиђене расходе је уведено кроз минималне и максималне вриједности издатака за
сваки специфични циљ чиме је
Програм додатно заштићен од
непредвиђени расхода.
14.2. Ризици
14.2.1. Како би се смањили ризици у
процесу имплементације Прог-
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рама, уведене су новине и у процесу селекције и мониторингу
активности које су подржане у
оквиру овог Програма. Новине
се односе на омогућавање службеницима теренске посјете и
прикупљање додатних информација неопходних за процес
селекције, те мониторинг у току саме имплементације активности и мјера које су подржане
овим Програмом.
14.2.2. Апликанти су дужни планирати
одговарајуће мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утјецати на остваривање циљева и резултата који
су предвиђени у активностима
и мјерама за које су добили подршку из овог Програма.
15.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

15.1. За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма,
изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде базе података регистра корисника.
15.2. За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева
ангажовање додатних радника на
провођењу Програма. Радници
Министарства који ће бити укључени у имплементацију пројекта
су:
-

Супервизор Програма:
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-

-

Расим Сијерчић, дипл.инг.
пољопривреде
Службеник за мониторинг и извјештавање:
Белма Мешић-Шехо, др.вет.мед.
Намјештеник надлежан за администрацију:
Русмир Исламагић,
пољопривредни техничар

15.3. Поред лица из предходног става
на Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија
које се формирају у складу са
Програмом. Чланови комисије
за провођење активности на оцјењивању апликација не могу бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза по овом Програму. Комисије по овом Програму се не плаћају.
Број:03-14-589-1/15
05.05.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, својом Одлуком број:03-14589/15 дана 30.04.2015. године усвојила
је Програм руралног развоја за 2015.
годину.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 32. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 2/15), Влада Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравањуслужбеног путовања
у иностранство

ОДЛУКУ
о давању сагласности запотписивање
уговора о дјелу

I

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи уговор о дјелу са физичким лицем Селимовић Аленом.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 3.
ОваОдлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-598/15
30.04.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године,
доноси:

Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство полицијском службенику Управе полиције
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде, Богунић Дамиру, командиру полицијске станице Полицијске управе Горажде у циљу присуства обуци на тему “Процес радикализације која води
ка тероризму и методе превенције” која ће се одржати у Републици Турској
у периоду од 10. до 18.05.2015. године
у организацији Турске агенције за сарадњу и координацију (ТИКА).
II
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су Буџету Управе
полиције Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2015. годину, на економском коду 613100 – Путни трошкови.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-599/15
30.04.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 12.470,00
(словима: дванаест хиљада четири стотине седамдесет) КМ, према Финансијском плану који је саставни дио Програма.
Члан 2.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у складу са чланом 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995.година у Босанско-подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 1/13) и Програмом утрошка средстава са кода 614 300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:2/15),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
„Дана отпора” у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2015.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања „Дана отпора” у Босанско-подрињском кантону Горажде
за 2015.годину, а исти је саставни дио
ове Одлуке.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума из периода ’92-95”.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-603/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 државн-
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их 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 плаће намјештеника у
кантоналним органима државне службе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:11/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец АПРИЛ 2015. 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 АПРИЛ 2015.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 АПРИЛ 2015. 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
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кантона Горажде“.
Број:03–14-604/15
30.04.2015. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништавању Одлуке Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 03-14-727/14
Члан 1.
Овом Одлуком поништава се
Одлука Владе Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде број: 03-14-727/14.
Члан 2.
Неисплаћени дио накнаде за
исхрану у току рада (топли оброк) односно износ који на основу Одлуке број: 03-14-727/14 издвојен односно одбијен од износа који је утврђен чланом
4. Уредбе о накнадама и другим материјалним правима која немају карактер плате (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
15/10) исплатиће се упосленицима Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде у 2015. години.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-606/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

320
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 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништавању члана 2. Одлуке
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 03-14-950/14
Члан 1.
Овом Одлуком поништава се
члан 2. Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-950
/14.
Члан 2.

носно износ који је на основу члана 2.
Одлуке број: 03-14-950/14 издвојен, односно одбијен од износа који је утврђен чланом 4. Уредбе о накнадама и
другим материјалним правима која немају карактер плате (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/10) исплатиће се упосленицима Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде у 2015. години.
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:03-14–605/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,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 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године,
д о н о с и:

Остали чланови, односно ставови Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-950/14
остају непромијењени.

ОДЛУКУ
о поништавању члана 2. Одлуке
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 03-14-1091/14

Члан 3.

Члан 1.

Неисплаћени дио накнаде за
исхрану у току рада (топли оброк), од-

Овом Одлуком поништава се
члан 2. Одлуке Владе Босанско-подри-
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њског кантона Горажде број:03-14-1091
/14.

нтона Горажде, на 14. редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године,
д о н о с и:

Члан 2.
Остали чланови, односно ставови Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1091/14
остају непромијењени.
Члан 3.
Неисплаћени дио накнаде за
исхрану у току рада (топли оброк), односно износ који на основу члана 2.
Одлуке број:03-14-1091/14 издвојен, односно одбијен од износа који је утврђен чланом 4. Уредбе о накнадама и
другим материјалним правима која немају карактер плате (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/10) исплатиће се упосленицима Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде у 2015. години.
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:03-14-607/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

322
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовањау
иностранство
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Швајцарска, премијеру Босанско-подрињског кантона
Горажде, Емиру Оковићу, и Мелихи
Диздаревић, координатору за израду
Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде, у периоду од
04.05. до 08.05.2015.године, у циљу упознавања праксе у припремама у проведби Стратегије за развој.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 613 100-Путни трошкови.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–49–587/15
30.04.2015.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

13. мај/свибањ 2015.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА СПОРТСКО
РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК“
ПРАЧА, 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-12/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО
„ТОПЛИК“ ПРАЧА.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења, тако што Авду Салиспахићу –
предсједнику Управног одбора
Удружења и Шефку Мутапчићу –
допредсједнику Управног одбора
Удружења, престаје овлаштење за
заступање и представљање Удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање удружења
су: Есад Сиповић – предсједник
Управног одбора Удружења и Авдо Салиспахић – допредсједник
Управног одбора Удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
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правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника Скупштине Удружења, тако што се Авдо Салиспахић – предсједник Скупштине Удружења, разрјешава
дужности, а ново лице именовано
за предсједника Скупштине Удружења је Хасан Алић.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена чланова Управног
одбора Удружења, тако што се досадашњи чланови Управног одбора
Удржења разрјешавају дужности, а
именују се нови чланови Управног
одбора Удружења на основу Одлуке Скупштине удружења број: 0120/15 од 28.03.2015. године.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Надзорног
одбора Удружења, тако што се досадашњи чланови Надзорног одбора Удржења разрјешавају дужности, а именују се нови чланови Надзорног одбора Удружења на основу Одлуке Скупштине удружења,
број:01-19/15 од 28.03.2015. године.
6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Дисциплинског суда, тако што се досадашњи
чланови Дисциплинског суда разрјешавају дужности, а именују се
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нови чланови Дисциплинског суда
на основу Одлуке Скупштине Удружења, број:01-18/15 од 28.03.2015.
године.
7. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута Удружења
број: 01-21/09 од 23.03.2009. године,
јер је на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 27.03.2015.
године, донесена измјена и допуна
Статута, која гласи:


У члану 24. иза става 1. додаје се
нови став 2. који гласи: „Сједницом Скупштине Удружења предсједава предсједник Скупштине.“



У члану 25. у ставу 1. тачка 3. се
брише, а досадашње тачке 4. и
5. постају тачке 3. и 4.

Ова измјена и допуна Статута чини саставни дио Статута Удружења број:01-21/09 од 23.03.2009. године.
8. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5, 6.
и 7. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 05.05.2015. године.
9. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица,
чији надзор над радом врши надлежни кантонални орган у чије подручје спада праћење стања у области на коју се односи дјелатност
Удружења.

13. мај/свибањ 2015.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК“ ПРАЧА уписано је у Регистар удружења,
који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана
21.07.1997. године, под регистарским
бројем Р-I-12/1997 у прву књигу Регистра.
Дана 17.04.2009. године, извршене су сљедеће промјене: промјена назива и скраћеног назива Удружења, промјена лица овлаштених за заступање
и представљење Удружења и промјена
Статута.
Захтјевом број: УП-1:05-05-11/15
од 21.04.2015. године, обратило се УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО
ДРУШТВО „ТОПЛИК“ ПРАЧА за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, промјенепредсједника Скупштине Удружења, промјене чланова
Дисциплинског суда Удружења, Управног и Надзорног одбора Удружења и
промјене Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 01-17/15 од 28.03.2015. године о
именовању и разрјешењу лица овлаштених за заступање и представљање
Удружења и промјене предсједника
Скупштине Удружења, Одлука број:
01-20/15 од 28.03.2015. године, о разрјешењу и именовању Управног одбора
Удружења, Одлука број:01-19/15 од
28.03.2015. године, о разрјешењу и именовању чланова Надзорног одбора
Удружења, Одлука број: 01-18/15 од
28.03.2015. године, о разрјешењу и именовању чланова Дисциплинског суда,
Одлука број:01-16/15 од 28.03.2015. године, о измјенама и допунама Статута

13. мај/свибањ 2015.

Удружења и Записник са сједнице Скупштине Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа Министарство за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
је оцијенило да су испуњени услови за
упис у Регистар промјена, стога је, на
основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине
Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у
диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:12/13) и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-11/15 М И Н И С Т А Р
05.05.2015.године
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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ИСПРАВКЕ
По извршеном сравнавању с изворним текстом утврђено је да су се у
Рјешењу о упису Јавне установе Мјешовита средња школа „Енвер Поздеровић“ Горажде у Регистар средњих школа, број: 10-38-225-2/15 од 01.04.2015.
године, (Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде број:
3/15 од 09.04.2015. године) поткрала
ниже наведена грешка, па се даје:
ИСПРАВКА
Рјешења о упису Јавне установе
Мјешовита средња школа «Енвер
Поздеровић» Горажде
у Регистар средњих школа
У објављеном Рјешењу о упису
Јавне установе Мјешовита средња школа „Енвер Поздеровић“ Горажде у Регистар средњих школа, број:10-38-225-2
/15 од 01.04.2015. године, у тачки 2. иза
ријечи “економски техничар – смјер
банкарство и осигурање” додају се
ријечи ”ЕУ ВЕТ програм”.
Ову исправку објавити у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-225-3 /15
28.04. 2015.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

.......................
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, МЛАДЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број: 12/03 и
65/13), члана 43. Закона о Радио-телевизији Босанско – подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/02,
8/09, 11/12, 13/12 и 9/13) Министарство за образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, о б ј а в љ у ј е:
ОГЛАС
за избор и именовање кандидата на позицију предсједника и чланова
Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде
Објављује се Оглас за избор и именовање предсједника и чланова
Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде, од којих су:
- 4 (четири) представника из реда оснивача,
- 1 (један) представник из реда запосленика и
- 2 (два) представника из реда локалних заједница са подручја БПК
Горажде.
Опис позиције:
Скупштина обавља послове од значаја за дјелатности којима се бави Јавно
предузеће ЈП РТВ БПК Горажде и доноси одлуке о сљедећем:
-

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

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

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

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

-

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

Кандидат је дужан уз оријаву на Оглас, која садржи краћу биографију,
адресу, контакт-телефон, приложити оргиналне документе или овјерене копије
докумената који су доказ за испуњавање општих и посебних услова тражених
Огласом, у року од 30 (тридесет) дана од дана посљедњег објављивања.
Оглас ће бити објављен у „Службеним новинама ФБиХ“, дневном листу
„Ослобођење“, огласној плочи БПК Горажде, огласној плочи ЈП РТВ БПК Горажде,
те на веб страници Босанско – подрињског кантона Горажде.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ

Пријаве на Оглас достављају се на адресу: БОСАНСКО–ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ, МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, МЛАДЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, Комисији за
избор и именовање са назнаком „Оглас за избор и именовање предсједника и
чланова Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде“, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ.
За кандидате које након интервјуа предложи Комисија за избор сматраће се
да су најуспјешније прошли отворену конкуренцију.
Коначно именовање предсједника и чланова Скупштине Јавног предузећа
Радио – телевизија Босанско – подрињског кантона Горажде, извршиће Влада
Босанско – подрињског кантона Горажде.
Министарство за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
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