Година XXII– Брoj 6

14. мај/свибањ 2019.

ГОРАЖДЕ

Аконтација за II квартал 2019. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ
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На основу чланова 109. и 111.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:3/18), Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној
07.05.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 1.
У члану 24. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде став (3) се брише.

јави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-261/19
07.05.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној
сједници, одржаној 07.05.2019. године,
ра-зматрала је Приједлог Стратегије
образовања одраслих Босанско-подрињског кантона Горажде „Образовање
за сљедеће доба“, за период 2019-2023.
година, па, на основу чланова 109. и
111. Пословника Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18), д о н о с и:

Члан 2.

Закључак

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се об-

Усваја се Стратегија образовања
одраслих Босанско-подрињског канто-

Број 6 – страна 546

14. мај/свибањ 2019.

на Горажде „Образовање за сљедеће
доба“, за период 2019-2023. година.
Број:01-38-248/19
07.05.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.

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

14. мај/свибањ 2019.
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Број 6 – страна a 547

Број 6 – страна 548
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Број 6 – страна 549

Број 6 – страна 550
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Број 6 – страна 551

Број 6 – страна 552
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Број 6 – страна 553
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Број 6 – страна 555
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14. мај/свибањ 2019.

14. мај/свибањ 2019.
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Број 6 – страна 569
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Број 6 – страна 571
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Број 6 – страна 577
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Број 6 – страна 579

Број 6 – страна 580

14. мај/свибањ 2019.

14. мај/свибањ 2019.

Број 6 – страна 581

Број 6 – страна 582

14. мај/свибањ 2019.

14. мај/свибањ 2019.
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Број 6 – страна 602
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Број 6 – страна 603
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Број 6 – страна 619
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Члан 4.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за депозитни рачун Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
За потписнике депозитног рачуна Босанско-подрињског кантона
Горажде одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
3. Емина Габела – помоћник министра за ТРЕЗОР
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-23/15
од 08.01.2015. године.

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:03–14-449/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника за
трансакциони рачун Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
За потписнике трансакционог
рачуна Босанско-подрињског кантона
Горажде одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије

Број 6 – страна 620

14. мај/свибањ 2019.

Босанско-подрињског кантона Горажде.

2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде

Члан 3.

Члан 2.

Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-24/15
од 08.01.2015. године.

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

Члан 4.

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:03-14-448/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

221
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника за
подрачун за плате као подрачун у
оквиру ЈРТ-а

Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-25/15
од 08.01.2015. године.
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:03–14-447/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:

Члан 1.
За потписнике подрачуна за
плате одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде

ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за подрачун Министарства
за образовање, младе, науку,
културу и спорт као дио ЈРТ-а

Број 6 – страна 621

14. мај/свибањ 2019.
Члан 1.
За потписнике подрачуна Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде

ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за подрачун за заштиту и спашавање
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике подрачуна за заштиту и спашавање одређују се:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 03-14-26/15 од
08.01.2015. године.
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:03–14-446/19
26.04.2019.године
Горажде

сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

223
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној

1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-27/15
од 08.01.2015. године.
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:03–14-445/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

Број 6 – страна 622
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за подрачун Кантоналног
стамбеног фонда у оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике подрачуна Кантоналног стамбеног фонда одређују
се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.

14. мај/свибањ 2019.
ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-444/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „ESCROW“ рачун
као подрачун оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике „ESCROW“ рачуна одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – пинистар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.

Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-28/15
од 08.01.2015. године.

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

Члан 4.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу дан-

Овом се Одлуком ставља ван

14. мај/свибањ 2019.
снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-29/15
од 08.01.2015. године.

Број 6 – страна 623
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-443/19 П Р Е М И Ј Е Р
26.04.2019.године Аида Обућа,с.р.
Горажде
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за подрачун Дирекције за цесте
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике подрачуна Дирекције за цесте одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде

Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-30/15
од 08.01.2015. године.
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:03–14-442/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

227
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 1. конститутивној сједници, одржаној дана 26.04.2019.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за подрачун за заштиту околине
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Члан 1.
За потписнике подрачуна за за-
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штиту околине одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-31/15
од 08.01.2015. године.
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:03–14-441/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

228
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „Подрачун за водне накнаде“
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Министарства за привреду
Члан 1.
За потписнике „Подрачуна за
водне накнаде“ Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде број:1320102013870015 одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-35/14
од 08.01.2015.године.
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:03-14-440/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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Члан 4.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „Подрачун за накнаде за шуме“
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Министарства за привреду
Члан 1.
За потписнике „Подрачуна за
накнаде за шуме“ Министарства за
привреду – Кантоналне управе за шумарство Босанско-подрињског кантона Горажде број:1320102013873992 одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-36/15
од 08.01.2015. године.

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:03–14-439/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној
сједници, одржаној дана 26.04.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одређивању потписника
за „Подрачун за накнаде за
пољопривредно земљиште“
као подрачун у оквиру ЈРТ-а
Министарства за привреду
Члан 1.
За потписнике „Подрачуна за
накнаде за пољопривредно земљиште“ Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде број:
1320102013874089 одређују се:
1. Аида Обућа – премијер Босанскоподрињског кантона Горажде
2. Шемсо Муслић – министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-37/15
од 08.01.2015. године.
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:03–14-438/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

231
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15), 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), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 1. конститутивној сједници, одржаној дана
26.04.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
„Дана отпора“ у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2019.годину

Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања „Дана отпора“ у Босанско-подрињском кантону Горажде
за 2019. годину, а исти је саставни дио
ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 14.050,00
(словима: четрнаест хиљада педесет)
КМ, према Финансијском плану који
је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитних организација – Обиљежавање значајних
датума из период ’92-95.”
Одобрена средства уплатити на
жирорачун Организације породица
шехида и погинулих бораца Босанскоподрињског кантона Горажде број:
1990540005249539, отворен код “Шпаркасе” банке, филијала Горажде.
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:03–14-437/19
26.04.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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рињског кантона Горажде“.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.2019. године,
доноси:

Број:03–14-488/19
09.05.2019.године
Горажде

ОДЛУКУ
о давању сагласности на измјене
и допуне Инструкције за утврђивање
платних разреда и коефицијената
за запосленике у ЈУ „Центар
за социјални рад“ Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на измјене и допуне Инструкције за
утврђивање платних разреда и коефицијената за запосленике у ЈУ „Центар
за социјални рад“ Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Измјене и допуне Инструкције
за утврђивање платних разреда и коефицијената за запосленике у ЈУ „Центар за социјални рад“ Босанско-подрињског кантона Горажде, примјењиваће
се за обрачун плате од мјесеца априла
2019. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-под-

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

233
На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:35/07),
а у складу са Уредбом о измјени Уредбе о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате руководећих и
осталих државних службеника у Кантоналним органима државне службе
број: 03-14-380/19 од 12.04.2019. године
и Уредбе о измјени Уредбе о утврђивању платних разреда и коефицијената
за плате намјештеника у Кантоналним
органима државне службе број: 03-14379/19 од 12.04.2019. године, министар
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ИЗМЈЕНЕ I ДОПУНЕ
ИНСТРУКЦИЈЕ
за утврђивање платних разреда
и коефицијената за запосленике
у ЈУ „Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде“
Члан 1.
У Члану II. Инструкција за утврђивање платних разреда и коефицијената за запосленике у ЈУ „Центар за
социјални рад“ Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:12/07 и 13/12), у платним разредима од I до XII мијењају се коефиц-
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Члан 1.

„I Платни разред .............................3,55
II Платни разред ............................3,05
III Платни разред ............................2,95
IV Платни разред ............................2,85
V Платни разред ............................2,75
VI Платни разред ............................2,45
VII Платни разред ............................2,35
VIII Платни разред............................2,25
IX Платни разред ............................1,85
X Платни разред ............................1,65
XI Платни разред .............................1,45
XII Платни разред...........................1,25“

Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове да, за потребе снабдијевања Полицијске станице Прача са сједиштем у
општини Пале у Федерацији БиХ, покрене директни поступак набавке течних горива за службена моторна возила од привредног друштва које је регистровано за вршење испоруке овог
енергента на подручју општине Пале
у Федерацији БиХ путем бензинске
пумпе.

Члан 2.
Ове Измјене и допуне Инструкције ступају на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, а исте
ће се примјењивати за обрачун плате
од мјесеца априла 2019. године.
Број:08-14-683-10/19
МИНИСТАР
10.05.2019.године
Ениз Халиловић,с.р.
Горажде

234
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са потписаним Споразумом о провођењу поступка заједничке
јавне набавке, број: 03-14-1330-1/15 од
01.09.2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.2019.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
течног горива за потребе Полицијске
станице Прача путем директног
споразума

Члан 2.
Са одабраним понуђачем потписати уговор за набавку горива, укупно процијењене вриједности од
5.400,00 КМ (са ПДВ-ом), са периодом
важења уговора од 1 (једне) године.
Члан 3.
Средства потребна за реализацију Одлуке обезбиједити у Буџету Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019–2020. годину,
на економском коду 613500 - Издаци за
услуге превоза и горива.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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Број:03–14-486/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде „Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде („Служнбене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“
број: 3/19), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 615200 –
„Капитални трансфери
појединцима“ утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава са
кода 615200 - „Капитални трансфери
појединцима“, утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2019.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. овог члана пласираће
се са позиције „Капитални трансфери
појединцима“, утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за

2019.годину у износу 30.000,00 КМ (у
даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско
–подрињског кантона Горажде, економски код 615200 – „Капитални трансфери појединцима“.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-485/19
ПРЕМИЈЕР
09.05.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
..............................

235a)
На основу члана 49. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), а у
складу са одредбама Закона о допунским правима бранилаца и чланова
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њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 9/13 и 11/14), на приједлог Министарства за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:

за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања са економског
кода 615 200 – „Капитални трансфери
појединцима“ - Програм
самозапошљавања припадника
борачких популација -

Контакт-телефон:

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Неџад
Топаловић,
Думањић,
Мелхудина Чамо-Шовшић.

Контакт е-маил:
Интернет:

Вахид

038/228-811
bizbpk@bih.net.ba

http://mb.bpkg.gov.ba

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

„Програм самозапошљавања
припадника борачких популација“ је
назив програма утрошка средстава
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
са економског кода 615 200 – Капитални трансфери појединцима.

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 49. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-485/19 године од 09.05.2019.године.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

2. СВРХА I ОПИС ПРОГРАМА

Период реализације Програма:
30 мјесеци

2.1. Сврха Програма

1. НАЗИВ ПРОГРАМА

Буџетска позиција:
Капитални
трансфери појединцима
Економски код:

615 200

Укупна вриједност Програма:
30.000,00 КМ
Одговорно лице:

Министар

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са буџетског кода 615 200 – Капитални трансфери појединцима је осигурање континуитета активности Министарства на самозапошљавању бораца
и чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде, кроз које се овим рањивим категоријама становништва омогућава да
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достигну друштвено прихватљив животни стандард и да се равноправно укључе у друштвену заједницу.
Сврха програма је, такође, да се
у складу са важећим законским прописима и чланом 49. Закона о извршењу
Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на
економском коду 615 200.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 615 200 Буџета Министарства за борачка питања за 2019.
годину дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава као што су општи циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава,
потребна средства за имплементацију
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.
3. ОПШТИ I ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1. Општи циљеви Програма
Програмом су зацртана два основна циља проистекла из сагледавања
стања на терену и реалних могућности самозапошљавања у пољопривреди
и занатству на простору Босанско–подрињског кантона Горажде.
Ти циљеви су формулисани као:
•

смањење незапослености и поб-

•

•

ољшање животног стандарда
становника
подстицај развоју привреде Босанско–подрињског кантона Горажде
смањење укупног броја лица
која раде у области тзв. „сиве
економије“

3.2. Посебни циљеви Програма
У послијератном друштвено-политичком систему Босне и Херцеговине, држава није та која прави фабрике
или отвара нова радна мјеста. Терет
развоја привреде је на приватном капиталу и подузетништву.
Из ове чињенице, а у складу са
општим циљевима Програма утрошка, планирано је остваривање и посебног циља Програма, који је у складу
са надлежностима Министарства у области допунских права бораца и чланова њихових породица.
Тај циљ је формулусан као:
I) Подршка самосталним иницијативама за запошљавање у занатству
и пољопривреди
Због слабе економске моћи, многи појединци, и поред добре идеје и
подузетничких способности, нису у
могућности направити почетни корак
и опремити радно мјесто за обављање
занатске или пољопривредне дјелатности.
Захваљујући овом Програму, једном броју произвођача, пољопривредним подузетницима, обртницима и
занатлијама ће се обезбиједити иницијална средства за развој самосталне дје-
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латности, што ће као резултат имплицирати веће запошљавање у овој области, а самим тим и већу уплату доприноса у државне фондове.

ри појединцима у висини 10.000,00 КМ,
распоређиваће се у складу са одобреним захтјевима и пројектима и општим
циљевима Програма.

Рјешавањем питања запослења
бораца и чланова њихових породица,
постиже се конкретни циљ Министарства за борачка питања – смањење обима средстава која се издвајају кроз различите облике помоћи по основу Закона о допунским правима.

Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава за сваки појединачни захтјев за додјелу средстава
или пројекат су искључиво везани за
планиране резултате, ефекте и утјецај
пројекта на опште циљеве који су садржани у овом Програму у складу са
процедурама евалуације и селекције
пројеката или захтјева за средствима
предложеним од стране корисника средстава који су дефинисани овим Програмом.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Средства за провођење овог Програма су планирана Буџетом Министарства за борачка питања, економски
код 615 200 – Капитални трансфери
појединцима у висини 30.000,00 КМ.
Дио планираних средства у висини 15.000,00 КМ ће се утрошити за
измирење уговорених обавеза према
браниоцима са којима су закључени
појединачни уговори о додјели бесповратних новчаних средстава на име самозапошљавања у складу са Одлуком
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде број:03-14-1855/16 од 02.12.2016.
године, док ће се за утрошак преосталих средства објавити јавни позив.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средства одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину, на економском коду Министарства за борачка
питања 615 200 – Капитални трансфе-

5.1. Процедуре евалуације и селекције пројеката и захтјева за средствима
Пројекти самозапошљавања бораца и чланова њихових породица којима се планира финансирање из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 615 200, уз
релевантну документацију, достављају
се у форми захтјева прописаног од стране Министарства за борачка питања.
Захтјеви са пројектом ће бити
оцјењивани и евалуирани од стране
комисије Министарства за борачка питања. Приликом оцјењивања пројеката могу се користити услуге вањских
процјењивача.
5.1.1.

Корисници средстава

Корисници средстава су корисници дефинисани у тачки 6. овог Програма.
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5.1.2.

Начин аплицирања

Ради додјеле средства са буџетског кода 615 200 Министарство за борачка питања ће објавити јавни позив.
По јавном позиву, корисник средстава аплицира на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта уз захтјев за одобравање средстава.
Максималан износ средстава на
који корисник може аплицирати путем пројекта ограничен је износом средстава који је дефинисан у тачки 4.
Програма.
Максимални износ средстава на
које корисник може аплицирати за једно новоотворено радно мјесто ограничен је на износ до 10.000 КМ.
Приликом аплицирања, корисници су дужни доставити пројекат урађен по стандардима који се односе на
ову област.
5.1.3.

Отварање апликација и административна провјера

Комисија отвара апликације за
средства након истека рока дефинисаног јавним позивом.
Након отварања, комисија врши административне провјере у циљу
утврђивања да ли подносилац пројекта испуњава услове који су дефинисани Програмом утрошка и Законом.
Комисија ће административном
провјером провјеравати да ли свака апликација задовољава опште и посебне
критерије који су предвиђени Програмом утрошка и Законом.

5.1.4.

Евалуација апликације

Приликом евалуације захтјева
за средствима комисија оцјењује сваки
захтјев за помоћ у складу са сљедећим
мјерилима и критеријима:
1. Запошљавање категорија борачких
популација
2. Имовински цензус новозапосленог
лица и чланова п/д
3. Учешће у ОС АРБиХ новозапосленог лица
4. Вријеме на евиденцији Службе за
запошљавање новозапосленог лица
5. Претходни радни стаж новозапосленог лица
6. Развој производних дјелатности
7. Лично улагање у реализацију пројекта
8. Реалност и одрживост пројекта
Евалуацију свих апликација комисија проводи у складу са сљедећом
Скалом за евалуацију пројеката:
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БОДОВI
5
4 3 2 1

Р.б.

К РИ Т Е РИ Ј

1.

Запошљавање категорија борачких популација
Запошљавање дјеце без оба родитеља и РВИ
1.1.
10
100% I група
Запошљавање члана п/ш са два и више
1.2.
9
погинулих и РВИ 100% II група
Запошљавање члана породице шехида и РВИ
1.3.
8
90%, 80% и 70 %
1.4. Запошљавање осталих РВИ
7
1.5. Запошљавање демобилисаног борца
Имовински цензус новозапосленог лица и чланова п/д
2.1. Породица без икаквих примања
10
2.2. Породична примања до 50 КМ по члану п/д
8
2.3. Породична примања до 100 КМ по члану п/д
6
2.4. Породична примања до 150 КМ по члану п/д
4
2.5. Породична примања до 200 КМ по члану п/д
Учешће у ОСАРБиХ новозапосленог лица
3.1. Патриотска лига и 48 мјесеци учешћа у ОС
5
3.2. Пуно учешће у ОС (48 мјесеци)
4
3.3. Учешће у ОС од 36 до 48 мјесеци
3
3.4. Учешће у ОС од 24 до 36 мјесеци
2
3.5. Учешће у ОС од 12 до 24 мјесеца
Вријеме на евиденцији Службе за запошљавање новозапосленог лица
4.1. Преко 8 година
8
4.2. Од 6 до 8 година
6
4.3. Од 4 до 6 година
4
4.4. Од 2 до 4 година
2
4.5. До 2 године
Претходни радни стаж новозапосленог лица
5.1. Преко 30 година
8
5.2. Од 20 до 30 година
6
5.3. Од 10 до 20 годна
4
5.4. Од 5 до 10 година
2
5.5. Од 1 до 5 година
Развој производних дјелатности
6.1. Производне и извозно оријентисане дјелатности 8
6.3. Пољопривреда и прехрамбена индустрија
6
Дрвна, металска индустрија и производно
6.2.
4
занатство
6.5. Услужне и остале дјелатности
2
6.4. Пружање стручних и интелектуалних услуга

2.

3.

4.

5.

6.

6

2

1

1

1

1
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8.
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Лично улагање у реализацију пројекта
7.1. Лично улагање преко 50% вриједности пројекта
7.2. Лично улагање од 40 до 50% вриједности пројекта
7.3. Лично улагање од 30 до 40% вриједности пројекта
7.4. Лично улагање од 20 до 30% вриједности пројекта
7.5. Лично улагање од 10 до 20% вриједности пројекта
Реалност и одрживост пројекта
Апликант има задовољавајуће техничко знање
8.1.
које је везано за пројекат
Свеобухватан дизајн пројекта је кохерентан и
8.2.
садржи конкретну анализу проблема
8.3. Средства су планирана реално
8.4. Обезбијеђен пласман производа

НАПОМЕНА:

5

4

3

2

1

5
5
10

7

Критерији под редним бројем 8 се бодују сваки појединачно.

5.1.5. Процедуре одобравања
Одабир пројеката који ће се финансирати из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 615 200, вршиће се у складу са Законом о допунским правима бранилаца и ланова њихових породица у
Босанско–подрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 9/13
и 11/14) и овим Програмом, уз поштивање слиједећих основних начела:
a) Сви пројекти достављени по јавном позиву који испуњавају
опште услове ће се укључити у
процес вредновања, без обзира
да ли ће бити суфинансирани;
б) При вредновању пројеката користиће се методе стручне оцјене;
ц) Као резултат вредновања и рангирања пројекта, сачиниће се
ранг листа приоритета са приједлозима за одобравање и редослиједом финансирања;

д) Поступак вредновања се одвија
кроз оцјењивање сваког од утврђених критерија оцјенама од 1
до 10 изузев критерија под редним бројем 8, који се бодују
сваки појединачно;
е) Вредновање и селекција пројекта вршиће стручна комисија коју ће именовати министар за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде;
ф) Као ПОЗИТИВАН, може се оцијенити пројекат који оствари
најмање 50% предвиђених бодова по свим критеријима;
г) Листу са приједлогом пројеката
за суфинансирање, висином средстава, начином и динамиком
суфинансирања, на приједлог
комисије, доноси министар за
борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде;
х) Приликом одабира пројеката,
унутар категорије којој припадају, предност имају добитници
највиших ратних признања и
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одликовања;
и) У случају да је члан ужег породичног домаћинства (супружник, родитељи, дјеца) новозапосленог лица такође био припадник ОС, новозапосленом лицу
се додају бодови тог члана породичног домаћинства дефинисани под тачком 3. Скале за евалуацију пројеката.
ј) Коначну одлуку о суфинансирању пројеката доноси Влада
Босанско–подрињског кантона
Горажде;
к) Након доношења одлуке од стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде Министарство ће са сваким корисником
појединачно закључити уговор,
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Средства одобрена за реализацију појединичних пројеката самозапошљавања у минималном износу 25%
од укупно одобреног износа уплатиће
се у року од 15 дана од дана закључивања уговора на име покретања дјелатности и уплате дијела доприноса, док
ће се преостала средства уплаћивати
квартално у 10 ануитета након достављања доказа од стране корисника о измирењу обавеза за претходни квартал.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство за борачка питања као кориснике средстава са буџеског кода 615 200, дефинисало је сљедеће категорије корисника којима је, у
складу са важећим законским прописима признат статус припадника борачке популације:

1. Чланови породице шехида и погинулог борца
2. Ратни војни инвалиди
3. Добитници највећих ратних признања и одликовања
4. Демобилисани борци
Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма у складу са критеријима предвиђеним у Програму и
Закону.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе
ангажоваће се стручна лица из области запошљавања и привреде.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се обезбјеђење директне подршке у запошљавању и самозапошљавању 10-12
припадника борачких популација и
чланова њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Приликом потписивања уговора, корисник средстава се обавезује
сљедеће:
•

•

Одјавити се са евиденције незапослених најмање 30 мјесеци од
дана потписивања уговора и
пријавити се на ПИО и здравствено осигурање,
Достављати доказе о исплаћен-
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•

•

•

•

•

им платама и уплаћеним доприносима и порезима на плату,
истеком свака три мјесеца за период субвенције (30 мјесеци),
Доставити, уз сву прописану
документацију и профактуру,
на основу које ће извршити
набавку материјалних ресурса
и репроматеријала (фактуру са
спецификацијом преузетог материјала издату од стране фирме регистроване за бављење том
дјелатности), уговор (предуговор) о набавци, или рачун у року од 30 дана од дана закључивања уговора.
Доставити надлежном органу
доказе о намјенском утрошку
средстава одобрених на име
регистрације и набавке опреме
по извршеној набавци, а након
извршеног плаћања (фактуре,
отпремнице, и др.)
Учествовати у процесу набавке
основног средства за рад и осталог потрошног материјала за потребе производње у складу са
Програмом.
Набављена средства користити
намјенски најмање за период
колико траје суфинансирање.
У случају ненамјенског кориштења средстава, Министарство
има право раскинути уговор и
тражити поврат додијељених
средстава.
У случају отуђења или пропасти материјалног ресурса изазване ненамјенском употребом или
грубом непажњом од стране корисника средстава, у року од 15
дана корисник ће на име уговорене казне исплатити 70% вриједности од износа профакту-

ре за сваки материјални ресурс.
Мјерење резултата активности
које ће се вршити на основу резултата
мониторинга процеса имплементације и остваривања планираних резултата путем обиласка одабраних корисника на терену, писмених извјештаја и
директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за борачка питања у складу са динамиком реализације Програма.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА I РИЗИКА
Ризици који могу утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма су неочекивана економска
превирања и посљедице глобалне рецесије које се могу одразити на успјешно пословање појединаца којима је пружена подршка у самозапошљавању.
Број:11-14-902-2/19
13.05.2019.године
Горажде

М И Н ИС Т А Р
Един Агановић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде („Служнбене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“
број: 3/19), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сје-
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дници, одржаној дана 09.05.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 614200 “Текући трансфери појединцима“
утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2019.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава са
кода 614200 - „Текући трансфери појединцима“, утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019. годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. овог члана пласираће
се са позиције „Текући трансфери појединцима“, утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за
2019. годину у износу 550.000,00 КМ (у
даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско
–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – „Текући трансфери
појединцима“, БОР–003, БОР–004,
БОР–005.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-484/19
ПРЕМИЈЕР
09.05.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
..............................

236а)
У складу са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/19), Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања Босанско–
подрињског кантона Горажде
са економског кода 614 200 - Текући
трансфери појединцима
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: “Програм
утрошка средстава Министарства за
борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 200 - Текући трансфери појединцима“.
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ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

2. СВРХА I ОПИС ПРОГРАМА

Период реализације Програма:
01.01.2019 - 31.12.2019. године

2.1.

Буџетска позиција:
Текући
трансфери појединцима

Одговорно лице:
Министар за борачка питања

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614200 – Текући трансфери појединцима јесте пружање помоћи припадницима борачких популација и чланова њихових породица са простора Босанско–подрињском кантону Горажде, што има за посљедицу повољнији статус чланова борачких популација.

Позиција одговорног лица:Министар

(2)

614200

Економски код:

Укупна вриједност Програма:
550.000,00 КМ

Контакт лице за Програм:
Неџад Топаловић,
Вахид Думањић,
Мелхудина Чамо - Шовшић
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038/228-811
bizbpk@bih.net.ba

www.mb.bpkg.gov.ba

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19 ), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-484/19 од 09.
05.2019.године, а исти је усклађен са стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде.

Сврха Програма

(1)

Исто тако, сврха Програма је да,
у складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину, осигура
плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614200 – Текући трансфери појединцима у складу са важећим законским прописима.
Реализација права дефинисаних овим Програмом вршиће се у складу са Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 9/13
и 11/14).
2.2.

Опис Програма

Програмом утрошка средстава
са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (у даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе
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Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни циљев
Програма, као и начин расподјеле средстава.
У оквиру своје надлежности, између осталог, Министарство за борачка питања врши стручне и друге управне послове из надлежности Босанско–
подрињског кантона Горажде који се
односи на:
-

-

утврђивање права бранилаца и
чланова њихових породица на
подручју кантона;
утврђивање политике и доношење законских и других прописа којима се дефинишу услови
за остваривање допунских права бранилаца, ратних војних
инвалида и чланова породица
шехида и погинулих бранилаца (здравствена заштита, бањско и климатско лијечење, запошљавање, помоћ у рјешавању
стамбеног питања, пријевоз
итд.);
изградњу, уређење и одржавање спомен-обиљежја и мезарја
бранилаца;
осигурање средстава и за друге
облике помоћи браниоцима.

Планом рада Министарства за
борачка питања за 2019.годину обухваћене су наведене активности, а ради
њиховог извршавања планирана су средства у дијелу Буџета Минстарства,
позиција – 614200 - Текући трансфери
појединцима, са субаналитиком:
БОР – 03 – Помоћ у стамбеном
збрињавању
БОР – 04 – Једнократне новчане
Помоћи
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БОР – 05 – Остали текући
трансфери појединцима
3. ОПШТИ I ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
3.1. Општи/основни циљ Програма
(1)

Основни циљ Програма је унапређење статуса припадника борачких популација кроз ефикасну имплементацију Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових
породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде (“Службене новине
Босанско-под-рињског кантона Горажде” број: 9/13 и 11/14).
(2)

Програм садржи посебне (специфичне) циљеве у оквиру којих ће се
пружати помоћ и подршка припадницима борачких популација и члановима њихових породица, односно имплементирати поједина допунска права
утврђена Законом.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Посебни/специфични циљеви
права проистекли су из појединих допунских права бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде утврђених чланом 6. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица, а дефинисана су Планом Буџета
Министарства како слиједи:
3.2.1.

БОР-003-Помоћ у стамбеном
Збрињавању
3.2.1.1. Право на партиципацију трошкова за прикључак стамбеног об-
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јекта на инфраструктурну мрежу (вода, електрична енергија,
канализација и сл.)
3.2.1.2. Право на једнократну бесповратну додјелу средстава за рјешавање стамбених потреба
3.2.1.3.Право на накнаду трошкова (пореза) за промет непокретности
с циљем укњижбе у власништво некретнина – стамбених јединица додјељених од стране Босанско–подрињског кантона Горажде у виду поклона/насљеђа
дјеци без оба родитеља, РВИ –
100% I групе...

наде за додијељено грађевинско земљиште на кориштење и
накнаде за уређење ГГЗ,
3.2.3.10. Право на бесплатну и повлаштену вожњу,
3.2.3.11. Партиципација трошкова џеназе /сахране,
3.2.3.12. Подизање нишана-надгробних споменика и спомен-обиљежја,
3.2.3.13. Посебна права добитника ратних признања и одликовања,
3.2.3.14. Друга права у складу са посебним прописима
3.2.3.15. Основно обезбејђење

3.2.2.

3.2.1.

БОР-004–Једнократне новчане
помоћи
3.2.2.1. ЈНП за социјалне потребе
3.2.2.2. ЈНП за за набавку огрјева
3.2.2.3. ЈНП за прехрамбени бон
3.2.3.

БОР-005–Остали текући
трансфери појединцима
3.2.3.1. Здравствена заштита корисника БиЗ-а
3.2.3.2. Бањско-климатско лијечење–рехабилитација припадника б/п
3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностра
нству
3.2.3.4. Право по основу преостале радне способности
3.2.3.5. Право на партиципацију трошкова за набавку лијекова који
нису на есенцијалној листи
3.2.3.6. Право за бесплатне обавезне
уџбенике за редовно школовање
3.2.3.7. Уклањање архитектонско – урбанистичких баријера за улазак и кретање по стану у инвалидским колицима,
3.2.3.8. Приоритет у додјели средстава
за повратак и одржив повратак,
3.2.3.9. Партиципација трошкова нак-

БОР–003–ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ

Члановима 122 - 157. Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–
подрињском кантону Горажде, утврђено је право на помоћ у стамбеном збрињавању бранилаца који се налазе у
изузетно тешкој материјално - социјалној ситуацији.
Имплементација овог права ће
се вршити у складу са прописаним условима дефинисаним у Закону о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско–подрињског кантона Горажде.
Овај вид помоћи могу остварити припадници б/п који се налазе у
изузетно тешкој материјално-социјалној ситуацији и под условом да немају
ријешено стамбено питање ако:
-

су започели изградњу стамбене
зграде или стана, а исту нису
довршили због недостатка средстава;
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имају одговарајући стамбени
простор, који је неопходно доградити или адаптирати како би
се створили неопходни услови
за становање;
нису извршили прикључак на
инфраструктурну мрежу;

намјене врши се на основу ранг листе
коју доноси министар на приједлог стручне комисије, а одобравање средства
врши Влада на предлог Министарства.
Поједини облици кориштења овог права дефинисани су у наставку Програма.

Општи критерији за остваривање права на једнократну бесповратну
помоћ за стамбено рјешавање бранилаца и чланова њихових породица је
да подносилац захтјева припада борачкој популацији и да нема адекватно
рјешено стамбено питање, број чланова породичног домаћинства и учешће
у оружаним снагама.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА: 120.000,00 КМ

-

Посебни услови за остваривање
ове једнократне новчане помоћи су:
1. Број погинулих бранилаца/шехида породичног домаћинства
2. Проценат оштећења организма
3. Статус припадника б/п
Допунски критерији:
1. Тешка болест подносиоца захтјева или члана породичног домаћинства,
2. Малољетни припадници оружаних снага,
3. Борачки статус члана породичног домаћинства,
4. Материјална ситуација породичног домаћинства подносиоца
захтјева,
5. Статус становања,
6. Ванредне околности које подносиоца захтјева доводе у посебно тежак положај.
Додјела средстава за предметне

3.2.1.1. Право на партиципацију трошкова за прикључак стамбеног објекта на инфраструктурну мрежу (вода, електрична
енергија,канализација и сл.)
Додјела бесповратних средстава за прикључак на инфраструктуралну мрежу подразумјева прикључак електричне енергије те прикључак на водоводну или канализациону мрежу.
Код прикључака на инфраструктуралну мрежу признаје се цијена обрачуната од стране јавног предузећа
искључиво за монофазни прикључак
код електричне енергије те обрачуната цијена водомјера, услуга и такси (за
стандардни прикључак) код прикључка воде, стандардни прикључак на канализациону мрежу и водоводног кабла до 200 м и 70 м канализационих цијеви.
У руралним подручјима Босанско-подрињског кантона Горажде и сусједним општинама гдје није инсталирана градска водоводна мрежа, могу се
одобрити средства за рјешавање водоснадбијевања из мјесних изворишта у
висини утврђеној у претходном ставу.
Поступак утврђивања овог права врши Министарство за борачка пи-
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тања Босанско–подрињског кантона
Горажде, у складу са одредбама чланова од 145. до члана 153. Закона о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:9/13,11/14) и одредаба ЗУП-а
(„Службене новине ФБиХ“ број:2/98 и
48/99).
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.1.2.Право на једнократну помоћ за
рјешавање стамбених потреба
Ратни војни инвалиди, чланови
породица шехида-погинулог борца и
демобилисани браниоци на основу Закона имају право на стамбено збрињавање и помоћ у стамбеном збрињавању по праву првенства како слиједи:
1. дјеца погинулих, умрлих, несталих бранилаца без оба родитеља и ратним војним инвалидима са оштећењем организма од
100% I групе;
2. породице са два и више погинулих, умрлих, несталих бранилаца и РВИ са оштећењем организма од 100% II групе;
3. породице погинулих, умрлих,
несталих бранилаца и РВИ са
оштећењем организма од 90%,
80%,70%;
4. остали РВИ;
5. демобилисани браниоци.
Поступак утврђивања овог права спроводи трочлана стручна комисија коју именује министар за борачка
питања, а иста разматра приспјеле писмене захтјеве, врши бодовање на основу донесених критерија, врши увид

на лицу мјеста ради утврђивања чињеничног стања и предлаже ранг-листу
министру о додјели средстава на име
изградње, адаптације или доградње
стамбеног објекта.
Коначну ранг-листу о додјели
средстава на име помоћи за предметне
намјене доноси министар у складу са
раположивим средствима за ову намјену. Коначну одлуку о одобравању средстава доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Износ средстава који се може
додјелити подносиоцу захтјева на име
остваривања предметног права не може прелазити 10.000,00 КМ, без обзира
на број бодова утврђен ранг-листом и
стамбену ситуацију.
На приједлог комисије, уз оправдану оцјену хитности у рјешавању стамбеног питања, за подносиоца захтјева са тешком егзистенционалном, стамбеном, здравственом и на други начин угрожене кориснике, сачињава се
посебна листа приоритета без обзира
на број бодова по критеријима бодовања.
У изузетним случајевима, извршавања судских пресуда и вансудска
поравнања, новчана средства обезбјеђена за предметне намјене могу се употријебити за набавку стана или други
вид стамбеног збрињавања уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Висина средстава која се може
употријебити за стамбено збрињавање
припадника борачких популација на
начин дефинисан у предходном ставу
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не може прелазити износ већи од
20.000,00 КМ. У оваквим случајевима
Министарство обавезно прибавља писмену сагласност, односно Споразум са
лицем којем се на овај начин трајно рјешава стамбено питање.
Потребна средства:

110.000,00 КМ

3.2.1.3. Право на накнаду трошкова
(пореза) за промет непокретности
С циљем укњижбе у власништво некретнина – стамбених јединица
додјељених од стране Босанско–подрињског кантона Горажде у виду поклона/наслијеђа дјеци без оба родитеља,
РВИ – 100% I групе, Законом о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица утврђено је ово право те стим у вези неопходно је обезбједити потребна средства
Потребна средстава:
3.2.2.

5.000,00 КМ

БОР–004–ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Члановима од 210. до 226. Закона о допунским правима утврђено је
да се браниоцима и члановима њихових породица може одобрити једнократна помоћ, на основу поднесеног захтјева и прилога из којих произилази да
се налазе у изузетно тешкој материјално - социјалној ситуацији насталој усљед недостатка новчаних средстава.
Услове, начин и критерије за
остваривање овог права прописао је
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде“, број: 9/13,11/14).

Право на додјелу једнократне
новчане помоћи браниоци и чланови
њихових породица могу
остварити
на сљедећи начин:
3.2.2.1. Додјелом новчаних средстава за
задовољење социјалних потреба (члан 216 – члан 220),
3.2.2.2. Додјела новчаних средстава за
набавку огрјева (члан 224 – члан 226),
3.2.2.3. Додјела новчаних средстава за
прехрамбени бон (члан 221–члан 223)
У складу са одредбама Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица и ЗУП-а, те
разматрања приспјелих писмених захтјева за додјелу једнократне помоћи
врши Министарство, а право на додјелу једнократне помоћи браниоцима и
члановима њихових породица признаје актом који доноси министар.
Подносиоцу захтјева може се
одобрити једнократна помоћ само једном у току једне буџетске године, а изузетно, према процјени стања, у социјално оправданим случајевима, два пута у току једне буџетске године.
Потребна средства:

70.000,00 КМ

3. 2.3. БОР–005–ОСТАЛИ ТЕКУЋИ
ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНЦИМА
3.2.3.1. Здравствена заштита корисника БИЗ-а
Ово право је проистекло из одредби члана 7. до члана 19. Закона о
правима бранилаца и чланова њихових породица и у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене нови-
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не Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 09/13,11/14).
Такође, Законом о здравственом
осигурању, за надлежне органе управе
– кантоне, предвиђена је уплата обавезног здравственог осигурања за кориснике БИЗ-а који нису осигурани по другом основу.
Ради поштивања ових одредби,
Министарство ће закључити споразум
са Заводом здравственог осигурања
према којем ће се, сходно признатом
праву и евиденцији осигураних лица,
уплаћивати средства за ове намјене.
Потребна средства:

41.000,00 КМ

3.2.3.2. Бањско и климатско лијечење
– рехабилитација припадника
борачких популација.
Члановима од 20. до 34. Закона
о правима бранилаца и чланова њихових породица и у Босанско-подрињском кантону Горажде утврђено је да браниоци и чланови њихових породица,
под условима прописаним овим Законом, имају право на бањско и климатско лијечење.
Бањско и климатско лијечење,
према овом Закону, јесте лијечење које
је неопходно као наставак лијечења од
задобивене ране, повреде, озљеде или
болести које су прописане као индикација за то лијечење, а које се обавља
у специјализованим здравственим установама у којима се у лијечењу примјењује и природни фактор, као и у установама и привредним друштвима
основаним за лијечење, одмор и рекреацију у којима се у лијечењу примјењује природни фактор.

Министарство за борачка питања је закључило уговоре о бањско – климатском лијечењу са регистрованом
установама, а истима је утврђен обим
и квалитет здравствених и других услуга који те установе и привредна друштва пружају корисницима, цијена
тих услуга и друга права и обавезе.
Поступак упућивања бранилаца и чланова њихових породица на бањско - климатско лијечење спроводе
општинске службе за БИЗ у складу са
Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 09/13,11/14).
Потребна средства:

165.000,00 КМ

3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностранству
Члановима од 35. до 38. Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде утврђено је и право на накнаду путних трошкова и трошкова лијечења у иностранству.
Ово право браниоци и чланови
њихових породица остварују посредством општинске службе за БИЗ на
простору Босанско–подрињског кантона Горажде, а финансијска средства
на основу признатих права обезбјеђује
у свом Буџету Министарство за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде).
Услови и начин за кориштење
овог права прописани су Законом о
допунским правима.
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Потребна средства:

1.000,00 КМ

3.2.3.4. Права по основу преостале
радне способности
Ово право је проистекло из одредби чланова од 39. до 51. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде, („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 09/13,11/14).

ужбе у оружаним снагама, Министарство парципира до износа једне просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у предходној години у току
једне календарске године.
Права на партиципацију трошкова за набавку лијекова имају чланови ПШ иПБ и демобилисани браниоци под условима и висини трошкова
дефинисаним у предходном ставу.

Право се остварује посредством
општинске службе за БИЗ на простору
Босанско–подрињског кантона Горажде, а финансијска средства на основу
признатих права обезбјеђује у свом Буџету Министарство за борачка питања
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Трошкови набавке лијекова који се не налазе на есенцијалној листи, а
неопходни су за лијечење посљедица
од рана повреда или обољења задобијених у току учешћа у оружаним снагама у одбрани БиХ за РВИ сноси Министарство у пуном износу уколико то
право не могу остварити по другом основу.

Потребна средства:

Потребна средства:

500,00 КМ

3.2.3.5.
Право на партиципацију
трошкова за набавку лијекова који
нису на есенцијалној листи
Услови, начин и критерији за
признавање права на партиципацију
трошкова и набавку лијекова који нису на есенцијалној листи дефинисани
су члановима од 52. до 63. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица.
Уколико по другом основу не
могу остварити партиципацију трошкова набавке лијекова који нису на есенцијалној листи за РВИ са тешком материјално-социјалном ситуацијом, код
којих није утврђена узрочно – посљедична веза по основу ране, повреде, озљеде или болести задобијене у току сл-

23.000,00 КМ

3.2.3.6. Право на безплатне уџбенике
за редовно школовање
Ово право дефинисано је у члановима од 106. до 121. Закона о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“ број: 09/13,11/14).
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.7. Уклањање архитектонско-урбанистичких баријера за улазак
и кретање по стану у инвалидским колицима
Ово право је проистекло из одредби Федералног Закона о правима
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бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је чланом 158. Закона о допунским правима бранилаца и
чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде, а подразумијева прилагођавање
прилаза мјесту становања и уређење
стана за кретање најтежих војних инвалида - параплегичара.
Потребна средства:

500,00 КМ

3.2.3.8. Приоритет у додјели средстава за повратак и одржив повратак
Члановима од 159. до 172. Закона утврђено је да ратни војни инвалиди, породице шехида-погинулих бранилаца и демобилисани браниоци и
чланови њихових породица, који имају или су имали статус расељеног лица, а под условом да су пребивалиште,
односно боравиште на подручју кантона имали на дан потписивања Општег оквирног споразума за мир у Босни
и Херцеговини, 14.12.1995.године, имају право на додјелу средстава за повратак и одржив повратак у мјесту предратног пребивалишта.
Потребна средства:

500,00 КМ

3.2.3.9. Партиципација трошкова накнаде за додијељено грађевинско земљиште на кориштење
и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта
Ово право је проистекло из одредби Федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је члановима од 173.
до 185. Закона о допунским правима
бранилаца у Босанско–подрињском

кантону Горажде. Могу га остварити
припадници борачке популације ако
изградњом породичне куће желе први
пут ријешити своје стамбено питање.
Ово право браниоци и чланови
њихових породица остварују посредством општинских служби за БИЗ са
простора Босанско–подрињског кантона Горажде, према условима и критеријима утврђеним Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица.
Потребна средства:

15.000,00 КМ

3.2.3.10. Право на бесплатну и повлаштену вожњу
Ово право је утврђено члановима од 186. до члана 203. у Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде, („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:09/13,11/14).
Потребна средства:

23.000,00 КМ

3.2.3.11. Партиципација трошкова
џеназе /сахране
Члановима од 204. до 209. Закона о допунским правима бранилаца и
чланова њихових породица, утврђено
је сљедеће: „демобилисани браниоци,
РВИ, и чланови породице шехида –
погинулог борца у случају смрти, чланови породице са којима је умрли
живио имају право на накнаду трошкова сахране и џеназе у износу од најмање једне просјечне плате Федерације БиХ исплаћене у претходној години“.
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Законом је дефинисано да општинске службе за БИЗ на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде врше признавање овога права у првостепеном поступку док Министарство за
борачка питања рјешава по жалби и
обезбјеђује средства за ове намјене.
Потребна средства:

25.000,00 КМ

3.2.3.12. Подизање нишана – надгробних споменика и спомен-обиљежја
Подизање нишана – надгробних споменика и спомен-обиљежја се
врши у складу са члановима од 227. до
248. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
са простора Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“
број: 09/13 и 11/14).
У складу са важећим законским
прописима, Министарство за борачка
питања ће извршити одабир извођача
радова који ће поставити надгробне
споменике - нишане свим шехидима
којима нису урађени нишани у складу
са Законом, а на основу поднесеног
захтјева у текућој години.
У оквиру овог права, Министарство ће у оквиру расположивих средстава спроводити активности на уређењу мезарја шехида (шехидске капије
и ограда, као и жељезне капије за мезарја гдје има укопаних шехида – погинулих бранилаца) те подизање хаирчесми и других спомен-обиљежја. Ове
активности ће се спроводити на основу јавног позива, а одабир извођача ће
се извршити у складу са Законом о

јавним набавкама у БиХ. Средства за
реализацију појединих активности подносиоцима захтјева ће се дозначити
након што Влада Босанско–подрињског кантона Горажде донесе одлуку о
одобравању новчаних средстава.
Поред горе наведених активности, Министарство ће обезбиједити дио
средстава за одабир идејног рјешења
за изградњу, адаптацију, реконструкцију постојећег спомен-обиљежја бранитељима града Горажда, обезбједиће
дио средстава за евентуално прибављање грађевинског земљишта, пројектне документације, прибављање потребних дозвола за грађење и сл., а све у
складу са расположивим средствима.
Такође, Министарство за борачка питања је у Програму рада за 2019.
годину планирало наставити активности на изради монографије Горажде град херој у циљу адекватног сређивања,чувања и обиљежавања историјских чињеница.
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.13. Новчана помоћ добитницима
највећих ратних признања
Министарство за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, у складу са чланом 250. Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:09/13,11/14), одобрава новчану помоћ добитницима
највећих ратних признања.
Висина ове помоћи није дефи-
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нисана и иста се одређује за сваку буџетску годину сходно обезбјеђеним средствима за ове намјене.
Потребна средства:

13.000,00 КМ

3.2.3.14. Друга права у складу са посебним прописима
У свом раду, Министарство за
борачка питања се сусреће са једним
бројем оправданих захтјева које није
могуће планирати кроз ставке Буџета
те стога Министарство за борачка питања у складу са предметним правом
утврђеним члановима од 251. до 257.
Закона планира средства за ове намјене.
Средства ће се користити у тешким случајевима и специфичним околностима за борце и чланове њихових породица, који се не могу предвидјети и удружења борачких популација:
-

-

-

елементарне непогоде;
саобраћајне несреће;
тешке болести;
изградња и поправка путева у
мјесту становања припадника
борачких популација;
финансијска помоћ припадницима борачких популација друге националности;
помоћи шехидским породицама који се налазе у тешкој финансијској ситуацији (родитељи
шехида, дјеца без оба родитеља);
помоћ у лијечењу чланова уже
породице припадника борачке
популације који не могу остварити право по другом основу, а
исти су обољели од тешких малигних обољења и других теш-

-

-

ких болести;
партиципација накнаде штете
припадницима борачке популације усљед претрпјелих штета нападом звјери/паса луталица на пољопривредне посједе и
стоку;
помоћ у одласку на ескурзију
дјеце припадника б/п слабог
имовног стања;
набавка материјала за довод воде у насељу гдје живе припадници борачке популације гдје
није инсталирана градска водоводна мрежа са природних изворишта;
остале непредвидиве околности
у којима је нужно пружање помоћи браниоцима и члановима
њихових породица и удружењима борачких популација ако
се ради о захтјевима који су значајни за опстанак рад удружења и чување имовине која се
налази у саставу удружења.

Предметна помоћ се може додјелити за измирење пореских обавеза,
судских такси, трошкова адвоката у
висини дефинисаној Законом при
ангажману физичких лица од стране
удружења борачких популација за извршавање одређених послова и задатака, помоћ припадницима борачких
популација које усљед гашења, ликвидације или стечаја предузећа у којем
ради и кад се нађу у изузетно тешкој
материјалној ситуацији.
Потребна средства:

10.000,00 КМ

3.2.3.15. Основно обезбјеђење
Члановима од 258. до 264. Закона о допунским правима бранилаца и

Број 6 – страна 650

14. мај/свибањ 2019.

чланова њихових породица утврђено је право на основу обезбјеђења демобилисаних бранилаца старијих од 65 година који су у Оружаним снагама провели
најмање 2 године, ако он и његов брачни партнер немају неопходних средстава за
издржавање и ако имају пребивалиште на територији Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Потребна средства:

32.500,00 КМ

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За остварење посебних/специ-фичних циљева наведених у претходном
поглављу Програма, неопходна су финансијска средства у укупном износу
650.000,00 КМ.
Преглед потребних средстава за појединаче посебне/специфичне циљеве
односно финансирање конкретних допунских права бранилаца и чланова њихових породица, дат је у табели која слиједи.
ЕК.
КОД/АН.
КОНТО

614200

БОР-003

БОР-004

БОР-005

НАЗИВ КОНТА
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
ПОЈЕДИНАЦА
Помоћ у стамбеном
збрињавању

Једнократне новчане
помоћи
Остали текући
трансфери
појединцима

Опис права/издатка

Буџет/
програми
2019.

550.000,00
120.000,00
Прикључак на инфраструктурну мрежу
Санација стамбених објеката
Накнада трошкова за промет
некретнина

5.000,00
110.000,00
5.000,00
70.000,00

ЈНП (социјалне потребе, набавка огрјева,
прехрамбни бон)

70.000,00
360.000,00

Здравствена заштита
Бањско-климатско лијечење
Трошкови лијечења у иностранству
Право по основу преостале радне
способности
Партиципација трошкова за набавку
лијекова
Право на бесплатне уџбенике за редовно
школовање

41.000,00
165.000,00
1.000,00
500,00
23.000,00
5.000,00
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Уклањање архитектонско –
урбанистичких баријера
Приоритет у додјели средстава за
повратак и одржив повратак
Партиципација трошкова накнаде за
додјељено и уређење ГГЗ
Право на бесплатну и повлаштену
вожњу
Партиципација трошкова
џеназе/сахране
Подизање надгробних споменика и
других спомен-обиљежја
Новчана помоћ добитницима највећих
ратних признања
Друга права у складу са посебним
прописима
Основно обезбјеђење

Министарство може извршити
редистрибуцију средстава између појединих посебних/специфичних циљева (допунских права бранилаца и чланова њихових породица) у износу до
10% од износа наведених средстава.
У случају потребе веће корекције средстава између појединих посебних/специфичних циљева, сагласност
на преусмјеравање средстава Министарства ће дати Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
5. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство за борачка питања као кориснике средстава са буџеског кода 614200 – Текући трансфери појединцима, дефинисало је сљедеће категорије корисника којима је, у складу
са важећим законским прописима, признат статус припадника борачке популације и то:

-

500,00
500,00
15.000,00
23.000,00
25.000,00
5.000,00
13.000,00
10.000,00
32.500,00

Чланови породице шехида и
погинулог борца
Ратни војни инвалиди
Добитници највећих ратних
признања и одликовања
Демобилисани браниоци

Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма у складу са одредбама Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица који дефинишу поједина допунска права бранилаца и чланова њихових породица или критеријима предвиђеним у Програму.
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе,
ангажоваће се стручна лица из појединих области.
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7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се ефикасна имплементација Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица и унапређење
статуса цца 1.200 бранилаца и чланова
њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата активности
које ће се вршити на основу резултата
мониторинга процеса имплементације
и остваривања планираних резултата
путем обиласка одабраних корисника
на терену, писаних извјештаја и директних контаката особља Министарства
и корисника средстава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за борачка питања, у
складу са динамиком реализације Програма.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614200 - Текући трансфери појединцима вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде и Министарство за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА I РИЗИКА
Досљедним спровођењем овог
Програма, непредвиђени расходи и
ризици се своде на најмању могућу мјеру. На остваривање циљева и задатака овог Програма могу утицати неочекивана економска превирања и посље-

дице глобалне рецесије које се могу
одразити на умањење буџетских средстава или драстичан пад статуса бранилаца и чланова њихових породица.
Број:11-14-901-2/19
13.05.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Един Агановић,с.р.

237
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“
број:3/19), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници одржаној дана 09.05.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 614300 “Текући трансфери непрофитним
организацијама“ утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава са кода „Текући трансфери непрофитним организацијама“, утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће се
са позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама“, утврђене

Број 6 – страна 653

14. мај/свибањ 2019.
Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2019.годину у износу
240.000,00 КМ (у даљем тексту: Програм).

нистарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:

Члан 2.

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања са економског
кода 614 300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама

Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитним организацијама“.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-483/19
ПРЕМИЈЕР
09.05.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
..............................

237а)
У складу са чланом 49. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/19), Ми-

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: “Програм
утрошка средстава Министарства за
Борачка питања, са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2019.-31.12.2019. године.
Буџетска позиција:
Текући
трансфери непрофитним
организацијама
Економски код:

614 300

Укупна вриједност Програма:
240.000,00 КМ
Одговорно лице:

Министар
за борачка питања

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Неџад Топаловић,
Вахид Думањић,
Мелхудина Чамо - Шовшић
Контакт-телефон: 038/228-811
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Контакт е-маил:
Интернет:

bizbpk@bih.net.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 49. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/19), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-483/19 године од 09.05.2019.године, а исти је усклађен са стратегијом развоја Босанско–
подрињског кантона Горажде.
2. СВРХА I ОПИС ПРОГРАМА
2.1.

Сврха Програма

(1)
Намјера Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама јесте пружање подршке у раду борачким удружењима са простора
Босанско–подрињског кантона Горажде, чије дјеловање има за посљедицу
повољнији статус чланова борачких
по-пулација.
(2)
Сврха подршке у раду борачких удружења на простору Босанскоподринског кантона Горажде јесте стварање предуслова удружењима да својим планским и програмским активностима допринесу побољшању статуса
крајњих корисника, чланова борачких

удружења, као и борачке популације
у цјелини.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз суфинансирање и финансирање пројеката у области борачко-инвалидске заштите у складу са одредбама
овог Програма. За хитне и специфичне потребе, подршка у оквиру овог
Програма може се пружити и на основу захтјева, на начин како је прописано Програмом.
(3)
Исто тако, сврха Програма је да,
у складу са чланом 49. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:13/17), осигура
плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама у складу са
важећим законским прописима.
Реализација дефинисана овим
Програмом вршиће се у складу са Законом о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 9/13 и 11/14).
2.2.

Опис Програма

Програм утрошка средстава са
економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
Министарства за Борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019.годину (у даљем тексту: Програм)
дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.

14. мај/свибањ 2019.
3. ОПШТИ I ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
3.1. Општи/основни циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма је помоћ борачким удружењима кроз унапрјеђење рада и сврсисходности постојања удружења, како би крајњи корисници одобрених средстава, у складу са
одобреним плановима, имали што квалитетнију помоћ у обезбјеђењу живота и рада борачке популације. Овим
Програмом ће се вршити ефикасна
имплементација Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 9/13,11/14).
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка раду борачких удружења на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде утврђена Законом.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
(1)
У складу са општим циљем, посебни специфични циљеви Програма
су:
1. Помоћ у раду темељних борачких
удружења
2. Помоћ у реализацији пројеката
борачких удружења
3. Помоћ у организовању спортских
манифестација и рекреација инв-
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алидних лица припадника борачке популације
4. Унапрјеђење на пољу обиљежавања значајних датума, догађаја и
личности из периода 92-95. године и значајни датуми из НОР-а
5. Трошкови Института за медицинско вјештачење
6. Текући трансфери - Фондација
(2)
У складу са чланом 265. Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–
подрињском кантону Горажде, утврђена су права у оквиру првог специфичног циља, тј. обезбјеђења подршке борачким удружењима у финансирању
и/или суфинансирању пројеката који
ће обезбиједити предуслове за егзистирање и рад удружења РВИ, ПШиПБ,
удружењу демобилисаних бораца, удружењу ветерана рата, удружењу добитника највећих ратних признања и
удружењу обољелих од ПТСП-а.
Средства за финансирање редовне дјелатности организација – удружења из става 2. члана 265.овог Закона
реализоваће се исплатом из Буџета Министарства у виду мјесечних ануитета
(транши), с тим да појединачна висина
мјесечног ануитета по једној организацији – удружењу не може бити мања
од једне просјечне плате нити прелазити износ од 2,5 (двије и по) нето просјечне плате исплаћене у Федерацији
БиХ у претходној години.
(3)
Чланом 268. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде утврђени су на-
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чин, поступак и критерији за расподјелу средстава у оквиру другог специфичног циља, тј. обезбјеђења подршке
борачким удружењима за пројекте и
захтјеве, активности које доприносе
побољшању статуса борачке популације у области стамбеног збрињавања,
помоћи за лијечење и егзистенцијалне
потребе те за пројекте и захтјеве од којих ће ефекти бити препознати за појединце и удружења у цијелости на
простору Босанско-подрињског кантона Горажде или у општинама РС.

ивности које доприносе побољшању
стања у области обиљежавања значајних датума, догађаја и личности из периода 92-95. година. На ова средства
могу аплицирати борачка удружења и
удружења грађана и младих адекватним пројектима и захтјевима које ће у
програме обиљежавања појединих манифестација уврстити Одбор за обиљежавањје значајних значајних датума и
догађаја те исте кандидовати на одобравање од стране Владе Босанско–подрињском кантону.

Средства ће се трансферисати
уз прописану процедуру аплицирањем адекватих пројеката и захтјева према Министарству за борачка питања.

Поред обиљежавања значајних
догађаја и личности утврђених Календаром, Министарство ће пружити подршку обиљежавању догађаја датума и
личности од значаја удружења борачких популација и ниже нивое власти
у складу са могућностима.

(4)
Чланом 249. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде, у оквиру трећег специфичног циља, обезбиједиће
се подршка борачким удружењима за
пројекте и активности које доприносе
побољшању социјалне инклузије припадника РВИ кроз разна спортска такмичења и активности на кантоналним
и федералном нивоима такмичења.
Захтјеве за средствима ће удружење подносити Министарству за борачка питања, док ће, на приједлог
Министарства, одлуку о одобравању
средстава доносити Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде.
(5)
У оквиру четвртог специфичног циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и акт-

(6)
У оквиру петог специфичног
циља осигураће се прибављање оцјене
налаза и мишљења од стране љекарских комисија које формира Институт
за медицинско вјештачење Сарајево,
као једини овлаштени давалац тих услуга на нивоу ФБиХ.
Предметна оцјена и мишљење
је потребнo ради признавања права
на личну и породичну инвалиднину,
након наступања одређених промјена
здравственог стања или пак наступања
смрти носиоца права личне и породичне инвалиднине као основне принадлежности РВИ и породица шехида.
(7)
У оквири шестог специфичног
циља пружаће се помоћ Фондацији
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„Истина за Горажде“, која је, на иницијативу координације удружења борачких популација са простора Босанско–подрињског кантона Горажде, основана 2015. године, у циљу пружања
правне помоћи као и помоћи породицама бивших припадника АРБиХ осумњичених за наводне ратне злочине.
Поред осталих извора финансирања, Статутом Фондације предвиђено је финансирање и из Буџета Министарства за борачка питања што ће се,
у складу са расположивим средствима,
вршити и у 2019.години.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од
240.000,00 КМ. Средства за ове намјене
налазе се на економском коду 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
Помоћ у раду темељних борачких удружења
Максималан буџет:

107.000,00 КМ

Помоћ у реализацији пројеката борачких удружења
Максималан буџет:

57.000,00 КМ

Помоћ у организовању спортских манифестација и рекреација инвалидн-

их лица припадника борачке популације
Максималан буџет:

3.000,00 КМ

Унапређење на пољу обиљежавања
значајних датума, догађаја и личности из периода 92-95. године
Максималан буџет:

45.000,00 КМ

Трошкови Института за медицинско
вјештачење
Максималан буџет:
Трошкови Фондације
Максималан буџет:

3.000,00 КМ
25.000,00 КМ

(3)
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа
компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће Влади Босанскоподрињског кантона Горажде предложити измјене и допуне Програма.
(4)
Минимално један јавни позив
ће се расписати за други специфични
циљ Програма (Помоћ у реализацији
пројеката борачких удружења). Јавни
позив за овај специфични циљ ће се
расписати за минимално 90% средстава планираних за ову намјену и иста
ће ће се одобравати по процедурама
утврђеним овим Програмом, док се, у
случају хитних или специфичних потреба, преостала средства могу утрошити сходно одлуци Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, која се доноси на приједлог Министарства.
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

Општи услови

(1)
Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2019.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 3/19), на економском коду 614 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама, у укупном износу
240.000,00 КМ, распоређиваће се на основу пројеката и захтјева.

лови који омогућавају учешће удружења борачких популација и других удружења грађана којима је циљ унапређење статуса бранилаца и чланова њихових породица и његовање традиције
одбрамбено-ослободилачке борбе за
Босну и Херцеговину.
Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
1) Да имају рјешење о регистрацији које је издао надлежни судски или управни орган у Федерацији БиХ и да им је пребивалиште (регистрација) на простору Босанско-подрињског кантона Горажде;
2) Да имају увјерење од пословне
банке да је корисник средстава
солвентан и да му рачун није
био у блокади;
3) Да се приједлог пројекта или
захтјев кандидује у складу са
одредбама овог Програма.

(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику
или групи корисника. Критерији за
расподјелу средстава су:
I)
II)
III)

Испуњавање општих услова
за учествовање у Програму,
Испуњавање посебних услова дефинисаних у Програму,
Повезаност са општим и посебним циљевима Програма,

(3)
(Општи услови за учествовање у Програму)
Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
9/13 и 11/14) су регулисани општи ус-

(4)
(Кандидовање приједлога пројекта и
захтјева за средствима)
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми
која је прописана од стране Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, а регулисана су Законом.
Приједлози пројеката и захтјева
достављају се у складу са јавним позивом који се расписује у складу са одредбама Програма, тамо гдје је јавни позив потребан.
Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селе-
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кцију проводи се у складу са Програмом рада Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Достављање захтјева за средствима ће бити дефинисано процедурама аплицирања.
(5)
(Одобравање приједлога пројекта или
захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
приједлога пројеката или
захтјеви
селектују и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
5.2. Процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захтјева за средствима
(1)
(Апликанти)
Борачка удружења и удружења
грађана Босанско-подрињског кантона Горажде и непрофитне организације, а који испуњавају опште и посебне услове за учествовање у Програму
имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога пројекта и у виду захтјева за средставима.
Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
Изузетно, апликанти којима су
у претходној години одобрена средства по основу пројеката или захтјева, а

којима иста нису дозначена због недостатка финансијских средстава или због неког другог разлога, подносе захтјеве за поновно одобравање средстава
по основу пројеката или захтјева који
су одобрени у претходној години, тако
да исти не морају поново аплицирати
за одобравање средстава. Наиме средства се подносиоцима захтјева за поновно одобравање новчаних средстава
дозначавају након што Влада Босанско-подрињског кантона Горажде донесе одлуку о поновном одобравању новчаних средстава, дакле без провођења
процедуре прописане овим Програмом.
(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава. Посебни услови
за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
Корисници средстава су и апликанти којима су претходној години
одобрена средства по основу Пројекта
или захтјева, а којима иста нису дозначена због недостатка финансијских средстава или због неког другог разлога
уколико су поднијели захтјев за поновно одобравање средстава по основу
истог пројеката или захтјева.
(3)
(Подношење приједлога пројеката)
Апликант може доставити више приједлога пројеката или захтјева
у оквиру једног специфичног циља,
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под условом да резултати реализације
тих пројеката нису исти.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава Програма, те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који је
одређен Програмом, Министарство ће
расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката и захтјева.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар текуће године.
(4)
(Финансирање приједлога пројеката)
Укупни износ средства одобрених за финансирање/суфинансирање
пројеката не могу бити мања од 500,00

Р.б.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.

КМ ни већи од 50.000,00 КМ.
Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта у којима је планиран грант
већи или мањи од утврђене висине, ће
бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
Уколико је апликант користио
средства Програма путем захтјева за
средствима, његов приједлог пројекта,
ако је поднесен за исти циљ утрошка
новчаних средстава као и захтјев, биће
одбијен.
Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката и захтјева на годиш-њем нивоу из средстава овог Програма
је дефинисан у распону за сваки специфични циљ/компоненту како слиједи:

Циљ

Минимални
износ гранта

Помоћ у раду темељних борачких удружења
Помоћ у реализацији пројеката борачких
удружења и захтјева борачких удружења
Пројекти побољшања статуса б/п (превоз С-Г-С)
Пројекти и захтјеви удружења борачких популација
Помоћ у организовању спортских манифестација
и рекреације инвалидних лица припадника б/п
Обиљежавање значајних датума и догађаја
Унапређење на пољу обиљежавања значајних
датума, догађаја и личности из периода 92-95. године
Обиљежавање датума од значаја за удружења и
ниже нивое власти

5.

Трошкови Института за медицинско вјештачење

6.

Трошкови Фондације „Истина за Горажде“

Максимални
износ гранта
(КМ)
107.000,00
57.000,00

3.500,00 x 12

42.000,00
15.000,00
3.000,00
45.000,00
25.000,00
20.000,00
3.000,00
25.000,00
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(5)

-

(Подношење захтјева за средствима)
У случају постојања хитних
или специфичних потреба које су директно повезане са циљевима Програма, апликанти могу доставити захтјеве
за средствима. Захтјев за средствима
апликант подноси у прописаној апликационој форми за захтјеве.
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, 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 Босанско-подрињског кантона
Горажде“ до 31. октобра 2019. године.
(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних
активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Ми-

нистарства за борачка питања,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.

(7)
(Финансирање захтјева за средствима)

Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 2.000,00 КМ. Износе одобрених средстава по овим захтјевима
одредиће Влада посебном одлуком.
Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа.
(8)
(Отварање апликација и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката и захтјева врши комисија коју
именује министар за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде. Овај поступак се проводи најкасније 30 дана од дана затварања јавног позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за борачка питања у оквиру овог
Програма.
Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли је свака
апликација задовољила сљедеће услове:
1) да апликант испуњава опште и посебне услове за учествовање,
2) да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима,
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3) да је документација потпуна и исправно попуњена у складу са прописаном формом.
Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Закона. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
На основу додијељених бодова
утврђују се приједлози ранг-листи
корисника грант средстава до висине
планираних средстава предвиђених
Законом.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавiјестити све апликанте о резултатима административне провјере.
Подносиоци пријава чија имена нису објављена у предложеним ранг-листама корисника грант средстава могу уложити жалбу Министарству
у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења о одабиру корисника средстава.
(9)
(Евалуација достављених приједлога
пројеката)
Процес селекције, евалуације и
оцјењивања пројеката врши комисија.
При евалуацији пројеката комисија
примјењује пет група индикатора и то:
1) Финансијски и оперативни
капацитети апликанта
2) Релевантност
3) Методологија
4) Одрживост
5) Буџет и трошковна ефикасност

(10)
(Евалуација достављених захтјева за
средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
При евалуацији захтјева комисија примјењује три групе индикатора
и то:
I.
I.
II.

Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

(11)
(Оцјењивање апликација)
Евалуација апликација се проводи на основу Скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, 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 ма-
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ксималан 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.
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Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се сума оцјена
добивених од свих чланова комисије
подјели са бројем чланова комисије.

(12)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА I ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ
10

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ

Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

Процијењени ниво техничког знања неопходног за
имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

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

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

Колико је апликација релевантна за приоритете
Програма?
Колико је апликација релевантна за очекиване
резултате Програма?
3. Методологија
Да ли активности у приједлогу пројекта одговарајуће и
конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима
пројекта?
Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна
анализа проблема, да ли су предложене активности
одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те
да ли су на задовољавајући начин укључени сви који
могу допринијети рјешавању проблема?

10
5

5

4. Одрживост

20

20

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

5x2

5x2
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Да ли предложене активности могу имати позитивне
мултипликативне ефекте на унапређење статуса
припадника б/п?
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 борачка
питања?

5

5

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

100

80

(13)
(Процедуре
пројеката)

одобравања

приједлога

Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
комисија предлаже министру за борачка питања одобравање средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката у пуном или умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације и виусине расположивих средстава дефинисаних за сваки појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката.

Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање/суфинансирање 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.
Коначну одлуку о утврђивању
приједлога пројеката који ће се финансирати/суфинансирати из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде
доноси министар, а иста је извршна
доношењем одлуке о одобравању новчаних средстава од стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
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Истовремено са приједлогом одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
Уколико се одлуком Владе одобрава износ гранта већи од 10.000,00
КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном
правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000,00 КМ и
мање од 50.000,00 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка
Владе о давању сагласности министру
за борачка питања за потписивање уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, пројекат је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за борачка питања и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
(14)
(Процедуре одобравања захтјева за
средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева, комисија рангира по броју
освојених бодова, за оне захтјеве које
су добили више од 50 бодова.

Након проведеног рангирања,
комисија предлаже министру за борачка питања одобравање средстава за
финансирање/суфинансирање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације и висине расположивих средстава дефинисаних за сваки појединачни
циљ.
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.
Коначну одлуку о утврђивању
приједлога захтјева који ће се финансирати/суфинансирати из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде доноси министар, а иста је извршна доношењем одлуке о одобравању новчаних
средстава од стране Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
(1)
Приоритети и посебни услови
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати прој-
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ектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета
дефинисаних Програмом.

11. Пројекат помоћи породицама
осумњичених припадника АРБ
иХ осумњичених за ратне злочине
12. Пројекат помоћи при запошљавању незапослених демобилисаних бораца
13. Пројекат помоћи тешко обољелим припадницима борачких
популација

(2)
Основни приоритет овог Програма је помоћ борачким удружењима
да на основу статута и адекватних програма својим радом допринесу побољшању статуса борачких популација
на простору Босанско-подринског кантона и сусједних општина у РС-у.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
1. Помоћ у раду борачких удружења
2. Побољшање статуса чланова
борачких удружења у области
ЗЗ и стамбеног збрињавања
3. Социјална инклузија и развој
спорта РВИ на простору Босанско–подрињског кантона
4. Учешће у обиљежавању значајних датума, догађаја и личности
5. Обилазак породица шехида и
погинулих бораца
6. Пројекти од општег интереса
свих припадника БИЗ-а
7. Покретање промотивних кампања
8. Пројектима који укључују волонтерски рад грађана у пројектним активностима ће бити пружена додатна предност
9. Пројекти од општег интереса
који се односе на израду и уградњу спомен-обиљежја и њихову
заштиту
10. Пројекти културно-историјског
и едукативног значаја

Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера које су повезане са посебним (специфичним) циљевима.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
(1)
Учешће у Програму је ограничено на апликанте који припадају једној од сљедећих категорија:
1. Кантонална борачка удружења
2. Општинска борачка удружења
3. Непрофитне организације – удружења грађана
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе
ангажоваће се стручна лица из појединих области.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(1)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резулта-
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та од стране апликаната којима су одобрена средства.
Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
(2)
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу мониторинга имплементације обиласком корисника на терену, сачињавањем записника уз који ће бити сва
неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма одабрани корисници Програма су дужни након утрошка
одобрених средстава доставити Министарству за Борачка питања извјештај
о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Форма извјештаја о утрошку средстава
ће бити достављена свим корисницима средстава.
(3)
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама вршиће Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде и службеници Министарства који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА I РИЗИКА
(1)
У приједлозима пројеката или
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захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта или захтјева.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
Број:11-14- 900-2/19
13.05.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Един Агановић,с.р.

238
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), те на основу члана 12. Закона о
министарствима и другим тијелима
кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број: 9/13 и 13/13), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној
дана 09.05.2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању Критерија за додјелу
студентских стипендија редовним
студентима I и II циклуса студија
за 2018/19. студијску годину
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују Критерији за додјелу студентских стипендија (у даљем тексту: стипендија) редовним студентима додипломског студија I и II циклуса студија за 2018/19. студијску годину.
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Члан 2.

Члан 3.

Право пријаве на конкурс за додјелу стипендије имају студенти који
испуњавају сљедеће опште услове:

У циљу континуираног остваривања права на стипендију, предност
за додјелу стипендије имају студенти
корисници стипендија I или II циклуса
студија за 2017/18. студијску годину,
на начин да се први уписују на листе
добитника стипендија по одређеним
групама, наведеним у наставку ових
Критерија.

-

-

-

да имају статус редовног студента,
да имају пребивалиште на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде најмање три године,
да су држављани БиХ,
да први пут уписују годину на
високошколској установи у БиХ,
и да нису студенти који студирају у Горажду,
да не примају кредит или стипендију од другог даваоца.

Члан 4.
Број корисника стипендија по
студијским годинама утврђује се према сљедећем омјеру и критеријима:

Група 1.
Назив
факултета

Медицински,
стоматолошки,
фармацеутски,
ветеринарски,
њемачког језика,
математике

Одјел 1.1.
Критерији 1.1.1. Број
Минималан
Студепросјек оцјена
ната
старије године
8,5 прве године
5,0

10

Критерији 1.1.2.
Минималан
просјек оцјена
старије године 6,5
прве године 4,5

Одјел 1.2.
Критерији 1.1.3.
Примања по
члану породице
0,00 КМ-499,00 КМ

Број
Студената
20

Начин пријаве
Попуњен образац СГ - 1 за пријаву за Групу 1. са назначеним одјелом;
Достављена документација предвиђена обрасцем пријаве.

Формирања листе добитника стипендија Групе 1.
Листа добитника стипендија Групе 1. формира се на начин да се у исту прво упише 10
студената Одјела 1.1. који испуњавају Критерије 1.1.1. опадајућим низом од највећег према
најнижем Критерију 1.1.1. (предност на листи имају студенти старијих година студија) па се
након тога додаје 20 студената Одјела 1.2. који испуњавају Критериј 1.1.2. и Критериј 1.1.3.
опадајућим низом од најнижег према на вишем Критерију 1.1.3. (предност на листи имају
студенти старијих година студија).
У случају недовољног броја студената који су задовољили критерије једног одјела Групе 1, листу
добитника стипендија Групе 1. формира се допуном студената који су задовољили критерије
другог одјела Групе 1. све до броја од 30 студената.
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Под једнаким условима критерија Групе 1. предност имају:
- дјеца носилаца највиших ратних признања,
дјеца шехида, погинулих и несталих бораца - браниоца и умрлих ратних војних инвалида,
- дјеца ратних војних инвалида,
- дјеца инвалида,
- дјеца бораца-бранилаца БиХ.
Висина рате стипендије
Одјел 1.1.
Одјел 1.2.
190,00 КМ
130,00 КМ
Група 2.
Назив факултета

Електротехнички,
саобраћајни,
машински,
грађевински,
архитектонски,
информационих
технологија и
остали технички
факултети

Одјел 2.1.
Критерији 2.2.1.
Број
Минималан
студепросјек оцјена
ната

Критерији 2.2.2.
Минималан
просјек оцјена

старије године
8,5 прве године
5,0

старије године
6,5 прве године
4,5

10

Одјел 2.2.
Критерији 2.2.3.
Примања по
члану породице
0,00 КМ-499,00 КМ

Број
студената
51

Начин пријаве
Попуњен образац СГ - 2 за пријаву за Групу 2. са назначеним одјелом;
Достављена документација предвиђена обрасцем пријаве;
Формирања листе добитника стипендија Групе 2.
Листа добитника стипендија Групе 2. формира се на начин да се у исту прво упише 10
студената Одјела 2.1. који испуњавају Критерије 2.2.1. опадајућим низом од највећег према на
нижем Критерију 2.2.1. (предност на листи имају студенти старијих година студија) па се након
тога додаје 51 студент Одјела 2.2. који испуњавају Критериј 2.2.2. и Критериј 2.2.3. опадајућим
низом од најнижег према највишем Критерију 2.2.3. (предност на листи имају студенти старијих
година студија).
У случају недовољног броја студената који су задовољили критерије једног одјела Групе 2, листа
добитника стипендија Групе 2. формира се допуном студената који су задовољили критерије
другог одјела Групе 2. све до броја од 61 студента.
Под једнаким условима критерија Групе 2. предност имају:
- дјеца носилаца највиших ратних признања,
дјеца шехида, погинулих и несталих бораца - бранилаца и умрлих ратних војних инвалида,
- дјеца ратних војних инвалида,
- дјеца инвалида,
- дјеца бораца-бранилаца БиХ.
Висина рате стипендије
Одјел 2.1.
Одјел 2.2.
190,00 КМ
130,00 КМ
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Група 3.
Назив факултета

Економски,
правни,
криминалистички,
факултет
политичких наука,
природно математички
факултет,
филозофски,
педагошки,
пољопривредни,
здравствене његе,
здравствених
студија,
спорта и тјелесног
одгоја
и остали

Одјел 3.1.
Критерији 3.3.1.
Број
Минималан
студепросјек оцјена
ната

Критерији 3.3.2.
Минималан
просјек оцјена

старије године
9,0 прве године
5,0

старије године
7,0 прве године
4,0

5

Одјел 3.2.
Критерији 3.3.3.
Примања по
члану породице
0,00 КМ-499,00 КМ

Број
студената
80

Начин пријаве
Попуњен образац СГ - 3 за пријаву за Групу 3. са назначеним одјелом;
Достављена документација предвиђена обрасцем пријаве;
Формирања Листе добитника стипендија Групе 3.
Листа добитника стипендија Групе 3. формира се на начин да се у исту прво упише 5 студената
Одјела 3.1. који испуњавају Критерије 3.3.1. опадајућим низом од највећег према на нижем
Критерију 3.3.1. (предност на листи имају студенти старијих година студија) па се након тога
додаје 80 студената Одјела 3.2. који испуњавају Критериј 3.3.2. и Критериј 3.3.3. опадајућим
низом од најнижег према највишем Критерију 3.3.3. (предност на Листи имају студенти старијих
година студија).
У случају недовољног броја студената који су задовољили критерије једног одјела Групе 3. Листа
добитника стипендија Групе 3. формира се допуном студената који су задовољили критерије
другог одјела Групе 3. све до броја од 85 студената.
Под једнаким условима Критерија Групе 3. предност имају:
- дјеца носилаца највиших ратних признања,
дјеца шехида, погинулих и несталих бораца - бранилаца и умрлих ратних војних инвалида,
- дјеца ратних војних инвалида,
- дјеца инвалида,
- дјеца бораца-бранилаца БиХ.
Висина рате стипендије
Одјел 3.1.
Одјел 3.2.
190,00 КМ
130,00 КМ
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Члан 5.
Стипендије се исплаћује у шест
једнаких рата након проведене процедуре и то:
1. Јавни позив - расписан од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт је отворен минимално 15
дана;
2. Комисија за провођење процедуре додјеле стипендија – формирана од стране Министарства
за образовање, младе, науку, културу и спорт;
3. Прелиминарна листа по групама - објављена од стране комисије за провођење процедуре додјеле стипендија најкасније за
30 дана од затварања јавног конкурса са остављеним роком жалбе на исту у року од 8. дана;
4. Коначна листа добитника – прослијеђена Влади Босанско-подрињског кантона Горажде на
разматрање од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт најкасније
8 дана након истека рока приговора на Прелиминарне листе
по групама.
5. Закључивање уговора о стипендирању - након проведене законске процедуре за закључивање.
Члан 6.
У случају једнаке вриједности
Критерија из члана 4. ове Одлуке приликом формирања прелиминарне листе по групама, комисија за провођење
процедуре додјеле стипендија може
предложити додатне три стипендије,
као и три додатне стипендије за учен-

ике генерације.
Такођер, у случају сумњи у достављање неистинитих података од стране студената, комисија за провођење
процедуре додјеле стипендија може
такве студенте изоставити приликом
формирања прелиминарне листе по
групама, а у том случају исти своја права остварују искључиво у року остављеном за приговоре на прелиминарну
листу по групама.
Члан 7.
Исплата стипендија ће се вршити преко банке коју одреди Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 8.
Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт води евиденцију о корисницима стипендија.
Члан 9.
Корисник стипендије губи право на даљу исплату стипенидје, ако у
току студијске године:
-

буде упућен на издржавање казне затвора у трајању дужем од
три мјесеца,
буде му изречена дисциплинска мјера искључења са универзитета,
престане му статус редовног студента по неком другом основу,
да нетачне податке на основу
којих му је стипендија одобрена.

Корисник стипендије је дужан
у року од три мјесеца од наступања ок-
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олности из става 1. алинеје 1, 2. и 3. овог члана, обавијестити даваоца стипендије о насталим околностима.
Члан 10.
Корисник стипендије дужан је:
-

-

да у року од 15 дана обавијести
даваоца стипендије о свакој промјени адресе становања,
да у року од 15 дана од дана закључивања уговора са другим
даваоцем обавијести Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт о томе да
прима стипендију или кредит
другог даваоца,
да даваоца стипендије одмах
обавијести о промјени статуса
редовног студента, као и о другим чињеницама битним за извршење уговора о кредиту.

Члан 11.
Корисник стипендије није дужан исти враћати у складу са овом Одлуком и уговором о додјели стипендије.
Члан 12.
Саставни дио ове Одлуке су и
Обрасци СГ -1; СГ -2; СГ -3.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-479/19
09.05.2019.године
Горажде

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

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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Горажде”.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 54. Закона о
Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12,
9/13 и 11/15), Влада Босанко-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној
сједници, одржаној дана 09.05.2019. године, д о н о с и:

Број:03-34-497/19
09.05.2019.године
Горажде

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о усвајању Правилника о измјенама
и допунама Правилника
о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и радних
задатака ЈП Радио-телевизија
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Одлуку о усвајању Правилника о
измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈП
Радио-телевизија Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а примјењиваће се за обрачун плате од 01.04.2019. године и накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2019. годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.
2019 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
наиме IV (четврте) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2019. годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 40.957,43 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате IV
(четврте) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2019.годину намијењене за исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Минис-

Број 6 – страна 677

14. мај/свибањ 2019.
тарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Остали текући трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број:1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245030110002.

ци, одржаној дана 09.05.2019. године,
д о н о с и:

III

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 2019.године, у износу од 371,00 КМ.

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-496/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

241
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број.
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједни-

ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк за мјесец
април 2019. године
Члан 1.

Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец април 2019. 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-одрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-495/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
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–подрињског кантона Горажде“, број
8/15), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о усвајању Програма утрошка средстава ,,Програм
кантоналних новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2019. годину“ број:
03-14-385/19 од 12.04.2019.године, и Закључка Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1816/18 од
31.12.2018. године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.
2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈП Ветеринарска станица
д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
2.364,00 КМ ЈП Ветеринарска станица
д.о.о. Горажде за вјештачко осјемењавање 591 краве (591x4).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња - вјештачко осјемењавање
крава.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.

14. мај/свибањ 2019.
15.
Горажде број:1011400000018010, отворен код Привредне банка Сарајево
д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-494/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број
8/15), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о усвајању Програма утрошка средстава ,,Програм
кантоналних новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2019. годину“ број:
03-14-385/19 од 12.04.2019.године и Закључка Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 03-14-1816/18 од
31.12.2018. године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.
2019. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривредиподстицај за држање пчелињих
друштава (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

14. мај/свибањ 2019.
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ст Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да исплати
новчана средства у износу од 7.020,00 КМ за подстицај у пољопривреди - подстицај
за држање пчелињих друштава (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО).
Члан 2.
Одобрава се исплата новчаних средстава како слиједи:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив корисника
новчаног подстицаја
СПП „Пчеларство
Маслан”,
вл. Маслан Дика
СПП „МАШАЛА”,
вл. Машала Елфад
СПП „МИЛАТОВИЋ”,
вл. Милатовић Мирсад
СПП „ОБУЋА”,
вл. Обућа Сафет
СПП ПЧЕЛАРСТВО
„БЕГИЋ”,
вл. Бегић Алмира

Новчана
средства за
исплату (КМ)

ИД број

Жирорачун корисника
новчаног подстицаја

4345156970001

1415255320017380

780,00 КМ

4345144700009

1415255320013112

1.200,00 КМ

4345154680006

1610000196120043

640,00 КМ

4345134060001

1011400064958346

800,00 КМ

4345136510004

1011400065069314

3.600,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500 ПОД002 - Субвенције јавним предузећима-пољопривредна производња - држање пчелињих друштава - (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО).
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-под-

рињског кантона Горажде“.
Број:03–14-493/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу чланова 23. и 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), а у складу са Уредбом
о Кантоналном штабу цивилне заштите Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:
7/04), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.2019. године,
д о н о с и:

14. мај/свибањ 2019.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању команданта,
начелника и чланова Кантоналног
штаба цивилне заштите
Босанско–подрињског кантона
Горажде
I
Именују се командант, начелник и чланови Кантоналног штаба цивилне заштите Босанско-подрињског
кантона Горажде по функцији, како
слиједи:
1. Едита Велић, предсједавајућа Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде - командант,
2. Рамо Живојевић, директор Кантоналне управе цивилне заштите –
начелник,
3. Низама Ришљанин, министрица за
унутрашње послове - члан,
4. Шемсо Муслић, министар за финансије - члан,
5. Менсуд Арнаут, министар за привреду - члан,
6. Бојан Крунић, министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине - члан,
7. Ениз Халиловић, министар за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - члан и
8. Емир Сарајлић, секретар Црвеног
крста Босанско-подрињског кантона Горажде - члан.
II
Именовање се врши на период
до кад именовани буду обављали функције у Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде, Кантоналној
управи цивилне заштите, кантоналн-

им министарствима и Црвеном крсту
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Овим се Рјешењем ставља ван
снаге Рјешење о именовању команданта, начелника и чланова Кантоналног
штаба цивилне заштите Босанско–подрињског кантона Горажде, број 03-44263/15 од 05.03.2015. године (измјене
03-44-746/16 од 20.05.2016. године и 0344-747/17 од 09.05.2017. године).
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–44-489/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. редовној сједници, одржаној дана 09.05.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за аплицирање на Јавни позив
за учешће послодаваца
у реализацији Програма
суфинансирања запошљавања
у 2019. години
I
Овом се Одлуком даје сагласно-

Број 6 – страна 681

14. мај/свибањ 2019.
ст ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде,
за аплицирање на Јавни позив за учешће послодаваца у реализацији Програма суфинансирања запошљавања у
2019.години, расписан од стране Федералног завода за запошљавање, као и
склапање уговора за хигијеничарку и
стручног сарадника на радно мјесто
социјални радник.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-463/19
09.05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ“ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ на основу члана 33. Закона о удружењима и
фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-2/2016 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ „ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ“ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА

ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сједишта Удружења, тако што се сједиште Удружења у улици Муриса Живојевића
број: 20. Горажде мијења и ново
сједиште Удружења је у улици Прве Славне Вишеградске бригаде
бр. 2А Горажде.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштеног за
заступање и предствљање Удружења, тако што се Един Бичо – предсједник Управног одбора Удружења разрјешава дужности, а ново
лица овлаштено за заступање и представљање Удружења је: Ремзо
Бездроб – предсједник Управног
одбора Удружења, док Дамир Велић – генерални секретар Удружења и даље остаје лице овлаштено
за заступање и представљање Удружења.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена подпредсједника
Скупштине Удружења, тако што се
Џебраил Бајрамовић – подпредсједник Скупштине Удружења разрјешава дужности, а ново лице
именовано за подпредсједника Скупштине Удружења је: Сулејмен
Жуга – подпредсједник Скупшти-
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не Удружења, док Салко Омеровић и даље остаје – предсједник
Скупштине Удружења.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Скупштине Удружења, тако што се досадашњи чланови Скупштине Удружења, који су били именовани на сједници Скупштине Удружења 01.
07.2017.године, разрјешавају дужности, а именују се нови чланови
Скупштине Удружења, на основу
Одлуке Скупштине Удружења донесене дана 10.02.2019. године.
6. 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 Удружења, који су били имановани на сједници Скупштине Удружења дана 01.07.2017. године, разрјешавају дужности, а именују се
нови чланови Управног одбора Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења донесене дана 10.
02.2019. године.
7. 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 Удружења, који су били именовани на сједници Скупштине

14. мај/свибањ 2019.
Удружења дана 01.07.2017. године,
разрјешавају дужности, а именују
се нови чланови Надзорног одбора
Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења донесене дана
10.02.2019. године.
8. Уписује се у Регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Суда части, тако
што се досадашњи чланови Суда
части, који су били имановани на
сједници Скупштине Удружења
дана 01.07.2017. године, разрјешавају дужности, а именују се нови
чланови Суда части на основу Одлуке Скупштине Удружења донесене дана 10.02.2019. године.
9. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5, 6,
7. и 8. диспозитива овог Рјешења
извршен је дана 26.03.2019. године.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ „ПАТРИОТСКИ
ПОКРЕТ“ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписано је у
Регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе Босанско-подрињског
кантона Горажде дана 09.03.2016. године, под регистарским бројем Р-I-2/2016
у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-9/19
од 06.03.2019. године, обратило се Удружење „ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ“
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ за упис у Регистар промјене сједишта Удружења, лица овлаштених за заступање и представљање
Удужења, промјене подпредсједника

Број 6 – страна 683

14. мај/свибањ 2019.
Скупштине Удружења, промјене чланова Скупштине Удружења, промјене
чланова Управног одбора Удружења,
промјене чланова Надзорног одбора
Удружења и промјене чланова Суда
части Удружења.
Уз захтјев су приложене сљедеће Одлуке које су донесене на сједници Скупштине, одржаној дана 10.02.
2019. године и то: Одлука о промјени
сједишта Удружења, Одлука о разрјешењу лица за заступање и представљање Удружења, Одлука о именовању
лица за заступање и представљање
Удружења, Одлука о разрјешењу подпредсједника Скупштине, Одлука о
именовању подпредсједника Скупштине, Одлука о разрјешењу чланова Скупштине, Одлука о именовању нових
чланова Скупштине, Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора, Одлука о именовању чланова Управног
одбора, Одлука о разрјешењу предсједника и подпредсједника Управног
одбора, Одлука о именовању предсједника и подпредсједника Управног
одбора, Одлука о разрјешењу чланова
Надзорног одбора, Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, Одлука
о разрјешењу предсједника и подпредсједника Надзорног одбора, Одлука о
именовању предсједника и подпредсједника Надзорног одбора, Одлука о
разрјешењу Суда части, Одлука о именовању Суда части, Одлука о разрјешењу предсједника и подпредсједника
Суда части, Одлука о именовању предсједника и подпредсједника Суда части, Одлука о разрјешењу чланова органа управљања, Одлука о именовању
чланова органа управљања и Записник и Списак присутних чланова 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.
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 12/15) 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.
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.
Број:УП-1:05-05-9/19
26.03.2019.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ПРЕМИЈЕРА
Емина Башић,с.р.

Број 6 – страна 684

14. мај/свибањ 2019.

247
На основу члана 66. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцегов-ине“, број:
35/05) те на основу члана 40. Колективног уговора за дјелатност основног одгоја и
образовања Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број: 11/18), Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
Инструкцију
о утврђивању платних разреда и коефицијената за раднике
у основним школама Босанско–подрињског кантона Горажде
I
Овом се Инструкцијом утврђују платни разреди и коефицијенти за раднике
у основним школама који плате остварују из Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде.
II
Радници у јавним установама основним школама разврставају се по групама у 22 платна разреда и утврђују се коефицијенти за плате у сљедећим вриједностима:
Р.б.
1.

2.

3.

Платни разред
I (први)

Послови-звања
Степен стручне спреме
Руководно особље
Директор основне
школе

VII степен
I и II циклус болоњског
високообразовног
процеса
Помоћник
VI степен, VII степен,
II (други)
директора
I и II циклус болоњског
високообразовног
процеса
Стручни сарадници: педагог, социјални радник, дефектолог,
библиотекар
Стручни савјетник
VII степен, I циклус 240
III (трећи)
бодова, II циклус
болоњског
високообразовног
процеса
I циклус 180 бодова

Коефицијент
3,10

2,80
2,90

2,80
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4.

5.

6.

7.
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Виши стручни
сарадник

VII степен, II циклус
IV (четврти)
болоњског
високообразовног
процеса, I циклус
болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
Самостални
VII степен, II циклус
V (пети)
стручни сарадник
болоњског
високообразовног
процеса, I циклус
болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
Стручни сарадник
VII степен, II циклус
VI (шести)
болоњског
високообразовног
процеса, I циклус
болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
Наставници: разредна и предметна настава
VII (седми)

Наставник
савјетник

виши

VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног
процеса
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
VI степен

2,80

2,70
2,70

2,60
2,60

2,50

2,85

2,80
2,75
2,55
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8.

9.

10.

11.

12.

VIII (осми)

IX (девети)

X (десети)

XI (једанаести)

XII (дванаести)
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Наставник
савјетник

Наставник ментор

Наставник

VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног
процеса
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
VI степен

2,75

VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног
процеса
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
VI степен

2,65

VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног
процеса
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
VI степен

2,55

Наставник
(затечени
наставници са
средњом стручном
спремом)
Секретарски послови
Секретар виши
стручни сарадник

2,70
2,65
2,45

2,60
2,55
2,35

2,50
2,45
2,25

IV степен

2,20

VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног
процеса

2,70
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13.

14.

15.

16.

17.

XIII (тринаести)
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Секретар стручни
сарадник

XIV (четрнаести)

XV (петнаести)

Секретар

I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног
процеса - 180 бодова
VI степен
VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног процеса
I циклус болоњског
високообразовног процеса
- 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног процеса
-180 бодова
VI степен
VII степен, II циклус
болоњског
високообразовног процеса
I циклус болоњског
високообразовног процеса
- 240 бодова
I циклус болоњског
високообразовног процеса
- 180 бодова
VI степен

Секретар
(затечени
IV степен
секретари са
средњом стручном
спремом)
Административно-рачуноводствени послови

XVI (шеснаести)

XVII (седамнаести)

Самостални референт
за административнорачуноводствене
послове
Виши референт за
административнорачуноводствене
послове

VI степен, I
циклус
болоњског
високообразовног
процеса
VI степен, I
циклус
болоњског
високообразовног
процеса

2,60
2,50
2,30
2,60
2,50
2,40
2,20
2,50
2,40
2,30
2,10
1,85

2,30

2,20
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18.

XVIII (осамнаести)

19.

XIX (деветнаести)

Референт за
административнорачуноводствене
послове

Књиговођа,
рачуновођа, благајник
Помоћно и техничко особље

20.

XX (двадесети)

21.

XXI (двадесет први)

22.

XXII (двадесет други)

Домар, ложач,
возач, кухар
Домар, ложач,
возач, кухар
Радници на
одржавању чистоће хигијеничар

У платне разреде утврђене чланом II ове Инструкције разврставају се
радна мјеста радника у основним школама Босанско-подрињског кантона
Горажде и то:
деће радно мјесто (коефицијент
3,10):

2,10

1,75
-

V(пети) степен

1,65

III (трећи) степен

1,45

I или II степен

1,30

сокообразовног процеса и који
је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у основним и средњим школама стекао
звање стручни савјетник (коефицијент 2, 90)

III

1. У први платни разред спада сље-

VI степен, I
циклус
болоњског
високообразовног
процеса
IV степен

Помоћник директора основне
школе

Стручни сарадник за које је предвиђен I циклус болоњског високообразовног процеса са 180
бодова и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим
школама стекао звање стручни
савјетник (коефицијент 2, 80)

3. У трећи платни разред спада сље-

4. У четврти платни разред спада

-

-

Директор основне школе

2. У други платни разред спада сље-

деће радно мјесто (коефицијент
2,80):
-

деће радно мјесто:

-

Стручни сарадник за које је предвиђен VII степен стручне спреме, I циклус болоњског високообразовног процеса са 240 бодова или II циклус болоњског ви-

сљедеће радно мјесто:
-

Стручни сарадник, за које је предвиђен VII степен стручне спреме, I циклус болоњског високообразовног процеса са 240 бодова или II циклус болоњског
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високообразовног процеса и који је примјеном Правилника о
вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање виши стручни
сарадник (коефицијент 2,80)
-

деће радно мјесто:

-

6. У шести платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

Стручни сарадник за које је предвиђен VII степен стручне спреме, I циклус болоњског високообразовног процеса са 240 бодова или II циклус болоњског високообразовног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у основним и средњим школама стекао
звањестручни сарадник (коефицијент 2,60)

-

Стручни сарадник за које је предвиђен I циклус болоњског високообразовног процеса са 180
бодова и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим
школама стекао звање стручни
сарадник (коефицијент 2,50)

Стручни сарадник за које је предвиђен I циклус болоњског високообразовног процеса са 180
бодова и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим
школама стекао звање стручни
савјетник (коефицијент 2,70)

5. У пети платни разред спада сље-

школама стекао звање виши стручни сарадник (коефицијент
2,60)

Стручни сарадник за које је предвиђен VII степен стручне спреме, I циклус болоњског високообразовног процеса са 240 бодова или II циклус болоњског високообразовног процеса и који
је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама стекао звање самостални стручни
сарадник (коефицијент 2,70)
Стручни сарадник за које је предвиђен I циклус болоњског високообразовног процеса са 180
бодова и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим

7. У седми платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VII
степен стручне спреме или II
циклус болоњског високообразовног процеса и који је примј-

Број 6 – страна 690

14. мај/свибањ 2019.

еном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и
средњим школама стекао звање
наставник виши савјетник
(коефицијент 2,85)
-

-

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 240 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник виши
савјетник (коефицијент 2,80)
Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник виши
савјетник (коефицијент 2,75)
Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI ст-

епен стручне спреме или најмање I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег смјера, а наставник посједује VI степен и који је примјеном
Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних
звања наставника и стручних
сарадника у основним и средњим школама стекао звање наставник виши савјетник (коефицијент 2,55)

8. У осми платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VII
степен стручне спреме или II
циклус болоњског високообразовног процеса и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним
и средњим школама стекао звање наставник савјетник (коефицијент 2,75)

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 240 бодова и
који је примјеном Правилника
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о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник савјетник (коефицијент 2,70)
-

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник савјетник (коефицијент 2,65)
Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VI
степен и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим
школама стекао звање наставник савјетник (коефицијент 2,45)

9. У девети платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програм-

ом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VII
степен стручне спреме или II
циклус болоњског високообразовног процеса и који је примјеном Правилника о вредновању,
напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама стекао звање
наставник ментор (коефицијент 2,65)
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 240 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник ментор (коефицијент 2,60)

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
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стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник ментор
(коефицијент 2,55)
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VI
степен и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим
школама стекао звање наставник ментор (коефицијент 2,35)

I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује I
циклус болоњског високообразовног процеса - 240 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник (коефицијент 2,50)
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег смјера, а наставник посједује
I циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
основним и средњим школама
стекао звање наставник (коефицијент 2,45)

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VI
степен и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и средњим
школама стекао звање наставник (коефицијент 2,25)

10. У десети платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
I циклус болоњског високообразовног процеса одговарајућег
смјера, а наставник посједује VII
степен стручне спреме или II
циклус болоњског високообразовног процеса и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у основним и
средњим школама стекао звање
наставник (коефицијент 2,55)
Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен најмање VI степен стручне спреме или најмање
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ручних звања стекао звање секретар - виши стручни сарадник (коефицијент 2,30)

11. У једанаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто:
-

Наставник разредне наставе IV
степен стручне спреме – затечени наставници (коефицијент
2,20)

12. У дванаести платни разред спада

13. У тринаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто:
-

Секретар школе - VII степен стручне спреме или II циклус болоњског високообразовног процеса и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар - стручни сарадник (коефицијент 2,60)

-

Секретар школе - I циклус болоњског високообразовног процеса - 240 бодова и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар – стручни сарадник (коефицијент
2,50)

-

Секретар школе - I циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар – стручни сарадник (коефицијент
2,40)

-

Секретар школе – VI степен и
који је примјеном правилника
који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар - стручни сарадник (коефицијент 2,20)

сљедеће радно мјесто:
-

-

-

-

Секретар школе - VII степен стручне спреме или II циклус болоњског високообразовног процеса и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар - виши стручни
сарадник (коефицијент 2,70)
Секретар школе - I циклус болоњског високообразовног процеса - 240 бодова и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар – виши стручни сарадник (коефицијент 2,60)
Секретар школе - I циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар-виши стручни сарадник (коефицијент 2,50)
Секретар школе – VI степен и
који је примјеном правилника
који регулише област вредновања, напредовања и стицања ст-
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14. У четрнаести платни разред спа-

а који послове тренутно обављају запосленици са IV степеном
стручне спреме секретар (коефицијент 1,85)

да сљедеће радно мјесто:
-

Секретар школе - VII степен стручне спреме или II циклус болоњског високообразовног процеса и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар (коефицијент 2,50)

-

Секретар школе - I циклус болоњског високообразовног процеса -240 бодова и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар (коефицијент 2,40)

-

Секретар школе - I циклус болоњског високообразовног процеса - 180 бодова и који је примјеном правилника који регулише област вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао звање секретар (коефицијент 2,30)

-

16. У шеснаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто:
-

17. У седамнаести платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

Секретар школе – VI степен и
који је примјеном правилника
који регулише област вредновања, напредовања и стицања
стручних звања стекао звање
секретар (коефицијент 2,10)

15. У петнаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто:

-

Секретар школе, за који је Систематизацијом послова и задатака предвиђен VI степен стручне спреме или I циклус болоњског високообразовног процеса

Референт за административнорачуноводствене послове (рачуновођа, књиговођа, благајник)
за које је предвиђен VI степен
стручне спреме или I циклус
болоњског
високообразовног
процеса и који је примјеном правилника који регулише област
вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао
звање самостални референт за
административно-рачуноводствене послове (коефицијент
2,30)

Референт за административнорачуноводствене послове (рачуновођа, књиговођа, благајник)
за које је предвиђен VI степен
стручне спреме или I циклус
болоњског
високообразовног
процеса и који је примјеном правилника који регулише област
вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао
звање виши референт за административно-рачуноводствене
послове (коефицијент 2,20)

18. У

осамнаести платни разред
спада сљедеће радно мјесто:
-

Референт за административнорачуноводствене послове (рачу-
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новођа, књиговођа, благајник)
за које је предвиђен VI степен
стручне спреме или I циклус
болоњског
високообразовног
процеса и који је примјеном правилника који регулише област
вредновања, напредовања и стицања стручних звања стекао
звање референт за административно-рачуноводствене послове (коефицијент 2,10)

19. У деветнаести платни разред спада сљедеће радно мјесто:
-

Административно-рачуноводствени послови за које је систематизацијом послова и радних
задатака предвиђен IV степен
стручне спреме - књиговођа,
рачуновођа, благајник (коефицијент 1,75)

20. У двадесети платни разред спада
сљедеће радно мјесто:
-

Техничко особље за које је предвиђен V степен стручне спреме - домар-ложач, возач, кухар
(коефицијент 1,65)

21. У двадесет први платни разред
спада сљедеће радно мјесто:

-

Техничко особље за које је предвиђен III степен стручне спреме
- домар-ложач, возач, кухар (коефицијент 1,45)

22. У двадесет други платни разред
спада сљедеће радно мјесто:
-

Послови на одржавању чистоће
I или II степен коефицијент
1,30)

IV
Радници у основним школама
примјеном ове Инструкције задржавају своја звања добивена примјеном Правилника о вредновању, напредовању
и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у основним и
средњим школама и иста не могу мијењати до наредног оцјењивања.
V
Даном ступања на снагу ове Инструкције, односно почетком њене примјене престаје да важи Инструкција о
утвђивању платних разреда и коефицијената за запосленика у основним
школама број: 10-14-3604/07 од 31.12.
2007. године и број: 10-14-3109-3/12 од
01.10.2012. године.
VI
Ова Инструкција ступа на снагу
даном доношења, а примјењиваће се
од 01.04.2019. године.
VII
Уколико се усвоји закон о платама и накнадама у органима управе
Босанско–подрињског кантона Горажде, вршиће се усаглашавање коефицијената за обрачун плате запосленим у
основним школама на начин утврђен
Колективним гранским уговором за
област основног образовања у Босанско-подрињском кантону. Усклађивање
коефицијената ће се вршити и у случају измјена основице за обрачун плате од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
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VIII
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој редовној сједници, одржаној 10.04.2019. године, Закључком број:03-14-349/19 од 10.04.2019.
године дала је сагласност премијеру
Босанско–подрињског кантона Горажде на потписивање Инструкције о утврђивању платних разреда и коефицијената за запосленике у средњим школама Босанско–подрињског кантона
Горажде и Инструкције о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
запосленике у основним школама Босанско–подрињског кантона Горажде.
На исту је дата сагласност од стране
Синдиката основног образовања и одгоја Босанско-подрињског кантона актом број: 23-1/18 од 07.09.2018. године.
Број:10-14-3146-8/19
15.04.2019.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

35. Колективног уговора за дјелатност
средњег образовања за територију Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 9/18), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде доноси:
Инструкцију
о утврђивању платних разреда
и коефицијената за раднике
у средњим школама Босанско–
подрињског кантона Горажде
I
Овом се Инструкцијом утврђују
платни разреди и коефицијенти за
раднике у средњим школама који плате остварују из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
II

248

Р.б.
1.

Платни
разред

Радници у Јавним установама
средњим школама разврставају се у 19
платних разреда и утврђују се коефицијенти за плате у сљедећим вриједностима:

Послови – звања

I

Директор школе

2.

II

Наставник виши савјетник, стручни савјетник
(педагог- психолог, педагог, психолог, секретар)

3.

III

Наставник савјетник, виши стручни сарадник,
(педагог-психолог, педагог, психолог, секретар)
Стручни савјетник (библиотекар, социјални радник)

Степен
стручне
спреме
VII
VII
II циклус
VII
II
циклус

Коефицијент

На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05) те на основу члана

3,50
3,00
2,90
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Наставник ментор, самостални стручни
сарадник/стручни сарадник (педагог-психолог,
педагог, психолог, секретар)
4.

IV

Виши стручни сарадник (библиотекар, социјални
радник)
Наставник виши савјетник
Самостални стручни сарадник (библиотекар,
социјални радник)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V

Наставник савјетник
Наставник, стручни сарадник (педагог-психолог,
педагог, психолог, секретар школе)

VIII

IX

X

VII
II
циклус

VII
II
циклус
I
циклус

2,70

VII
II циклус
I циклус

Наставник
Самостални референт
Наставник виши савјетник
Референт
Наставник виши савјетник

I
циклус
VI
I циклус

Виши референт
Наставник савјетник
Виши стручни сарадник (секретар)
Референт за административно рачуноводствене
послове

2,80

I
циклус

Наставник ментор
Виши референт
Стручни сарадник (библиотекар, социјални радник)
VI

VII
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VII
II
циклус

V
VI
VI
VI
I
циклус

Самостални референт
Наставник савјетник
Стручни сарадник (секретар)

VI

Референт
Наставник ментор
Наставник ментор
Секретар
Референт за административно-финансијске и
рачуноводствене послове
Наставник

VI
VI
V
VI
VI

2,60

2,50

2,40

V
VI

VI

2,30

2,20
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12.
13.
14.
15.

XI
XII
XIII
XIV
XV

16.

XVI

17.
18.

XVII
XVIII

19.

XIX
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Наставник практичне наставе
Референт за опште послове и возач
Виши лаборант - сарадник у настави лаборант
Самостални лаборант – сарадник у настави лаборант
Домар, домар-ложач, возач
Домар, домар-ложач, и сарадник у настави
лаборант (млађи лаборант)
Домар, домар-ложач, кухар
Послови обезбјеђења
Радници на одржавању чистоће

-

-

-

-

Директор средње школе

2. У други платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
3,00):
Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник виши савјетник
Стручни сарадник (педагог-психолог, педагог или психолог)
за које је предвиђен VII степен
стручне спреме или II циклус

IV

1,60

III
III

1,40
1,35
1,30

болоњског наставног процеса и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
средњим школама стекао звање
стручни савјетник

У платне разреде утврђене чланом II ове Инструкције разврставају
се радна мјеста упосленика у средњим
школама Босанско-подрињског кантона Горажде и то:
деће радно мјесто (коефицијент
3,50):

2,10
2,00
1,80
1,70
1,65

I или II

III

1. У први платни разред спада сље-

V
V
IV
IV
V

Секретар школе за које је је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је примјеном Правила школе стекао звање стручни савјетник

3. У трећи платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
2,90):
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник савјетник

-

Стручни сарадник (педагог-психолог, педагог или психолог)
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за које је предвиђен VII степен
стручне спреме или II циклус
болоњског наставног процеса и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
средњим школама стекао звање
виши стручни сарадник
-

-

Секретар школе за које је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је примјеном Правила школе стекао звање виши стручни сарадник
Стручни сарадник (библиотекар школе, социјални радник) за
које је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
средњим школама стекао звање
стручни савјетник

4. У четврти платни разред спада
сљедеће радно мјесто (коефицијент 2,80):
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник ментор

-

Стручни сарадник (педагог-психолог, педагог или психолог)
за које је предвиђен VII степен
стручне спреме или II циклус
болоњског наставног процеса и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
средњим школама стекао звање
самостални стручни сарадник

-

Секретар школе за које је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је примјеном Правила школе стекао звање стручни сарадник

-

Стручни сарадник (библиотекар школе, социјални радник) за
које је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
средњим школама стекао звање
виши стручни сарадник

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен I циклус болоњског наставног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник виши савјетник

5. У пети платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
2,70):
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-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и који је
стекао звање наставник

-

Секретар школе за које је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса

-

-

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен I циклус болоњског наставног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник ментор
Стручни сарадник (библиотекар школе, социјални радник) за
које је предвиђен VII степен стручне спреме или II циклус болоњског наставног процеса и
који је примјеном Правилника
о вредновању, напредовању и
стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у
средњим школама стекао звање
самостални стручни сарадник
Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен I циклус болоњског наставног процеса и који је
примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник савјетник

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен I
циклус болоњског наставног процеса и који је примјеном Правила школе стекао звање виши
референт

6. У шести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
2,60):
-

Послови стручног сарадника за
које је Систематизацијом послова и радних задатака предвиђен
VII степен стручне спреме или
II циклус болоњског наставног
процеса (библиотекар школе,
социјални радник)

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен I циклус болоњског наставног процеса и који је
стекао звање наставник

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен I
циклус болоњског наставног процеса и који је примјеном Правила школе стекао звање самостални референт

7. У седми платни разред спада сљедеће радно мјесто (кефицијент
2,50):
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VI степен стручне спреме и који је примјеном
Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних
звања наставника и стручних
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сарадника у средњим школама
стекао звање наставник виши
савјетник
-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен I
циклус болоњског наставног процеса и који је примјеном Правила школе стекао звање референт

8. У осми платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
2,40):
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен V степен стручне
спреме и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник виши савјетник

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен VI
степен стручне спреме и који је
примјеном Правила школе стекао звање виши референт

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VI степен стручне спреме и који је примјеном
Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних
звања наставника и стручних
сарадника у средњим школама
стекао звање наставник савјетник

-

Секретар школе за које је предвиђен VI степен стручне спреме
и који је примјеном Правила
школе стекао звање виши стручни сарадник

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен I
циклус болоњског наставног процеса, као и затечени упосленик са већом стручном спремом
од прописане нормативима

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен VI
степен стручне спреме и који је
примјеном Правила школе стекао звање самостални референт

9. У девети платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
2,30):
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен V степен стручне
спреме и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник савјетник

-

Секретар школе за које је предвиђен VI степен стручне спреме
и који је примјеном Правила
школе стекао звање стручни сарадник

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен VI
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степен стручне спреме и који је
примјеном Правила школе стекао звање референт
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VI степен стручне спреме и који је примјеном
Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних
звања наставника и стручних
сарадника у средњим школама
стекао звање наставник ментор

10. У десети платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент
2,20):
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен V степен стручне
спреме и који је примјеном Правилника о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника и стручних сарадника у средњим школама стекао звање наставник ментор

-

Секретар школе за које је предвиђен VI степен стручне спреме

-

Референт за административнофинансијске и рачуноводствене
послове за које је предвиђен VI
степен стручне спреме

-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен VI степен стручне спреме и који је стекао звање
наставник

11. У једанаести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент 2,10):

14. мај/свибањ 2019.
-

Послови наставника за који је
Наставним планом и програмом предвиђен V степен стручне
спреме и који је стекао звање
наставник

12. У дванаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто (коефицијент 2,00):
-

Референт за опште послове и
возач за које је предвиђен V степен стручне спреме (затечени
упосленик који је распоређен
одлуком Владе из Центра за стручну обуку)

13. У тринаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,80):
-

Сарадник у настави лаборант
за који је Систематизацијом послова и радних задатака предвиђен IV степен стручне спреме
и који је примјеном Правила
школе стекао звање виши лаборант

14. У четрнаести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,70):
-

Сарадник у настави лаборант
за који је Систематизацијом послова и радних задатака предвиђен IV степен стручне спреме
и који је примјеном Правила
школе стекао звање самостални
лаборант

15. У петнаести платни разред спада
сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,65):
-

Остало техничко особље за које
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је Систематизацијом послова и
радних задатака предвиђен V
степен стручне спреме (домар,
домар-ложач, возач)
16. У шеснаести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,60):
-

-

Остало техничко особље за које
је Систематизацијом послова и
радних задатака предвиђен IV
степен стручне спреме (домар,
домар-ложач, возач)
Сарадник у настави лаборант
за који је Систематизацијом послова и радних задатака предвиђен IV степен стручне спреме
и који је примјеном Правила
школе стекао звање млађи лаборант

17. У седамнаести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,40):
-

Остало техничко особље за које
је Систематизацијом послова и
радних задатака предвиђен III
степен стручне спреме (домар,
домар-ложач, кухар)

18. У осамнаести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,35):
-

Обезбјеђење објекта за које је
Систематизацијом послова и
радних задатака предвиђен III
степен стручне спреме (портир)

19. У деветнаести платни разред спада сљедеће радно мјесто (коефицијент 1,30):
-

Послови на одржвању чистоће.

IV
Радници у средњим школама
примјеном ове Инструкције задржавају своја звања добивена примјеном Правилника о вредновању, напредовању
и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у основним и
средњим школама.
V
Уколико одређене послове у средњој школи ради радник (наставник
или радник у административн-финансијској служби) са вишом стручном
спремом од оне која је предвиђена као
услов за обављање тих послова, коефицијент сложености се може увећати за
један платни разред уз сагласност надлежног министарства.
VI
Даном ступања на снагу ове Инструкције престаје да важи Инструкција о утврђивању плантих разреда и
коефицијената за запосленике у средњим школама број:10-14-4605/07 од 31.
12.2007.године, Инструкција о измјенама и допунама Инструкције о утврђивању плантих разреда и коефицијената за запосленике у средњим школама
број:10-14-3109-4/12 од 01.10.2012.год.
VI
Ова Инструкција ступа на снагу
даном доношења, а примјењиват ће се
од 01.04.2019. године.
VII
Уколико се усвоји закон о платама и накнадама у органима управе
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Босанско–подрињског кантона Горажде, вршиће се усаглашавање коефицијената за обрачун плате запосленим у
средњим школама на начин утврђен
Колективним гранским уговором за
област средњег образовања у Босанско-подрињском кантону. Усклађивање
коефицијената ће се вршити и у случају измјена основице за обрачун плате од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

ине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:4/15), помоћник начелника у Служби за привреду, финансије,
општу управу, друштвене дјелатности
и БИЗ, д о н о с и:

VIII

Регистар буџетских корисника
Општине Фоча за 2020. годину чине
сљедећи буџетски корисници:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој редовној сједници, одржаној 10.04.2019. године, Закључком број:03-14-349/19 од 10.04.2019.
године, дала је сагласност премијеру
Босанско–подрињског кантона Горажде на потписивање Инструкције о утврђивању платних разреда и коефицијената за запосленике у средњим школама Босанско–подрињског кантона
Горажде и Инструкције о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
запосленике у основним школама Босанско–подрињског кантона Горажде.
На исту је дата сагласност од стране
Синдиката основног образовања и одгоја Босанско-подрињског кантона актом број: 23-1/18 од 07.09.2018. године.
Број:10-14-3146-9/19
15.04.2019.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

249
На основу члана 5. став 2. Правилника о утврђивању и начину вођења регистра буџетских корисника у
Федерацији БиХ („Службене новине
ФБиХ“ број: 30/14) и члана 2. Одлуке о
успостави регистра буџетских корисника Општине Фоча („Службене нов-

РЕГИСТАР
буџетских корисника
Општине Фоча за 2020. годину
Члан 1.

РБК број
Назив
Адреса
корисника
ИД број

01
Општина Фоча
Омладинска б.б.
Фоча
4245026510004
Члан 2.

Подаци из Регистра који се не
објављују јавни су и доступни у Служби за привреду, финансије, општу управу, друштвене дјелатности и БИЗ.
Члан 3.
Статус буџетског корисника који се утврди након објаве овог Регистра објавиће се сљедеће године.
Члан 4.
Регистар буџтских корисника
Општине Фоча за 2020. годину објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-3-14-373/19
ПОМОЋНИК
07.05.2019.године
НАЧЕЛНИКА
Нихад Хаџиахметовић,с.р.
Устиколина
.............................
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