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ГОРАЖДЕ

Аконтација за II квартал 2014. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 78. редовној
сједници, одржаној дана 29.04.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде који се налазе у тешкој социјалноекономској ситуацији, како слиједи:

1. Крајишник Ћазија
у износу од
200,00 КМ
2. Муратспахић Џемила
у износу од
300,00 КМ
3. Прутина Фадила
у износу од
300,00 КМ
4. Кукавица Јасмин и Армин
у износу од
320,00 КМ
5. Колаковић Рабија
у износу од
200,00 КМ
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 614200-Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити на рачун у
НЛБ банци, филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-704/14
29.04.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 41. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
16/13), члана 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном
развоју („Службене новине ФБиХ”, број: 42/10) и члана 8. Закона о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број 04/13), на приједлог Министарства за привреду, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 08.05.2014.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на “Програм
новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2014.годину”
утврђен у Буџету Министарства
за привреду Босанско – подрињског
кантона Горажде за 2014.годину
на економском коду 614 5 00 (ПОД
002) - Субвенције јавним редузећимапољопривредна производња
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на “Програм новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2014.годину” утврђен
Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. годину, а предложен од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства за реализацију Програма из члана 1. ове Одлуке, пласираће
се са позиције Подстицај пољопривредној производњи, утврђене Буџетом
Министартсва за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2014.
годину, економски код 614 500 (ПОД
002) - Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња.
Члан 3.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 5.
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:03–14-684/14
ПРЕМИЈЕР
08.05.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.....................................
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344a)
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2014. ГОДИНУ.

Укупна вриједност Програма:
550.000,00 КМ
Одговорна особа:
Демир Имамовић, дипл.ецц.

(ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА)

Позиција одговорне особе: Министар

Година:

Контакт особа:

2014.

Датум:

Април 2014. године

Економски код:

614 500

Назив економског кода: Субвенције јавним предузећима - пољопривредна
производња
Назив Програма: Програм новчаних
подстицаја у пољопривреди за 2014.
годину
Сагласност: У складу са Законом o новчаним подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског катона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:4/13), сагласност на Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-684/14 дана 08.05.2014.
године.
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Технички подаци о Програму
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014. године
Буџетска линија:
Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна
производња
Економски код:
Аналитички код
Буџетски раздјел:

614 500
ПОД 002
17

Расим Сијерчић

Контакт телефон:

038 227 857

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

www.mp.bokg.gov.bа

У складу са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:16/13), чланом
2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју („Службене новине Ф БиХ”, број:42/10), чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде д о н о с и:
ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА
и Програм утрошка средстава Буџета
за 2014. годину, са економског кода 614
500 - Субвенције јавним предузећима пољопривредна производња
-1НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
500 - Субвенције јавним предузећима -
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пољопривредна производња гласи:
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
-2НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде” број:05/03) надлежности Министарства за привреду су предлагање
и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, осигурање услова за
развој и унапређење пољопривреде,
заштита и кориштење пољопривредног земљишта, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и
експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреативне сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај роба и услуга, учешће у креирању
политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање
економских споразума, креирање и
имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција
туризма, угоститељсто, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња,
обнова и одржавање саобраћајница од
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значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Програм подстицаја је израђен
у складу са Програмом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде до
2014.године и у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину.
Програм је такође усклађен и са Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/14).
-3ОПИС ПРОГРАМА
Програм новчаних подстицаја у
пољопривредни за 2014. годину израђен је у складу са чланом 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и
руралном развоју („Службене новине
Ф БиХ”, број: 42/10) и чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/13) и доноси га Влада Босанско–подрињског кантона Горажде за сваку календарску годину.
Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде су дефинисани извори и висина новчаних средстава, модели подстицаја, корисници-клијенти
новчаних подстицаја, услови за остваривање новчаних подстицаја, реализација остварења новчаних подстицаја,
извјештавање и чување документације,
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надзор над провођењем, казнене одредбе, прелазне и завршне одредбе, као
и друга питања у вези са новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Законом о новчаним подстицајима обезбијеђена је сигурност и континуитет новчаних подстицаја са циљем стварања и подстицања пољопривредне производње до нивоа самоодрживости и профитабилности у форми
тржишно оријентисаних робних пољопривредних произвођача, запошљавање у пољопривреди, подстицање техничко-технолошког и организационог
унапређења сектора пољопривреде,
осигурање стабилног пољопривредног
дохотка и омогућавање адекватног животног стандарда пољопривредним
произвођачима, чиме би се стекли услови за извоз појединих производа, смањили зависност од увоза, гарантовано и сигурно снабдијевање становништва, задржавање становништва на
руралном подручју и рурални развој.
Чланом 6. Закона је прописано да се
средства за новчане подстицаје утврђене законом осигуравају у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за
сваку календарску годину и да ће иста
за 2014. годину износити 3% од порезних и непорезних прихода Буџета Кантона. Чланом 29. Закона, новчани подстицаји се реализују на основу Програма подстицаја којим се утврђују врсте подстицаја, висина подстицаја по
јединици производње, укупна вриједност новчаних подстицаја, општи и
посебни критерији остваривања те надзор и контрола њиховог провођења.
Програм подстицаја доноси Влада на
приједлог Министарства за привреду.
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Овај Програм је проведбени акт
Министарства за транспарентан, специфичан, мјерљив и временски одређен утрошак државне помоћи у подстицању пољопривредне производње на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Дефинисање сврхе и оквира Програма прописано је Законом о
новчаним подстицајима и Законом о
извршењу Буџета.
Имплементација Програма ће
се провести у складу са Упутством за
остваривање новчаних подстицаја, које произилази из члана 30. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју на подручју Босанско – подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма подстицаја у
2014. години је пружање подршке у стварању услова за повећање обима пољопривредне производње, повећање запошљавања, повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача
и осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног
животног стандарда пољопривредним
произвођачима.
Сврха Програма јесте да се једним проведбеним актом обезбиједе механизми прописани законима за додјелу новчаних подстицаја за примарну
пољопривредну производњу из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 500 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014 .годину (у даљем тексту
Програм), дефинише битне елементе
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за добијање сагласности за Програм од
стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и
посебни циљеви Програма, критерији
за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена
резултата те процјена непредвиђених
расхода и издатака.
-4ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Кантонално Министарство је
обавезно доставити Програм Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде у року од 30 дана од дана усвајања
Буџета Босанско-подрињког кантона
Горажде, који тече од 31. децембра 2013.
године („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
16/13). Програм новчаних подстицаја
у пољопривреди за 2014. годину је вишегодишњи Програм који се проводи
у периоду од 2011. до 2014. године.
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ене све могућности за запошљавање у
овом сектору. Због тих околности дошли смо у позицију да имамо недовољну производњу пољопривредних производа и да увозимо оно што смо донедавно извозили.
Пољопривредни ресурси кантона су изузетни (велике неискориштене пољопривредне површине, климатски услови, као и сви други елементи
неопходни за развој примарне пољопривредне производње, као и велики
број незапосленог становништва) и представљају развојни привредни потенцијал.
Имплементација Програма подстицаја пољопривредне производње
током 2010, 2011, 2012. и 2013. године
већ је осигурала значајнији напредак у
развоју пољопривредног сектора, повећању обима пољопривредне производње и повећању броја регистрованих
лица запослених у пољопривреди.

Имплементација Програма за
2014. годину почиње добијањем сагласности од стране Владе Босанско- подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2014. године. Крајњи рокови за
достављање захтјева за кориштење средстава прописани су Упутством.

Иако је забиљежен значајан резултат по питању запослености, и даље су присутни проблеми у сточарству који се огледају у смањењу сточног
фонда крава, коња, коза, али са друге
стране биљежи се раст сточног фонда
оваца, кошница пчела, перади и кока
носиља.

-5-
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СТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ

ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА
И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА
У 2014. ГОДИНИ

Примарна пољопривредна производња представља окосницу опстанка и развоја сваког друштва. Нажалост,
производња хране (примарна пољопривредна производња) на простору
кантона не користи све расположиве
природне ресурсе, нити су искоришт-

(6.1)
(Процјена напретка
у протеклој години)
Програмом развоја Босанско-

30. мај/свибањ 2014.

подрињског кантона Горажде као једна од приоритетних реформи предвиђена је реформа система подстицаја,
како би се осигурао ефикаснији механизам за креирање нових радних мјеста кроз повећање броја самоодрживих
пољопривредних произвођача. Током
2013. године није дошло до пада броја
запослених у пољопривредном сектору, односно супротно - тај број је наставио континуирно расти.
(6.2)
(Кључне корекције Програма
за 2014. годину)
Имајући у виду стање пољопривредног сектора, потенцијала за пољопривредну производњу, велики број
пољопривредних произвођача, пришло се детаљној изради “Програма новчаних подстицаја у пољопривредној
производњи за 2014. годину”, гдје је
одржан већи број консултантских састанака. Закон о новчаним подстицајима прописује да се Програм постицаја
за пољопривреду ставља на јавну расправу прије него што га Министарство
за привреду достави Влади Босанскоподрињског кантона на расправу и
усвајање. Одржане су јавне расправе,
гдје су сви учесници могли дати приједлоге и сугестије на понуђени “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину”.
Основни параметри које смо
користили за израду “Програма новчаних подстицаја у пољопривреди за
2014. годину” били су “Основна стратешка опредјељења у примарној пољопривредној производњи на Босанскоподрињском кантону Горажде”, стање
ресурса на кантону, анализа стања новчаних подстицаја у 2013. години, ми-
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шљења општинских служби за пољопривреду, произвођача и прерађивача
пољопривредних производа, задруга,
удружења и других.
Највећа корекција Програма у
односу на протекле године јесте значајно повећање ставке за измиривање
обавеза из протекле године, обзиром
да је због буџетске кризе у 2013. години око 40% подстицаја који су одобрени нису исплаћени због значајног смањења буџетских прихода. Због ових
финансијских ограничења, у Програму за 2014. годину нису увођене нове
компоненте подршке подстицаја развоја пољопривредне производње, а неки износи подстицаја за 2014. годину
су умањени како би се осигурало да
вриједност Програма за 2014. годину
одговара износу одобрених средстава
за ове намјене у Буџету БПК Горажде
за 2014. годину.
-7ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
(7.1)
(Основни циљ)
Основни циљ Програма подстицаја је повећање обима пољопривредне производње који омогућава повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача и пољопривредног
дохотка који може гарантовати адекватан животни стандард пољопривредним произвођачима.
(7.2)
(Посебни циљеви)
Програм садржи посебне циље-
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ве Програма, у оквиру којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
У складу са општим циљем, посебни циљеви Програма су:
-

-

-

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

У оквиру првог циља обезбиједиће се новчани подстицаји за примарну пољопривредну производњу у складу са Законом и то за анималну и
биљну производњу.
Предвиђени новчани подстицаји су економског карактера, који признају економску производњу код фармера и стварају услове за продају производа за домаћу индустрију и тржиште. Подстицаји ће се обезбиједити у анималној и биљној производњи, подстицаји за суфинансирање израде млијечних картона, подстицај за надоканду
штете за нешкодљиво уклањање серопозитивних животиња. У оквиру овог
циља корисници могу аплицирати на
резервна средства у складу са одредбама Програма.

30. мај/свибањ 2014.

(7.4)
(Подстицање запошљавања
у сектору пољопривреде)
У оквиру другог посебног циља, под додатним условима, обезбиједиће се новчани подстицаји за мјере
које доприносе достизању комерцијалног статуса комерцијалног пољопривредног произвођача и његовог успјешног пословања након регистрације као
самосталног пољопривредног обртника.
Подстицаји ће се обезбиједити
кроз увећане новчане подстицаје за
производње у биљној и анималној производњи, гљиварској производњи, производњу меркантилног кромпира, суфинансирање пољопривредних произвођача – самосталних пољопривредних обртника за доприносе на плате запослених.
(7.5)
(Подстицаји за унапређење
и развој пољопривреде)
У оквиру трећег посебног циља
обезбиједиће се подршка појединачним пројектима из области пољопривреде, који доприносе унапређењу и
развоју пољопривредне производње.
Подршка ће се обезбиједити кроз провођење пројеката и активности
као што су организовање сајмова, набавка пољопривредне механизације и
опреме, регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну
производњу.

30. мај/свибањ 2014.
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љопривредна производња у износу од
550.000 КМ.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

(8.2)
(Финансијски план Програма)

(8.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)

Финансијским планом за период од 2011. до 2014. године планирана
су укупна новчана средства у износу
од 2.894.000 КМ.

Потребна средства за провођење Програма у 2014. години дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског
кантона („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
16/13), на економском коду 614 500 –
Субвенције јавним предузећима - по-

У периоду протекле четри године, од 2010. до 2013. Године, за ове намјене је извршено укупно 2.106.413,84
КМ.

Табела1:
Преглед укупног годишњег буџета Програма за период 2011-2014. година (у КМ)
Посебни
циљеви

Тотал

Тотал

2010-2013.

2011-2014.

550.000

2.569.000

2.569.000

0

1.424.430

1.154.551

208.778

440.051

440.051

182.916

44.368

182.916

182.916

45.980

16732,5

45.980

45.980

2011.

2012.

2013.

2014.*

Одобрено

669.000

700.000

650.000

Извршено

668.949

485.602

269.879

Новчани
подстицаји

440.051

Запошљавање у
пољопривреди
Развој
пољопривреде

(8.3)
(Максимални буџет по компонентама)
Програмом се утврђује висина, односно максимални и минимални износ
средстава за сваки посебни циљ Програма. Максимална или минимална висина
средстава за појединчни специфични циљ представља једну финансијску компоненту Програма.
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За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је сљедећи максимални и минимални буџет:

цената, Министарство може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

1. Минимални буџет
за новчане подстицаје
2. Минимални буџет
за комерцијални
статус
3. Максимални буџет
за развој пољопривредне производње

У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат Измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се овлашћује да може вршити измјену и
допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке
о преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма
уз сагласност Владе.

341.292,6 КМ

112.317,4 КМ

156.256,5 КМ

(8.4)
(Редистрибуција средстава)
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једног на други посебни
циљ у износу до максимално 10 процената од износа средстава планираних
за сваки посебни циљ са којег се средстава преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити
одлуком министра.
Током имплементације Програма, уколико због повећања или смањења обима пољопривредне производње
у оквиру сваког посебног циља, Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту у износу до максимално 20 процената од износа средстава планираних за компоненту са које / на коју се
средстава преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити одлуком министра.
У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки специфични
циљ Програма до максимално 25 про-

-9КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
(9.1)
(Начин расподјеле средстава)
Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/13), на економском коду 614 500 – Субвенције јавним
предузећима - подстицај пољопривреди у укупном износу 550.000 КМ распоређиваће се на основу одобрених захтјева за новчане подстицаје у примарној пољопривредној производњи и
одобрених новчаних подстицаја за реализацију пројеката у складу са одредбама овог Програма и критерија, који
су саставни дио Програма, те Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
2014. години.

30. мај/свибањ 2014.
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Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у складу са сваким посебним циљем Програма. Коначне одлуке о додјели помоћи кориснку или
корисницима средстава из овог Програма доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

1. испуњавање општих услова за кориштење подстицаја,
2. испуњавање посебних услова за кориштење подстицаја,
3. испуњавање општих и посебних
критерија који су предвиђени за
кориснике за остваривање подстицаја у оквиру модела производње.

Одобреним средствима приоритетно ће се извршити уплата новчаних подршки по захтјевима из
2013. године.

Критериј по основу којег ће се
рангирати корисници средстава је:

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

1. Резултат процеса аплицирања, селекције и евалуације пројеката и
захјева.
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за
2014. годину планиране су врсте подстицаја и општи и посебни критерији
за остваривање новчаних подстицаја
који се налазе у табели 2 овог Програма.
(9.3)

(9.2)

(Општи услови
за учествовање у Програму)

(Критерији за расподјелу)
Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима у складу
са одредбама овог Програма.
Кључни критериј за додјелу средстава физичком или правном лицу
јесте испуњавање општих и посебних
услова за остваривање подстицаја, односно резултати оцјењивања, који ће
се примијењаивати на одабране врсте
подршке које су базиране на пројектном финансирању у складу са одредбама овог Програма.
Елиминаторни критерији за расподјелу средстава из Програма су:

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

-

-

да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената,
да имају пољопривредну производњу на простору Босанскоподрињског кантона Горажде,
да имају регистрацију правног
лица на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
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(9.4)
(Посебни услови
за учествовање у Програму)
Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
-

-

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

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

-

-

-

да су регистровани као самостални пољопривредни обртници,
земљорадничке задруге, пољопривредне задруге, ветеринарске
станице или друштва ограничене одговорности,
да имају минимално једног и
максимално пет стално запослених радника,
да испуњавају опште и посебне
критерије прописане Програмом и Упутством,
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.

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

да су регистровани као пољопривредне задруге, земљорадничке задруге и удружења која су

-

активна у области пољопривреде.
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
(9.5)

(Кандидовање захтјева за новчане
подстицаје, приједлога пројеката
и захтјева за резервним средствима)
Подношење захтјева за новчани
подстицај у примарној пољопривредној производњи могуће је искључиво у
случајевима који су дефинисани Програмом. Захтјеве за средствима могуће
је подносити у роковима прописаним
Упутствима за остваривање подстицаја. Захтјеви за остваривање права на
новчане подстицаје у области примарне пољопривредне производње обрађиваће се на основу критерија прописаних Упутством.
У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога за суфинансирање пројекта и финансирање захтјева
из резервних средстава у складу са условима прописаним Програмом. Пројекти и захтјеви за средствима достављају се у форми прописаној од стране
Министарства за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
Достављање захтјева за средствима обрађиваће се у складу са процедурама аплицирања и оцјењиваће се од
стране комисије Министарства за при-
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вреду на основу критерија који су саставни дио Програма.
(9.6)
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туса и подстицаја у оквиру развоја пољопривреде морају испујавати посебне услове и критерије за остваривање
новчаних подстицаја.

(Одобравање захтјева за подстицај
пољопривредној производњи,
приједлога пројеката и захтјева
за средствима)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
захтјева за подстицај примарној пољопривредној производњи, приједлога
пројекта или захтјева за средствима адекватно селектирају и процијене.
Одобравање новчаних подстицаја у пољопривредној производњи проводи се на начин прописан процедурама аплицирања и Упутствима за остваривање подстицаја.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.

(10.2)
(Подношење захтјева
за новчаним подстицајима)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи у оквиру
првог посебног циља врши се путем
прописаних образаца захтјева (З/1-А,
З/1-Б, З/ОП) у складу са Упутством за
остваривање сљедећих подстицаја у
примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
A. Подстицаји анималној производњи
(Позиције: А/1-1, А/1-2, А/1-3,
А/1-5, А/1-6, А/1-7, А/1-9),
(Позиције за пренос из 2013.године:
А-1-3-1; А/1-4;А/1-5-1а).
Б. Подстицаји биљној производњи
(Позиције: Б/1-1, Б/1-2, Б/1-2-2;
Б/1-3; Б/1-4, Б/1-6,)

-10ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА ЗА
СРЕДСТВИМА
(10.1)
(Клијент - апликант)
Физичка и правна лица која испуњавају опште услове за остваривање
новчаних подстицаја имају статус апликанта.
Физичка и правна лица која аплицирају на средства у оквиру подстицаја за достизање комерцијалног ста-

(Позиције за пренос из 2013. године: Б/1-1-1; Б/1-2-1;Б/1-2-2а;
Б/1-3-1;Б-1-4-1; Б/1-6-1).
Ц.

Остали подстицаји
(Позиције: Д/1-1, Д/1-2; Е)
(Позиције за пренос из 2013. године Д/1-1-1)

Д. Позиција: Е.
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја за запошљавање
у оквиру другог посебног циља врши
се путем прописаних образаца захтјева
(З/1-А, З/1-Б, З/1-М, З/ОП) у складу
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са Упутством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
A. Додатни подстицај у анималној
производњи
(Позиције: А/1-5-1, А/1-6-1, А/1-71, А/1-8)
(Позиције за пренос
године: А/1-5-1б)

из

2013.

Б. Додатни подстицаји у биљној производњи
(Позиције: Б/1-5,Б/1-7;Б/2-1)
(Позиције за пренос из 2013.године: Б/1-5-1)
Ц.

Додатни подстицаји за капитална
улагања
(Позиција: Ц/1-1)
(Позиције за пренос из 2013. године: Ц/1-1а;Ц/1-2)

Д. Подстицаји за суфинансирање доприноса
(Позиције: Д/1-4; Д/1-5; Д/1-6)
(Позиције за пренос из 2013.године:
Д/1-6-1)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у области развоја
пољопривредне производње у оквиру
трећег посебног циља врши се путем
прописаних образаца захтјева (З/ОП,
З/1-Р) у складу са Упутством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје
са позиција: Д/1-3, аплицирају Са захтјевом З/ОП у складу са процедурама
аплицирања из овог Програма.

(10.3)
(Подношење приједлога пројеката)
Лица која поред општих испуњавају и посебне услове Програма имају статус апликанта за пројектно финансирање капиталних улагања у оквиру линије Д/1-3.
Апликант може доставити само
један приједлог пројекта у којем је планирано кориштење средстава из овог
Програма на основујавног позива који
објављује Министарство.
(10.4)
(Финансирање пројеката)
Укупан буџет предложеног пројекта не може бити мањи од 5.000,00
КМ. Апликације пројеката за суфинансирање одржавања сајмова на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у висини од 2.000 КМ до 20.000
КМ за позицију Д/1-3.
(10.5)
(Захтјеви за средствима резерве)
Апликанти могу доставити захтјев за средствима резерве за додјелу
новчаних подстицаја за реализацију
појединачних активности у складу са
одредбама овог Програма и након објављивања јавног позива.
Апликанти у случају постојања
хитних или специфичних потреба које су директно повезане са циљевима
Програма, могу доставити захтјеве за
средствима у складу са одредбама Програма.
Апликанти на резервна средст-
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ва аплицирају у форми захтјева за средствима прописаној од стране Министарства за привреду (образац З/1-Р).
(10.6)
(Обавезни садржај захтјева
за средства резерве)
Садржај захтјева за средствима
дефинисан је Упутством за остваривање подстицаја Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава резерве апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

разлог због којег тражи одобравање средстава,
укупни износ потребних средстава,
тражени износ новчаних средстава,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора,
релевантна документација којом се доказује оправданост подношења захтјева, насталих трошкова и потребних средстава.
(10.7)
(Финансирање захтјева
за средствима резерве)

Финансирање захтјева за средстава резерве проводи се у складу са
Програмом.
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 2.000 КМ. Властита средства
апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може
поднијети само један захтјев за средствима.
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(10.8)
(Подношење апликација, отварање
апликација и административна
провјера)
Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја за подстицање пољопривредне производње, приједлози пројеката и захтјеви за резервна средства
подносе се кантоналном Министарству за привреду у форми прописаној у
овом Програму и Упуству за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за остваривање новчаних подстицаја у складу са
условима за различите специфичне
циљеве Програма.
Апликације на захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Правна и физичка лица подносе захтјеве и потребну документацију
у роковима прописаним Упутством за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи кантоналном Министарству за привреду (сектор за пољопривреду).
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге
пројеката се проводи најкасније 30 дана од затварања јавног позива.
Административном провјером
Министарство (Сектор за пољопривреду) ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

да апликант испуњава опште
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-

-

-

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

За апликације које задовољавају
претходне услове, у административној
провјери захтјева за новчане подстицаје Министарство врши провјеру документације у складу са Упутством, утврђује чињенично стање на терену и обрађује захтјеве у складу са Програмом
и Упутством.
Уколико се ради о пројектном
финансирању, након испуњавања услова из административне провјере, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У супротном, апликација ће и без евалуације
бити одбијена из административних
разлога.
Приједлози пројеката писани
рукописом ће бити аутоматски одбијени.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
(10.9)
(Одобравање новчаних подстицаја)
Након обраде и провјере достављене документације, кантонално Ми-
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нистарство врши обрачун новчаних
подстицаја само за клијенте чији су захтјеви благовремени, основани и потпуни. Обрачун новчаних подстицаја
врши се на прописаним обрасцима у
складу са Упутством у прописаним роковима.
(10.10)
(Селекција приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију. Комисија све достављене апликације разматра и евалуирају у периоду од максимално 30 дана од завршетка административне провјере.У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група
индикатора и то:






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

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




Релевантност,
Одрживост,
Буџет и трошковна ефикасност.

30. мај/свибањ 2014.

Број 8 – страна 1025

(10.12)

си 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.

(Оцјењивање пројеката
и захтјева за резервна средства)
Оцјењивање приједлога пројеката и захтјева за резервним средствима
се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуацијски 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 изно-

Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 10, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле
са бројем чланова комисије.

(10.13)
(Скала за евалуацију)
ОПИС ИНДИКАТОРА

ПРОЈЕКТИ

ЗАХТЈЕВИ

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

1.2. Процијењени ниво знања за имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

2.1. Колико је апликација релевантна за посебни циљ
Програма?

5x2

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете
из Програма?

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма?

5x2

5x2
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3. Методологија

10

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

5

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, анализа проблема, да
ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање
презентованог проблема?

5

4. Одрживост

20

20

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

5

5

5x2

5x2

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

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

80

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

(10.14)
(Процедуре одобравања захтјева
за подстицаје у примарној
пољопривредној производњи)
Апликације поднесене у форми
захтјева за подстицаје у примарној пољопривредној производњи одобравају
се у складу са Упутством.
Захтјеви поднесени Министарству за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде (сектор пољопривреде) након 31.12.2013. године (подстицај

за произведено кравље млијеко за мјесец децембар, производња конзумне
јабуке и набавка пољопривредне механизације и опреме – “купљена опрема
у децембру 2013. године”) преносе се у
наредну годину. Министарство за привреду ће запримљене захтјеве за сјетву пшенице у јесењем року 2013. године обрадити до 30.05.2014.године у складу са Програмом и Упутствима из
2013. године.
Поред наведених захтјева у Буџет 2014. године преносе се и сљедећи
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захтјеви за остваривање новчаних подстицаја и то у области анималне производње (узгој женске расплодне телади, држање основног стада оваца и коза - физичка лица, држање основног
стада оваца и коза - правна лица, узгој
приплодних јуница, у области биљне
производње (подизање засада јагодичастог воћа прољеће – јесен 2013, производња малине, производња конзумне
јабуке, производња индустријске јабуке, производња у затвореном простору
- пластеничка производња - физичка
лица, производња у затвореном простору - пластеничка производња – правна лица); у дијелу капиталних инвестиција: набавка пољопривредне механизације и опреме, суфинансирање
пројеката за изградњу и реконструкцију шталских објеката за ситну стоку
(овце и козе); у дијелу осталих подстицаја: регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну производњу и израда млијечних картона.
Све створене обавезе из 2013. године
реализираће се у складу са Програмом
и Упутством из 2013. године.
(10.15)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје расположива средства имају статус одобрених
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пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
У правилу, комисија предлаже
одобравање пројеката у пуном износу.
У изузетним случајевима, комисија, уз образложење, предлаже одобравање пројекта у умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације и провјере на терену.
Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Истовремено са приједлогом
Одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
У случају да је планирано суфинансирање пројекта веће од 6.000
КМ, уз нацрт уговора подноси се и
приједлог закључка Владе о давању
сагласности министру за привреду за
потписивање уговора.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду
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и начин обезбјеђења инструмената за
осигурање намјенског утрошка средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за суфинансирање пројекта.
(10.16)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима резерве)
Апликације поднесену у форми
захтјева за средства комисија рангира
по броју освојених бодова, за оне захтјеве које су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима,
односно пројектима који се налазе у
процесу одобравања. Комисија може
предложити привремену суспензију
процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
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Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев и одлука о одобравању средстава се
достављају Министарству за финансије.
-11КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА,
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ
ПОДСТИЦАЈА И ВИСИНА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
(11.1)
(Критерији за остваривање
новчаних подстицаја)
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2014.
годину планиране су врсте подстицаја
и општи и посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја. Преглед подстицаја и критерија налази се у
табели:
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Табела 2:
Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја
КОД

КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА
Посебни критерији
Основни критерији
(квоте)

ВРСТА
ПОДСТИЦАЈА

А/1

ПОДСТИЦАЈИ У АНИМАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

А/1-1

Производња
свјежег
крављег
млијека 2014.
године

-

-

-

А/1-2

А/1-3

Производња
свјежег
крављег
млијека из
2013.године,
мјесец
децембар

-

Узгој
приплодних
јуница

-

-

А/1-3-1

Узгој
приплодних
јуница –
ПРЕНОС из
2013.године.

-

-

Регистровани у кантонално узгојно-селекционој служби
Имају закључен уговор
са регистрованим прерађивачем или откупљивачем
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина
и услови:

Основни критерији су
прописани у Програму
и Упутству за 2013. годину.

Посебни критерији су
прописани у Програму и
Упутству за 2013. годину.

Корисник који је уписан
у Регистар произвођача
приплодне стоке
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:

Корисник који је уписан
у Регистар произвођача
приплодне стоке
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:

100 литара мјесечно
Максимална количина:
500 литара мјесечно
Додатни критерији:
Минимална млијечна
маст 3,2%.

Сви критерији су испуњени на основу Упутстава
за остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године

Једна приплодна јуница
Максимална количина:
Једна приплодна јуница

Једна приплодна јуница
Максимална количина:
Једна приплодна јуница
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава
за остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.

Број 8 – страна 1030
А/1-4

Узгој
женске
расплодне
теладиПРЕНОС из
2013.године
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-

-

Корисник који је уписан
у Регистар произвођача
приплодне стоке
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:
Једно женско расплодно
теле
Максимална количина:
није ограничена
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава
за остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.

А/1-5

Држање
основног
стада оваца
и коза

-

-

А/1-5-1а

Држање
основног
стада оваца
и козаПРЕНОС
2013.године.

-

-

Корисник кој има основно стадо
Животиње морају бити
обиљежене у складу са
Правилником о обавезном означавању и упису у јединствени Регистар оваца, коза и свиња
(“Службене новине Федерације БиХ“, број
78/07)
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:

Корисник кој има основно стадо
Животиње морају бити
обиљежене у складу са
Правилником о обавезном означавању и упису у јединствени Регистар оваца, коза и свиња
(“Службене новине Федерације БиХ“, број
78/07)
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:

50 одраслих грла оваца
или 25 одраслих грла коза
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују право
на кантонални новчани
подстицај унутар основног стада оваца и коза само
за приплодна одрасла женска грла.

50 одраслих грла оваца
или 25 одраслих грла коза
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују право
на кантонални новчани
подстицај унутар основног стада оваца и коза само
за приплодна одрасла женска грла.
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.

30. мај/свибањ 2014.

А/1-5-1

Држање
основног
стада оваца
и коза
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-

-

-

А/1-5-1б

Држање
основног
стада оваца
и коза –
ПРЕНОС из
2013.године

-

-

Корисници-клијенти
који имају основно
стадо
Да су регистровани као
пољопривредни
обртници или СПП,
СПО, ЗЗ и ДОО.
Носилац газдинства и
носилац обрта

Минимална количина:

Корисници-клијенти
који имају основно стадо
Да су регистровани као
пољопривредни
обртници или СПП,
СПО, ЗЗ и ДОО
Носилац газдинства и
носилац обрта

Минимална количина:

50 одраслих грла оваца
или 25 одраслих грла коза
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују право
на кантонални новчани
подстицај унутар
основног стада оваца и
коза само за приплодна
одрасла женска грла.
50 одраслих грла оваца
или 25 одраслих грла коза
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују право
на кантонални новчани
подстицај унутар основног стада оваца и коза само
за приплодна одрасла женска грла.
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних подстицаја из 2013. године.

А/1-6

Држање
пчелињих
друштава

-

Корисник који има акт- Минимална количина:
ивно пчелиње друштво Најмање 30 (тридесет) пчНосилац газдинства
елињих друштава
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити
смјештене максимално на
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30. мај/свибањ 2014.
двије локације.
Корисници морају бити
чланови удружења пчелара која су регистрована на
подручју БПК Горажде

А/1-6-1

Држање
пчелињих
друштава

-

-

Корисник-клијент који
има активно пчелиње
друштво
Да су регистровани као
пољопривредни обртници или СПП, СПО, ЗЗ
и ДОО.

Минимална количина:
Најмање 30 (тридесет)
пчелињих друштава
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити
смјештене максимално на
двије локације.
Корисници морају бити
чланови удружења пчелара која су регистрована
на подручју БПК Горажде

А/1-7

Држање
матичног
стада крава
(млијечна
грла)

-

А/1-7-1

Држање
матичног
стада крава
(млијечна
грла)

-

-

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

Минимална количина:

Корисник-клијент који
има матично стадо крава
Да су регистровани као
пољопривредни обртници или СПП, СПО, ЗЗ
и ДОО.
Носилац газдинства и
носилац обрта

Минимална количина:

Два млијечна грла
Максимална количина:
Двадесет грла (20)
Додатни критерији:
Нема

Два млијечниа грла
Максимална количина:
Двадесет грла (20)
Додатни критерији:
Нема
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А/1-8

Држање
кока
носиља
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-

-

-

Корисник-клијент који
има матично стадо кока
носиља.
Да су регистровани као
пољопривредни
обртници или СПП.
Носилац газдинства и
носилац обрта

Минимална количина:
1.000 кока носиља
Максимална количина:
5.000 кока носиља
Додатни критерији:
Нема

А/1-9

Вјештачко
осјемењава
ње крава

Б/1

ПОДСТИЦАЈИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Б/1-1

Заснивање
нових
засада
јагодичасто
г воћа

-

-

-

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

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

-

Посебни критерији
нису прописани.

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

Заснивање
нових
засада
јагодичасто
г воћа ПРЕНОС из
2013. године

30. мај/свибањ 2014.

-

-

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

Минимална количина:
0,1 ха.
Максимална количина:
Прописани додатком II
Федералног Закона о новчаним подршкама („Службене новине ФБиХ“
42/10)
Додатни критерији:
- Број садница по дунуму
не може бити мањи од
прописаних стандарда.
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године

Б/1-2

Производњ
а конзумне
јабуке род
2014.година

-

Б/1-2-1

Пренос
производње
конзумне
јабуке род
2013. године

-

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

Минимална количина:

Основни критерији су
прописани у Програму
и Упуствима из 2013.
године

Минимална количина.

1.000 (хиљада) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

500 (пет стотина) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.
Додатни критерији:
Нема

30. мај/свибањ 2014.

Б/1-2-1а

Производњ
а и откуп
конзумне
јабуке ПРЕНОС из
2013.године
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-

Основни критерији су
прописани у Програму
и Упуствима из 2013.
године.

Минимална количина.
500 (пет стотина) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Сви критерији су
испуњени на основу
Упутстава за остваривање
новчаних подстицаја из
2013.године.
Додатни критерији:
Нема

Б/1-2-2

Производњ а и откуп
индустријск
е јабуке
-

Корисник-клијент који
је регистрован за откуп
или прераду воћа
носилац газдинства,
носилац обрта, ЗЗ и
д.о.о.

Минимална количина:
1.000 (хиљаду) кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема

Б/1-2-2а

Производњ
а и откуп
Конзумне
јабукеПРЕНОС из
2013.године

-

Основникритерији су
прописани у Програму
и Упуствима из 2013. године

Минимална количина:
500 (пет стотина) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава
иза остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године
Додатни критерији:

Б/1-2-2а

Производњ а и откуп
индустријск
е јабукеПРЕНОС из
2013.године

Корисник-клијент који
је регистрован за откуп
или прераду воћа
Носилац газдинства, носилац обрта, ЗЗ и д.о.о.

Нема
Минимална количина:
1.000 (хиљаду) кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема
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Сви критерији су испуњени на основу Упутстава
иза остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године
Б/1-3

Производњ
а малине

-

Б/1-3-1

Производњ
а малине
ПРЕНОС из
2013.године

-

-

Б/1-4

Производња у затвореним просторима –пластеничка
производња

-

-

Остварују кориснициклијенти који произведу
и предају малину организованом откупљивачу,
прерађивачу или трговинској радњи који су
регистровани код надлежног суда.
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина.

Остварују кориснициклијенти који произведу
и предају малину
организованом
откупљивачу,
прерађивачу или
трговинској радњи који
су регистровани код
надлежног суда.
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:
300 кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема
Сви критерији су
испуњени на основу
Упутстава иза
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године

Корисници-клијенти
који су власници земљишта или имају земљиште у закупу и који имају
засновану повртларску
производњу у пластеничком простору.
Носилац газдинства

Минимална количина:

300 кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема

200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
500 м² пластеничког
простора
Посебни услови:
Образложени у Упутству

30. мај/свибањ 2014.

Б/1-4-1

Производња у затвореним просторима –пластеничка
производња
ПРЕНОС из
2013.године
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-

-

Корисници-клијенти
који су власници земљишта или имају земљиште у закупу и који имају
засновану повртларску
производњу пластеничком простору.
Носилац газдинства

Минимална количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
500 м² пластеничког
простора
Посебни услови:
Нема
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.

Б/1-5

Производња у затвореним просторима –пластеничка
производња

-

Б/1-5-1

Производња у затвореним просторима- пластеничка
производња
- ПРЕНОС
из
2013.године

-

-

Корисници-клијенти
који су регистровани
као СПП, СПО, ЗЗ, д.о.о.
који су власници земљишта или имају земљиште у закупу и који имају
засновану повртларску
производњу.
Носилац газдинства и
носилац обрта

Минимална количина:

Корисници-клијенти
који су регистровани
као СПП, СПО, ЗЗ, д.о.о.
који су власници земљишта или имају земљиште у закупу, и који имају
засновану повртларску
производњу.
Носилац газдинства и
носилац обрта

Минимална количина:

200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Образложени у Упутству

200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године
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Б/1-6

Б/1-6-1

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

30. мај/свибањ 2014.

-

-

ПРЕНОС из 2013. јесња
сјетва пшеница

-

Б/1-7

Производња меркантилног кромпира

-

Право на новчани подстицај остварују корисници-клијенти који засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:

Право на новчани подстицај остварују корисници-клијенти који засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:

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

Минимална количина:

0,2 ха
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

0,2 ха
Максимална количина:
1 ха по култури
Додатни критерији:
Нема
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.
0,3 ха
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

Б/2

ПОДСТИЦАЈИ У ГЉИВАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Б/2-1

Производња гљива
(набавка компоста за
производњу

-

Право на новчани подстицај за производњу
гљива (шампињона,
буковача) у затвореном
простору остварују кор-

Додатни критерији:
Нема

30. мај/свибањ 2014.

Број 8 – страна 1039

шампињона,

буковача)

-

Ц/1
Ц/1-1

исници-клијенти који су
регистровани као СПП,
СПО, ЗЗ, д.о.о. који имају производњу гљива
са најмање десет тона
компоста и исту реализују.
Носилац газдинства или
носилац обрта

ПОДСТИЦАЈИ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНА
ГАЗДИНСТВА - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
Набавка
пољопривредне
механизаци
је и опреме

-

-

Право на подстицај за
набавку (куповину) пољопривредне механизације и опреме остварују
корисници-клијенти који набаве, односно купе
у периоду од 30.11.2013.
до 30.11.2014. године нову машину и то: трактор или мотокултиватор
са или без прикључака,
косачицу као и другу
механизацију и опрему
потребну у сточарству,
воћарству, повртларству
и другим гранама пољопривреде. Подстицаће
се набављена механизација и опрема у вриједности од 1.000 до 25.000
КМ.
Носилац газдинства или
носилац обрта
Да се не води на
евиденцији Службе
за запошљавање БПК
Горажде

Додатни критерији:
-

-

-

Набавка искључиво
нове опреме
Достављена фактура
на име корисникаклијента
Достављен фискални
рачун од добављача
Фактура и фискални
рачун морају бити
издати на исти датум
За купљену машину у
децембру 2013. године
корисници могу
поднијети захтјеве за
остваривање
подстицаја у 2014.
години
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Ц/1-1а

Набавка
пољопривредне
механизаци
је и опреме
ПРЕНОС из
2013.године

30. мај/свибањ 2014.

-

-

Ц/1-2

Суфинансирање пројеката за изградњу и
реконструкцију шталских објеката за ситну
стоку (овце
и козе) ПРЕНОС из
2013.године

-

Право на подстицај за
набавку (куповину) пољопривредне механизације и опреме остварују
корисници-клијенти
који су набавили, односно купили у периоду од
30.11.2012. до 30.11.2013.
године нову машину и
то: трактор или мотокултиватор са или без прикључака, косачицу,
као и другу механизацију и опрему потребну у
сточарству, воћарству,
повртларству и другим
гранама пољопривреде.
Подстицаће се набављена механизација и опрема у вриједности од
1.000 до 25.000 КМ.
носилац газдинства или
носилац обрта
Да се не води на евиденцији Службе за запошљавање БПК Горажде

Додатни критерији:

Корисници ових средстава су корисници-клијенти који су регистровани као СПП, СПО, ЗЗ,
д.о.о. који су доставили
пројекте за суфинансирање изградње или реконструкције шталских
објеката за ситну стоку –
овчарници. Корисници
средстава по пројектима
су одабрани на основу
бодовања поднесеног
Програма од стране комисије Министарства за
привреду.

Додатни критерији:

-

-

Набавка искључиво
нове опреме
Достављена фактура
на име корисникаклијента
Достављен фискални
рачун од добављача
Фактура и фискални
рачун морају бити
издати на исти датум

Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.

-

Апликанти су доставили пројекте у складу
са Програмом. Одабир
корисника средстава
се вршио у складу са
процесом селекције и
избора апликанта који
је предвиђен Програмом.

Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.

30. мај/свибањ 2014.
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-

Носилац газдинства и
носилац обрта који је у
2012. години остварио
подстицај у примарној
пољопривредној
производњи – држање
основног стада оваца и
коза на подручју БПК
Горажде.

Д/1

ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ

Д/1-1

Суфинанси
рање израде
млијечних
картона

Д/1-1-1 Суфинанси
рање израде
млијечних
картона
ПРЕНОС

Д/1-2

Надокнада
штете за
нешкодљив
о уклоњене
серопозити
вне
животиње

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

Додатни критерији:
Дефинисани Упутством

Законски основ за ову став- Додатни критерији:
ку је члан 124. Закона о вет- Дефинисани Упутством
еринарству (“Службене новине ФБиХ” број:46/00), који обавезује Кантон за планирање новчаних средстава
за провођење превенције,
сузбијања и искорјењивања заразних болести животиња.
Средства за ове намјене биће утрошена код надокнаде
штете настале код нешкодљивог уклањања серопозитивних животиња током
провођења наређених мјера. Законски основ за ову
ставку је члан 46. Закона о
ветеринарству (“Службене
новине ФБиХ” број:46/00) и

Додатни критерији:
Дефинисани Упутством
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Правилник о поступку исплате надокнаде штете за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње (“Службене новине ФБиХ” број:
98/12)
Д/1-3

Д/1-4

Подршка
сајмовима
који се
одржавају
на подручју
кантона

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

Додатни критерији:

Суфинанси
рање
обавеза по
основу
доприноса
за обавезно
социјално
осигурање

-

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

Додатни критерији:

-

Биће прописани Упутством за остваривање подстицаја за 2014. годину.

-

Да обављају пољопривредну производњу на
свом газдинству, а коју
ће утврдити комисија
Министарства за
привреду.

-

-

Право на суфинансирање обавеза по овом
основу осигурава се на
основу минималне основице прописане Законом.
Регистровани пољопривредни произвођачи
који из било којих разлога угасе пољопривредни обрт дужни су
извршити пврат добијених средстава остварених у 2014.години, а у
противном немају право остваривања подстицаја по било ком основу у наредне три год.

30. мај/свибањ 2014.

Д/1-5

Суфинансирање обавеза по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене жене
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-

-

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

Додатни критерији:
-

-

-

Д/1-6

Регресирање камата
по кредитима одобреним за пољопривредну
производњу

Право на регресирање камата на одобрене кредите
за пољопривредну производњу имају корисници-клијенти у износу од 2% на
годишњем нивоу.
Ово право остварују корисници чије задужење по одобреном кредиту не прелази 50.000 КМ.
- Носилац газдинства или
носилац обрта

Да обављају пољопривредну производњу на
свом газдинству, коју
ће утврдити комисија
Министарства за привреду.
Право на суфинансирање обавеза по овом
основу осигурава се на
основу минималне основице прописане Законом.
Регистровани пољопривредни произвођачи
који из било којих разлога угасе пољопривредни обрт дужни су
извршити пврат добијених средстава остварених у 2014.години, а
у противном немају
право остваривања подстицаја по било ком
основу у наредне три
године.

Додатни критерији:
Нема
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Д/1-6-1 Регресирање камата
по кредитима одобреним за пољопривредну
производњу
ПРЕНОС из
2013. године

Е
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Право на регресирање камата на одобрене кредите
за пољопривредну производњу имају корисници-клијенти у износу од 2% на
годишњем нивоу.
Ово право остварују корисници чије задужење по одобреном кредиту не прелази
50.000 КМ.
- Носилац газдинства или
носилац обрта

Додатни критерији:
Сви критерији су испуњени на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.

Резервна средства
Резервна
средства

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

-

-

-

неопходне интервенције у примарној пољопривредној проиводњи,
у случају елементарних
и других непогода (снијега, града, вјетра, поплава, пожара, напада дивљих животиња),
друга плаћања која су
неопходна у сектору пољопривреде.
носилац газдинства или
носилац обрта

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

(11.2)
(Укупна вриједност подстицаја)
Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од 550.000 КМ дио од
317.070,46 КМ је планиран за 2014. годину, док је износ средстава од 232.929,54 КМ
планиран за измирење дугова – средстава подстицаја из 2013. године.
Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказан је у табели 3.

30. мај/свибањ 2014.

Број 8 – страна 1045

Табела 3:
Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2014. години
Р.БР.
А
Б
Б/2
Ц
Д
Е

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

Пренос
за 2013.
94.245,20
97.029,82

План
за 2014.
154.800,00
57.000,00

249.045,20
154.029,82

0,00

3.500,00

3.500

40.366,55

25.000,00

65.366,55

1.287,97
0,00
232.929,54

72.800,00
3.970,46
317.070,46

74.087,97
3.970,46
550.000

Укупно

(11.3)
(Вриједност новчаних подстицаја)
Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за
подстицаје дефинисани су у табели 4.
Табела 4:
Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2014. години

КОД

А/1
А/1-1
А/1-2
А/1-3
А/1-3-1
А/1-4

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

Подстицаји у анималној
производњи
Производња свјежег крављег
млијека 2014. године
Производња свјежег крављег
млијека 2013. год. (децембар)
Узгој приплодних јуница
Узгој приплодних јуница –
ПРЕНОС из 2013.
Узгој женске расплодне телади –ПРЕНОС из 2013.године

Јединица
мјере

КМ по
јединици
мјере

Укупан обим
подстицаја

Укупан
износ
у КМ

249.045,20
литара

0,20

20000

4.000.00

литара

0,20

1651

330,20

грло

200

60

грло

300

59

12.000,00
17.700,00

грло

100

22

2.200,00
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А/1-5

Држање основног стада оваца
и коза

грло

7

6400

44.800,00

А/1-5-1а

Држање основног стада
оваца и коза - ПРЕНОС
из 2013 - физичка лица

грло

10

6389

63.890,00

А/1-5-1

Држање основног стада оваца
и коза

грло

10

730

7.300,00

А/1-5-1б

грло

15

675

10.125,00

А/1-6

Држање основног стада
оваца и коза ПРЕНОС
из 2013. - правна лица
Држање пчелињих друштава

друштво

10

2000

20.000,00

А/1-6-1

Држање пчелињих друштава

друштво

15

100

1.500.00

А/1-7

Држање матичног стада крава
(млијечна грла)

грло

100

470

47.000,00

А/1-7-1

Држање матичног стада крава
(млијечна грла) регистровани

грло

200

60

12.000,00

А/1-8

Држање кока носиља

комада

2

1500

3.000,00

А/1-9

Вјештачко осјемењавање крава

крава

4

800

3.200,00

Б/1

Подстицаји у биљној
производњи

Б/1-1

Заснивање нових засада
јагодичастог воћа
Заснивање нових засада
јагодичастог воћа –ПРЕНОС
из 2013.године

Б/1-1-1
Б/1-2

Производња конзумне јабуке
род 2014. година

Б/1-2-1

Пренос производње
конзумне јабуке род 2013.
године
Пренос производње
конзумне јабуке род 2013.
године

Б/1-2-1а

154.029,82
хектар

1500

3,5

5.250,00

2000

2,5

5.000,00

тона

70

100

7.000,00

тона

100

43,48

тона

100

56.52

5.652,00

хектар

4.348,00

Б/1-2-2

Производња и откуп
индустријске јабуке

тона

50

15

750,00

Б/1-2-2а

Производња и откуп
индустријске јабуке –
ПРЕНОС из 2013.године

тона

70

14,6

1.022,66

Производња малине

тона

150

50

7.500,00

Производња малине
ПРЕНОС из 2013.године

тона

200

Б/1-3
Б/1-3-1

7.317,76
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Б/1-4

Б/1-4-1

Б/1-5

Б/1-5-1

Б/1-6
Б/1-6-1

Б/1-7
Б/2
Б/2-1

Ц/1

Ц/1-1
Ц/1-1а
Ц/1-2

Д/1
Д/1-1
Д/1-1-1

Д/1-2

Производња у затвореним
просторима - пластеничка
производња
Производња у затвореним
просторима пластеничка
производња - физичка
лица
-ПРЕНОС из 2013.године
Производња у затвореним
просторима - пластеничка
производња - правна лица
Производња у затвореним
просторима - пластеничка
производња-правна лицаПРЕНОС из 2013.године
Производња (сјетва)
житарица и љековитог биља
Пренос из 2013. јесња сјетва
-пшеница
Производња меркантилног
кромпира
Подстицаји у гљиварској
производњи
Производња шампињона и
буковача (набавка компоста
за прозводњу шампињона,
буковача)
Подстицаји инвестиција у
пољопривредна газдинства
– капитална улагања
Набавка пољопривредне
механизације и опреме
Набавка пољопривредне
механизације и опреме –
ПРЕНОС из 2013. године
Суфинансирање изградње
и реконструкције
шталских објеката за ситну
стоку (по пројекту)
Остали подстицаји
Суфинансирање израде
млијечних картона
Суфинансирање израде
млијечних картона ПРЕНОС
Надокнада штете за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње
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м²

1

6000

6.000,00

м²

1

16962

16.962,00

м²

2,0

10000

20.000,00

м²

2,0

20908,70

41.817,40

хектар

600

10

6.000,00

хектар

600

24,85

14.910,00

хектар

1500

3

4.500,00
3.500,00

тона

70

50

3.500,00

65.366,55
17 % набавне
вриједности
20% набавне
вриједности

25.000,00
10.464,55

Маx.
10.0000 КМ

29.902,00

74.087,97
30,00

500

15.000,00

35,00

21

735,00
1.800,00
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Д/1-3

Д/1-4

Д/1-5

Д/1-6

Д/1-6-1

Е
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Подршка сајмовима који се
одржавају на подручју кантона (пројекат)
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних
обртника) у износу од 50%
трошкова уплаћених доприноса
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних
обртника) у износу од 60%
трошкова уплаћених доприноса за жене
Регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну производњу
Регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну производњуПРЕНОС из 2013.године

20.000,00

17.500,00

17.500,00

1.000,00

552,97

Резервна средства

3.970,46
550.000,00

УКУПНО од А/1-1 до Е

(11.4)

(12.1

(Предност)

(Корисници средстава)

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

Корисници средстава су лица
која испуњавају опште и посебне услове Програма и која су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и
евалуације и која су успјешно рангирана за кориштење средстава из овог
Програма.

-

су регистровани као пољопривредни обртници,
који по први пут аплицирају за
реализацију пројекта.
-12-

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

(12.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду во-

30. мај/свибањ 2014.

ди регистар корисника у којем се налазе сви релевантни подаци о датој државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године
добијања подстицаја.
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циљу осгурања процјене резултата одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених средстава доставити
Министарству за привреду извјештај о
проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.

-13ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(13.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

повећање анималне производње,
повећање биљне производње,
повећање броја запослених у пољопривреди,
повећање капиталних улагања
у пољопривредну производњу,
повећање обрадивих површина.

Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
(13.2)
(Мониторинг имплементације
Програма)
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У

Надзор реализације Програма
врше Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
Кантонална управа за инспекцијке послове / пољопривредни инспектор.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
-14ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(14.1)
(Непредвиђени расходи)
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности
могу се појавити само као резултат промена унутар интерне структуре самог Програма.
Како би се смањили непредвиђени расходи, унутар схеме подстицаја уведене су квоте обима остваривања
подстицаја. Додатно обезбјеђење за непредвиђене расходе је уведено кроз
минималне максималне вриједности
издатака за сваки специфични циљ,
чиме је Програм додатно заштићен од
непредвиђени расхода.

Број 8 – страна 1050

(14.2)
(Ризици)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати
на остваривање планираних резултата.
У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде својом
одлуком има право иста да преусмјери
у другу ставку.
У случају промјене висине средстава и других трошкова по Програму
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2014. годину, који могу настати као
резултат промјене законских прописа
или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, Програм
новчаних подстицај пољопривредној
производњи за 2014. годину се може
мијењати, односно износи средстава
по ставкама у Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину смањивати или повећавати уз сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.
-15ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
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привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Радници Министарства који ће
бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

Супервизор Програма:
Сијерчић Расим, дипл.инг.
Службеник за мониторинг и извјештавање:Бешлија Ермина,дипл.инг.
Намјештеник надлежан за администрацију: Исламагић Русмир

Број:04-14-739-2/14
МИНИСТАР
13.05.2014.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-684/14 дана
08.05.2014. године.

345
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Уговора о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско
–рекреативног лова на ловном подручју општине Горажде, број:04-17-1018/13
од 14.05.2013. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана
08.05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи
план господарења УЛД ”Бисерна”
Горажде на ловишту „Боровац”

30. мај/свибањ 2014.
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Члан 1.

Члан 1.

Овом се Одлуком даје сагласност на годишњи план господарења ловиштем у ловној 2014/2015. години кориснику ловишта УЛД „Бисерна” Горажде, са којим је закључен уговор о
концесији за обављање дјелатности лова укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско – рекреативног лова на подручју Босанско–подрињског
кантона Горажде.

Овом се Одлуком даје сагласност на годишњи план господарења ловиштем у ловној 2014/2015.години кориснику ловишта УЛД „Гребак” ФочаУстиколина, са којим је закључен уговор о концесији за обављање дјелатности лова укључујући бригу о дивљачи
и организацију спортско – рекреативног лова на подручју Босанско-подрињког кантона Горажде.

Члан 2.

Члан 2.

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

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

Број:03-26-682/14
08.05.2014.године
Горажде

Број:03-26-681/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Уговора о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско–рекреативног лова на ловном подручју општине Фоча-Устиколина, број: 04-17-1019/13 од 14.05.2013. године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 08.05.2014. године,
д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Уговора о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско
–рекреативног лова на ловном подручју општине Пале-Прача, број: 04-171017/13 од 14.05.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи
план господарења УЛД ”Гребак”
Фоча-Устиколина на ловишту „Гребак”

ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи план
господарења УЛД ”Др. Захид Чаушевић”
Прача на ловишту „Пале-Прача”
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на годишњи план господарења ловиштем у ловној 2014/2015.години кориснику ловишта УЛД „Др.Захид Чаушевић” Прача, са којим је закључен
уговор о концесији за обављање дјелатности лова укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско – рекреативног лова на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско–подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-26-680/14
08.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

348
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Уговора број: 03-26-2839/03 од
21.10.2003.године и Анекса број: 03-14450-1/14 од 28.04.2014.године о концесији за обављање дјелатности лова, укључујући бригу о дивљачи и вршење
одговарајућих услуга и организације
спортско-рекреативног лова на ловном
подручју „Вражалице” општине ПалеПрача, Влада Босанско - подрињског
кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на годишњи план господарења
„Бијела вода” д.о.о. Прача на
ловишту „Вражалице”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на годишњи план господарења ловиштем у ловној 2014/2015.години кориснику ловишта „Бијела вода” д.о.о.
Прача, са којим је закључен уговор о
концесији за обављање дјелатности лова укључујући бригу о дивљачи и организацију спортско – рекреативног лова на подручју Босанско–подрињског
кантона Горажде, број:03-26-2839/03 од
21.10.2003.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско–подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-26-679/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

349
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014. године, д о н о с и:

30. мај/свибањ 2014.
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за
плаћање рачуна број: 376/13 од 27.06.
2013.године, у износу од 208,77 КМ, и
фактуре број: 640/10 од 31.12.2010. године у износу од 24,13 КМ, испостављених од привредног друштва „ФОРТЕКС” д.о.о. Горажде, на име набавке
материјала за оправку радио-телевизијског објекта на локалитету „Поглед”,
општина Пале-Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613700 (ТЕО 002) – Издаци за текуће
одржавање –репетитори.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-678/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

350
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а везано за члан 35. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2014. годину, („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 16/13), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
сталних средстава - опреме
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
изврши набавку три лаптопа.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
821 300 ОПР 001 - Набавка опреме.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-677/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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351
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2014. годину број: 10-14-592-2/14 од 20.02.2014
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању I (првог) од укупно
II (два) једнака дијела новчаних
средстава Спортском савезу за спорт
и рекреацију инвалида
Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2014. годину

I
Одобрава се 3.050,00 КМ као I
(први) дио од укупно II (два) једнака
дијела новчаних средстава Спортском
савезу за спорт и рекреацију инвалида
Босанско-подрињског кантона Горажде на име учешћа на државним такмичењима према Календару државних
такмичења у 2014. години спортских
клубова лица са инвалидитетом који
дјелују у склопу Спортског савеза за
спорт и рекреацију инвалида Босанско
- подрињског кантона Горажде.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

30. мај/свибањ 2014.

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2014. годину.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Савеза за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског
кантона Горажде, број:1990540006144655,
отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245042980002.

III
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извијештај о утрошку
буџетских средстава за редовне програме носилаца спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде, за I (први) и II (други)
квартал 2014. године.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13
и 2/14).

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–676/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30. мај/свибањ 2014.
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352
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14), те Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2014. годину број: 10-14-5922/14 од 20.02.2014. године, Влада Боса-

Стонотениски клуб
„Горажде”

нско-подрињског кантона Горажде на
својој 79. редовној сједници, одржаној
дана 08.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко - подрињског
кантона Горажде за додатне
програме
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 2.000,00 КМ носиоцима спортских дјелатности на нивоу
Босанко-подрињског кантона Горажде
за додатне програме и то:

X КУП Босне и Херцеговине у стоном
тенису за сениоре и сениорке

500,00 КМ

Трошкови организације

Жирорачун број: 1610300005890030, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево
филијала Горажде, ИД број: 4245051970001.

Одбојкашки клуб
„Горажде” Горажде

Финално Првенство Федерације Босне
и Херцеговине за сезону 2013/14. за
дјецу /пионирке/

1.500,00 КМ

Трошкови организације
Жирорачун број: 1990540005846283, отворен код Шпаркасе банке д.д. Сарајево,
филијала Горажде, ИД број: 4245039840003.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-ужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Минис-тарства за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт.
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Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку
буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-675/14
08.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

353
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за расписивање огласа за попуну
упражњеног радног мјеста

I
Овом се Одлуком даје сагласност директору ЈУССШ “Џемал Биједић”
Горажде за расписивање огласа за попуну упражњеног радног мјеста, и то:
1. Домар – ложач (један извршилац)
на одређено вријеме, на период до
31.08.2014.године.

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-674/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 5. Одлуке о
начину расподјеле станова у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
6/10), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о додјели поткровног стана
у Витковићима на привремено
кориштење Шалака Сенаду
Члан 1.
Овом Одлуком, а у циљу обезбјеђења услова становање, Шалака Сенаду, тренутно настањеном у насељу
Казагићи, додјељује се на привремено
кориштење стан површине 40,50 м2у
ул. Прве дринске бригаде 17/13 у Витковићима.
Члан 2.
Стан из члана 1. ове Одлуке додјељује се без накнаде на привремено
кориштење, на период од 6 мјесеци са
могућности продужетка тог рока, а све
у складу са чланом 5. Одлуке о начину
располагања становима у власништву
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде бр.6/10”).
Члан 3.
Корисник се обавезује да ће се
он и сви чланови његовог породичног
домаћинства према стану и опреми
која припада стану односити маниром
доброг домаћина, да ће редовно измиривати све обавезе које произилазе из
кориштења стана (режије, одржавање
заједничких дијелова зграде и сл.) као
и да ће поштивати одредбе о кућном
реду објекта у коме се стан налази.
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ја припада стану.
Ако се приликом провјере из
претходног става утврди да корисник
не извршава све обавезе из члана 3. ове
Одлуке, Босанско-подрињски кантон
Горажде има право ставити ван снаге
ову Одлуку, а од корисника тражити
да у року од 30 дана ослободи стан од
људи и ствари.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде - Кантонални стамбени фонд.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–23-667/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

355
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 77.oј редовној
сједници, одржаној дана 22.04.2014. године, д о н о с и:

Члан 4.
Босанско - подрињски кантон
Горажде као власник стана, ако се за то
укаже потреба, задржава право да путем овлаштених лица изврши провјеру
начина кориштења стана и опреме ко-

ПРАВИЛНИК
о утврђивању услова и критерија
за продају станова у стамбенопословном објекту „Ламела Х2
- Зграда за младе” у Горажду
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим се Правилником регулишу услови и критерији за продају станова у стамбено-пословном објекту
„Ламела Х2 - Зграда за младе” који Босанско-подрињски кантон Горажде планира градити у ул. 43. дринске бригаде б.б. у Горажду, а за потребе рјешавања стамбеног питања младих стамбено незбринутих лица под повољнијим условима од тржишних и то: општи и посебни услови, критерији за
одређивање броја бодова, начин јавног
оглашавања за продају, начин подношења захтјева за куповину, рјешавање
по захтјевима за продају, као и друга
питања везана за продају предметних
станова (у даљем тексту Правилник).
II - ОПШТИ ОСЛОВИ
ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЈЕВА
Члан 2.
Општи услови које подносиоци
захтјева за куповину станова из члана
1. овог Правилника морају испуњавати су:
1. да су држављани БиХ,
2. да имају стално пребивалиште на
територији Босанско-подрињског
кантона Горажде,
3. да у години у којој се подноси захтјев немају навршених више од 35
година старости,
4. да на територији БиХ немају рјешено стамбено питање.
Члан 3.
Подносилац захтјева за купови-
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ну стана из члана 1. овог Правилника
мора бити држављанин Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о
држављанству.
Члан 4.
Подносилац захтјева за куповину стана из члана 1. овог Правилника
мора у последњих пет година до дана
подношења захтјева за куповину стана
имати пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
што доказује увјерењем о кретању.
Члан 5.
Захтјев за куповину стана могу
поднијети лица до навршених 35 година старости у години у којој се подноси захтјев, што се доказује изводом из
матичне књиге рођених.
Члан 6.
Подносилац захтјева у смислу
овог Правилника нема рјешено стамбено питање уколико он или члан његовог породичног домаћинства није власник стана, куће или носилац станарског права на неком од станова на подручју Босне и Херцеговине.
Подносилац захтјева који најмање једну годину прије дана подношења захтјева за куповину стана, има пријављено пребивалиште на адреси својих родитеља, а који у свом власништву имају слободну стамбену јединицу
која својом функционалношћу и површином задовољава стамбене потребе
подносиоца захтјева и његових чланова породичног домаћинства, сматра се
стамбено ријешеним.
Ове чињенице ће утврђивати
стручна лица Министарства за урбан-
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изам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског кантона Горажде увидом на лицу мјеста и
на основу доступне документације.
Члановима породичног домаћинства сматрају се: брачни друг, дјеца
рођена у браку и ван брака и усвојеник.
Као доказ о испуњавању услова
из става 1. овог члана доставља се увјерење издато од надлежног органа (земљишнокњижног уреда, општине и
сл.):
-

-

-

да подносилац захтјева или чланови његовог породичног домаћинства нису власници стана
или куће у мјесту рођења, као и
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (увјерење
издато од земљишнокњижног
уреда или општине из мјеста
рођења и увјерење издато од земљишнокњижног уреда или
општине из мјеста пребивалишта),
да подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства нису носиоци станарског права на неком од станова на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде (увјерење издато од надлежног органа општине у којој подносилац захтјева
и чланови његовог породичног
домаћинства имају пребивалиште и потвду од управитеља стамбеним фондом „Гораждестана” д.о.о. Горажде) и
да подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства нису власници стана, породичне куће или носиоци станарског права на неком од ста-

Број 8 – страна 1059

нова на подручју Босне и Херцеговине (овјерена изјава подносиоца захтјева).
Члан 7.
Подносилац захтјева за куповину стана на крдит (оброчну отплату)
мора бити у сталном радном односу
на неодређено вријеме, што доказује
увјерењем о запослењу издатом од послодавца и одговарајућом јавном исправом о уплати доприноса коју на основу података из службене евиденције
издаје Федерални завод ПИО/МИО.
Поред тога, подносилац захтјева за куповину стана на кредит (оброчну отплату) дужан је уз пријаву доставити извод из „Централног регистра
кредита” који доказује његову евентуалну кредитну оптерећеност (кредитну
способност), а на његов захтјев издаје
га банка код које има отворен рачун
или нека друга банка.
Подносиоци захтјева за куповину стана који стан купују за готовину
нису дужни достављати документацију из става 1. и 2. овог члана.
Члан 8.
Захтјев за куповину стана подноси се за станове површином из јавног позива, а који својом квадратуром
одговарају потребама његовог породичног домаћинства и мора садржавати
прецизне податке о начину куповине,
односно да ли се стан купује за готовину или на кредит (оброчну отплату).
Ако се стан купује на кредит,
подносилац захтјева је обавезан у захтјеву навести оквирни период оброчног
плаћања како би се могла утврдити
његова стварна кредитна способност.
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Примјер: (од 180 до 240 мјесеци).

2. Број чланова породичног домаћинства:

III - ПОСЕБНИ УСЛОВИ
И КРИТЕРИЈИ
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
БРОЈА БОДОВА
Члан 9.
Посебни услови и критерији за
одређивање броја бодова и утврђивање реда првенства – ранг-листе подносилаца захтјева за куповину стана су:
1. Степен стручне спреме свих пунољетних чланова породичног домаћинства,
2. Број чланова породичног домаћинства.
Члан 10.
1. Степен стручне спреме пунољетних чланова породичног домаћинства:
Доктор наука или доктор
у струци (Болоња)
30 бодова
Магистар или мастер (Болоња) 25 бодова
ВСС или Бакалауреат (Болоња) 20 бодова

ВШС
ССС
НК

Члан 11.

15 бодова
10 бодова
5 бодова

Број бодова по критерију степен стручне спреме свих пунољетних
чланова породичног домаћинства добија се збрајањем броја бодова које на
основу приложене документације (диплома) остваре сви пунољетни чланови породичног домаћинства са кућне
листе.
Стручна спрема се доказује овјереном копијом одговарајуће дипломе,
свједочанства или увјерења.

3.1. За сваког пунољетног члана породичног домаћинства рачунајући и
подносиоца
2 бода
3.2. За сваког малољетног члана породичног домаћинства
5 бодова
Члановима породичног домаћинства у смислу овог Правилника сматрају се само брачни друг, дјеца рођена у браку и ван брака и усвојеници,
што се доказује сљедећим документима:
1. Кућном листом овјереном од
надлежног органа,
2. Изводом из матичне књиге вјенчаних за брачног друга и
3. Изводом из матичне књиге рођених за све чланове породичног
домаћинства са кућне листе.
Члан 12.
У случају једнаког броја бодова,
предност на ранг листи даје се подносиоцу захјева за куповину стана који је
добио више бодова према редослиједу
критерија из члана 10. овог Правилника, а ако и у том случају подносиоци
захтјева имају исти број бодова, предност има подносилац који је добио више бодова према редослиједу критерија из члана 11. овог Правилника. Ако и
даље два или више подносилаца имају
идентичан број бодова по свим критеријима из јавног позива и овог Правилника предност ће се утврдити абецедним редом почетних слова презимена подносиоца захтјева.
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IV - ЈАВНИ ПОЗИВ
Члан 13.
Јавни позив за подношење захтјева за куповину станова из члана 1.
овог Правилника расписује Министарство за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине - Кантонални стамбени фонд Босанско-подрињског кантона Горажде.
Јавни позив мора садржавати:
опште и посебне услове, односно критерије за продају, исправе које је потребно доставити као доказ о испуњавању тих услова из овог Правилника, максималну купо-продајну цијену 1 м2
стамбеног простора, начин отплате,
рок за доставу захтјева - пријава и тачну адресу на коју се исте достављају.
Јавни позив се обавезно објављује у средствима јавног информисања
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде), службеној вебстраници Босанско-подрињског кантона Горажде и огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде.
Јавни позив остаје отворен најмање 15 дана, почевши од дана прве објаве у средствима јавног информисања
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
V - ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЈЕВА И РЈЕШАВАЊЕ
ПО ЗАХТЈЕВУ
Члан 14.
Захтјев за куповину станова из
члана 1. овог Правилника подноси се
комисији за рјешавање по захтјевима
за куповину стана, коју именује мини-

Број 8 – страна 1061

стар за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 15.
Комисија из претходног члана
по пријему захтјева провјерава испуњеност општих услова из овог Правилника на основу приложене документације и исправа приложених уз захтјев.
За захтјеве за које се у поступку
провјере утврди да не испуњавају опште услове може се тражити додатна
документација, док захтјеве за које се
утврди да не испуњавају посебне услове из јавног позива и овог Правилника,
односно да не садрже потребна документа и исправе, комисија одбацује
као неуредне.
Подносиоце захтјева за које се
утврди да испуњавају опште услове
комисија вреднује у складу са члановима 10. и 11. овог Правилника те на
основу тог бодовања утврђује нацрт
ранг-листе.
Нацрт ранг-листе објављује се
на огласној табли и на службеној вебстраници Босанско-подрињског кантона Горажде.
На објављени нацрт ранг-листе
подносиоци захтјева могу поднијети
приговор уз одговарајућу документацију која доказује наводе из приговора.
Приговор из претходног става
подноси се комисији за рјешавање захтјева у року од 15 (петнаест) дана почев од дана објаве нацрта ранг-листе на
огласној табли Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Комисија разматра приговоре,
доноси одговарајуће закључке о којима обавјештава подносиоце приговора
те утврђује приједлог ранг-листе и пу-
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тем Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде
са комплетном документацијом о проведеној процедури, доставља је Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Коначну ранг-листу утврђује
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде и просљеђује је Кантоналном
стамбеном фонду Босанско-подрињског кантона Горажде на даљу процедуру.
Подносиоци захтјева за куповину стана који сматрају да су у поступку утврђивања коначне ранг-листе оштећени могу покренути управни спор
код Општинског суда Горажде.

ари на основу овог Правилника постаје власник уплатом пуног купопродајног износа, односно уплатом посљедњег ануитета, ако стан купује на кредит (оброчну отплату).

Члан 16.

За све што није регулисано овом Правилником примјењиваће се одредбе Закона о управном поступку и
Закона о облигационим односима.

Министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са
подносиоцима захтјва који по коначној
ранг-листи стекну право на куповину
стана из члана 1. овог Правилника, закључјује купопродајне уговоре.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Уредне доказе о испуњавању
општих и посебних услова из овог Правилника подносилац захтјева доставља у оригиналу или овјерене фотокопије тих докумената.
Члан 19.

Члан 20.
За рјешавање свих спорова проистеклих из овог Правилника надлежан је Општински суд Горажде.

Члан 17.
Подносилац захтјева који по окончању поступка додјеле и продаје станова из члана 1. овог Правилника остваре право на куповину стана под било којим условима и закључе купопродајни уговор немају право поклона,
продаје или отуђења истог на било који начин у року од 5 година почевши
од дана стицања власништва, што ће
се регулисати судском забиљежбом
приликом укњижбе власништва земљишне књиге.
Купац стана који то право оств-

Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављан у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-23-578/14
22.04.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

356
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и:

мљшнокњижног уреда за све чланове
породичног домаћинства са кућне листе из свих општина у којима је подносилац захтјева било када имао стално
пребивалиште)”.

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Правилника
о утврђивању услова и критерија
за продају станова у стамбенопословном објекту „Ламела Х2
- Зграда за младе” у Горажду

Овом Одлуком у члану 7. Правилника о утврђивању услова и критерија за продају станова у стамбенопословном објекту „Ламела Х2 - Зграда
за младе” у Горажду се мијења став 1. и
гласи:

Члан 1.

“Подносилац захтјева за куповину стана на кредит (оброчну отплату) мора
бити у радном односу што доказује увјерењем о запослењу издатом од послодавца.”

Овом Одлуком у члану 4. Правилника о утврђивању услова и критерија за продају станова у стамбено-пословном објекту „Ламела Х2 - Зграда за
младе” у Горажду се мијења и гласи:
“Подносилац захтјева за куповину стана из члана 1. овог Правилника мора у
посљедње три године до дана подношења захтјева за куповину стана имати пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, што
доказује увјерењем о кретању.”
Члан 2.
Овом Одлуком у члану 6. Правилника о утврђивању услова и критерија за продају станова у стамбено-пословном објекту „Ламела Х2 - Зграда за
младе” у Горажду се мијења став 5. тачка 1. и гласи:
“да подносилац захтјева или чланови
његовог породичног домаћинства нису власници стана или куће на подручју Босне и Херцеговине (изводом и зе-

Члан 3.

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:03–23-673/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници,
одржаној дана 08.05.2014.г., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
март 2014. године

жирорачуне организација:
-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ

-

Организација ПШиПБ БПК Горажде:
1011400000324239 - ПБС

-

Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ

-

Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен

-

Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ

-

Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец март 2014.године, и то:
-

-

-

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

2.000,00
2.000,00

1.200,00

2.000,00
840,00
840,00

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

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-671/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:16/13), Програм утрошка средстава 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 79. ред-
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овној сједници, одржаној дана 08.05.
2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец март
2014. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2014.години за мјесец март 2014.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачун број 1990540
005249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
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“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-670/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

359
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), у вези са чланом 23. Закона о намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ (“Службене новине Ф
БиХ”, број: 49/05), а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији МУП-а Босанско-подрињског кантона, број:07-01-34-2689/08,
07-01-34-8037/08, 07-01-34-9319/09, 0701-34-5436/10 и 07-01-34-1623/13, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 08.05.2014.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за пријем у радни однос једног
намјештеника у Министарство
за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
I
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са релевантним одредбама Закона о намјештеницима у у
ФБиХ (“Службене новине ФБИХ”, бр.
49/05), изврши пријем у радни однос
на неодређено вријеме једног намјештеника и то на радно мјесто:
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1. ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ ИМОВИНЕ.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-669/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

360
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2014. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 79. редовној сједници, одржаној
дана 08.05.2014. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице
са економског кода 614300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама за 2014. годину

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2014. годину, са економског кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
у укупном износу од 40.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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:03-14-668/14
ПРЕМИЈЕР
08.05.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
...........................

360a)
У складу са члановима 43. и 47.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2014.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
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15/12), Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице, утврђује:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице,
са економског кода 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама

038 228 439
локал 205

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 43. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину, дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-668/14 од
08.05.2014. године.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СОЦИЈАЛНОМ И ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ је назив програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014. године
Буџетска линија: Текући трансфери
непрофитним организацијама
614 300

Аналитички код

-

Буџетски раздјел:

19

Укупна вриједност Програма:
40.000,00 КМ
Одговорно лице:

Контакт-телефон:

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

1. НАЗИВ ПРОГРАМА

Економски код:

Контакт лице за Програм:
мр.сци. Мухамед Хаџић

мр.Нела Чарапић

Позиција одговорног лица:Министар

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1.

Сврха Програма

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614300 јесте пружање помоћи невладиним и
непрофитним организацијама које су
активне на простору Босанско-подрињског кантона Горажде с циљем јачања сарадње и активнијег учешћа организација цивилног друштва у реформским процесима. Такође, сврха овог
Програма је унапређење и побољшање сарадње са невладиним сектором у
циљу осигурања подршке и помоћи вулнерабилним групама становништва,
превасходно старијм и болесним лицима, лицима са инвалидитетом, сиромашним, као и подршка у успостављању
и развијању социјалних мрежа.
Сврха Програма је, такође, да у
складу са Законом о извршењу Буџета,
члан 43., осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених
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на економском коду 614 300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама, у складу са важећим законским
прописима.
2.2.

Опис Програма

Програмом утрошка средстава
са економског кода 614 300 Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за
2014. годину, дефинисани су сви кључни елементи имплементације буџетских средстава: општи и посебни циљеви, критерији за расподјелу средстава,
потребна средства, корисници средстава, број радника на провођењу Програма, процјена резултата, те процјена
непредвиђених расхода и издатака.
2.3.

Општи циљ Програма

Општи циљ Програма утрошка
средстава је пружити подршку и помоћ у раду непрофитних и невладиних
организација како би се осигурали адекватни услови за рад и створиле претпоставке за оснаживање и јачање улоге непрофитних организација и удружења у реформским процесима у социјалном и здравственом сектору, те обезбиједио социјални развој најрањивијих категорија становника Босанскоподрињског кантона Горажде.
2.4.

Посебни циљеви Програма

Програмом утрошка средстава
дефинисани су сљедећи посебни циљеви:
2.4.1.

Пружање подршке за рад непрофотиних организација које
окупљају лица са инвалидитетом
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Кроз овај посебан циљ Министарство ће у циљу остваривања бољег
положаја и заштите лица са инвалидитетом и задовољавања њихових заједничких потреба, а у складу са Законом
о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице
са дјецом БПК Горажде, обезбиједити
финансијску подршку за редован рад
удружења која окупљају лица са инвалидитетом на простору Босанско-подрињског кантона, те за реализацију
њихових програмских активности. У
оквиру овог циља, непрофитним организацијама које окупљају лица са инвалидитетом ће се суфинансирати дио
њихових годишњих оперативних трошкова и реализација програмских активности у складу са финансијским могућностима које су дефинисане овим
Програмом.
2.4.2.

Пружање подршке за рад Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде

Кроз овај посебан циљ Министарство ће, у складу са Законом о Црвеном крсту Федерације БиХ, пружити
финансијску подршку у раду ове организације од посебног интереса за Федерацију БиХ, за програмске и оперативне активности које Црвени крст БПК
Горажде проводи на простору кантона.
У оквиру овог циља Црвеном
крсту Босанско-подрињског кантона
Горажде ће се суфинансирати дио њихових годишњих оперативних трошкова и програмских активности у складу са финансијским могућностима које су дефинисане овим Програмом.
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2.4.3.

Пружање подршке у реализацији пројеката и осталих активности непрофитних организација у социјалном и здравственом сектору

Кроз овај посебан циљ обезбједиће се подршка непрофитним и невладиним организацијама у реализацији пројеката и осталих активности усмјерених ка осигурању социјалне и здравствене подршке најрањивијих категорија становништва те подршке пројектима и активностима који ће омогућити јачање улоге непрофитних организација у социјалном развоју и развоју мрежа за социјалну подршку.
У оквиру овог циља невладиним и непрофитним организацјама пружиће се финансијска подршка у имплементацији пројеката, Програма као
и осталих активности које могу обезбиједити побољшање положаја и услова живота старијих лица, лица са инвалидитетом, цивилних жртава рата, сиромашних породица са дјецом, лица
смјештених у установе социјалне заштите, лица која остварују права по основу Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити
породице са дјецом, те пројеката и активности који могу допринијети социјалном развоју на подручју кантона.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су непрофитне организације и удружења која
заступају интересе лица са инвалидитетом, хуманитарне организације и
удружења активна у социјалном или
здравственом сектору која су регистрована на подручју Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде, као и организације и удружења која су регистрована у
складу са законом на ентитетском или
државном нивоу, а која имају сједиште, дјелују, раде и имплементирају пројекте из социјалног и здравственог сектора на подручју БПК Горажде.
4. КРИТЕРИЈИ РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину на економском коду 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама, у укупном износу 40.000,00 КМ, распоређиваће се на основу одобрених захтјева и
пројеката, у складу са сваким посебним циљем Програма.
Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава по сваком појединачном захтјеву или пројекту су искључиво везани за планиране резултате, ефекте и утицај пројекта на опште
и посебне циљеве који су садржани у
овом Програму.
Корисници средстава су непрофитне организације и удружења која
заступају интересе лица са инвалидитетом, хуманитарне организације и
удружења активна у социјалном или
здравственом сектору која су регистрована на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, као и организације и удружења која су регистрована у
складу са законом на ентитетском или
државном нивоу, а која имају сједиште, дјелују, раде и имплементују пројекте из социјалног и здравственог сектора на подручју БПК Горажде.
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4.1.

Критерији за одобравање средстава
Општи критерији:

1. Регистрација удружења/организације на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде;
2. Усвојен Програм рада за 2014. годину са образложењем;
3. Усвојен Финансијски план за 2014.
годину;
4. Усвојен Финансијски извјештај за
период I – XII 2013.године;
5. Организованост и број чланова удружења/организације;
6. Резултати и успјеси на кантоналном, федералном, државном и међународном нивоу.
Посебни критерији за пружање подршке у раду непрофитних организација које брину о лицима са онеспособљењем:
1. Већи број чланова удружења који
имају статус лица са онеспособљењем на дан 31.12.2013. године;
2. Већи број корисника услуга удружења у 2013. години млађих од 18 години који имају статус лица са онеспособљењем;
3. Специфичност потреба чланова удружења и популације коју заступају;
4. Дјелокруг рада удружења у складу
са пројектима и активностима које
су реализоване у 2013. години;
5. Ниво потреба чланова удружења
за кориштењем разних помагала
при задовољавању свакодневних потреба;
6. Обим потреба чланова удружења
за посебним техникама у области
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комуницирања и задовољавање потреба из области информисања, културе и кориштења текстова написаних на црном тиску;
7. Ниво потреба чланова удружења
за провођење посебних облика рехабилитације и ресоцијализације.
Посебни критерији за пружање подршке у раду Црвеног крста БПК Горажде:
1. Пројекти реализовани у претходној години;
2. Пројектне активности које се планирају реализовати у 2014. години;
3. Програми и активности пружања
помоћи лицима са инвалидитетом,
старијим и болесним лицима те лицима и породицама у стању социјалне потребе.
Посебни критерији за пружање подршке у реализацији пројеката непрофитних организација у социјалном и здравственом сектору:
1. Пројекти и активности који могу
значајније допринијети унапређењу система социјалне или здравствене заштите;
2. Пројекти и активности који могу
значајније допринијети дугорочној
одрживости организација у социјалном или здравственом сектору;
3. Пројекти и активности који значајно доприносе побољшању положаја најрањивијих социјалних категорија становништва (лица са инвалидитетом, старија и изнемогла лица, болесна и беспомоћна лица, лица и породице у стању социјалне
потребе, цивилне жртве рата);
4. Пројекти и активности у циљу пре-
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венције болести овисности и токсикоманије;
5. Пројекти и активности превенције
болести и здравствено просвјећивање грађана;
6. Пројекти и активности промоције
здравља, едукације и здравственог
просвјећивања младих у циљу очувања и унапређења властитог здравља и здравља других лица;
7. Сарадња са државним институцијама, хуманитарним и другим организацијама у циљу обезбјеђења помоћи за развој и унапређење социјалног и здравственог сектора.
Доказе о томе да апликанти испуњавају један или више посебних критерија, апликант наводи у приједлогу пројекта или захтјева који доставља
на одобравање.
4.2.

Начин аплицирања

Приликом аплицирања за одобравање средстава, корисник је дужан
навести минимално сљедеће информације:







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

5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама
износе укупно 40.000,00 КМ. Укупна
средства која су Програмом предвиђена за сваки посебни циљ Програма су
дефинисана на сљедећи начин:
Посебни циљ: Пружање подршке за
рад непрофотиних организација које
брину о лицима са онеспособљењем
Укупно планирани износ средстава по
Програму:
максимално 7.500 КМ
Посебни циљ: Пружање подршке за
рад Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде
Укупно планирани износ средстава по
Програму:
максимално 7.500 КМ
Посебни циљ: Пружање подршке у
реализацији пројеката и активности
непрофитних организација у социјалном и здравственом сектору
Укупно планирани износ средстава по
Програму:
максимално 25.000 КМ
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6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Програм не
захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.

7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
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тава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни:
-

Реализацијом Програма очекује
се остваривање сљедећих резултата:








Побољшање рада удружења која воде бригу о лицима са онеспособљењем на подручју Босанско-подрињског кантона.
Побољшање рада Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде.
Веће учешће непрофитних организација у активностима које
могу допринијети побољшању
социјалног и здравственог положаја најрањивијих категорија
становника Босанско-подрињског кантона Горажде.
Веће учешће цивилног друштва
у реформским процесима у социјалном и здравственом сектору.

Мјерење резултата активности
које ће се током 2014. године финансирати из Програма утрошка средстава
ће се вршити на основу резултата мониторинга процеса имплементације и
остваривања планираних резултата,
обиласком одабраних корисника на
терену, на основу писмених извјештаја
и на основу директних контаката између Министарства и корисника средс-

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

-

Након утрошка одобрених средстава по Програму утрошка,
корисник средстава је дужан
Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у року од 15 дана доставити наративни извјештај о утрошку средстава са потребном документацијом.
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Надзор над реализацијом Програма утрошка средстава са економског
кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, вршиће
Министарство за финансије, Уред за
ревизију Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде и Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.

број: 03-14-238/14 од 18.02.2014. године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 79. редовној сједници, одржаној дана 08.05.2014. године,
д о н о с и:

8. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

I

Ризици који могу утјецати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма је евентуална немогућност
обезбјеђења прихода, због недовољног
прилива средстава у Буџету Кантона
те непредвиђено повећање потреба корисника због лошег финансијског стања корисника.
Објава овог Програма утрошка
средстава у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“,
на огласној табли и wеб страници Владе БПК Горажде оставља могућност
потенцијалним корисницима за подношење апликација у року од 30 дана
од дана објављивања, што се сматра јавним позивом.
Број:08-14-780-2/14
13.05.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у вези са Закључком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде

ОДЛУКУ
о покретању процеса израде
стратегије развоја Кантона

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде покреће
процес израде стратегије развоја кантона за период 2016 – 2020., уз уважавање:







постојећих стратешких докумената по вертикалном и хоризонталном нивоу;
постојећег социо-економског стања и развојних приоритета и
потреба Кантона;
расположивих и будућих капацитета Кантона;
позитивних друштвено-економских односа у окружењу.
II

Стратегија развоја Босанско-подрињског кантона Горажде у потпуности треба да буде:




интегриране природе, обухватајући економску, друштвену,
околинску и просторну димензију развоја;
водећи развојни документ с којим су усклађени сви секторски
документи и финансијски оквири;
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усаглашена са стратешким приоритетима, као и са стратешким приоритетима виших нивоа
власти, представљајући инструмент за операционализацију
приоритета стратегија развоја
на нивоу ФБиХ и БиХ;
комплементарна и усклађена са
просторно-планском документацијом (временски, садржајно и
методолошки) да би представљала основу за дугорочни социоекономски развој Кантона.
III

Процес израде Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде биће заснован на принципима
одрживог развоја и социјалне укључености.
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VII
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-685/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 79. редовној
сједници, одржаној дана 08.05.2014. године, д о н о с и:

IV
Средства потребна за процес израде Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде обезбједиће
се кроз Споразум о сарадњи са УНДПом БиХ и Буџет Босанско-подрињског
кантона Горажде, сходно Закону о извршавању Буџета и Оквирном акту техничке подршке УНДП (ИЛДП).
V
Влада Кантона ће именовати кантонални одбор за развој (КОР) као оперативно, извршно и координационо
тијело задужено за вођење процеса планирања на кантоналном нивоу.
VI
Овом се Одлуком овлашћује премијер Кантона за потписивање Споразума о сарадњи са УНДП-ом БиХ.

РЈЕШЕЊЕ
I
Овим се Рјешењем именује Кантонални одбор за развој (КОР) у саставу:
1. Оковић Емир, координатор КОР-а
2. Сијерчић Емир, представник Владе
3. Диздаревић Мелиха, представник
Министарства за финансије,
4. Шабанија Алма, представник Министарства за правосуђе,
5. Кадрић Един, представник сектора
за просторно уређење,
6. Ушановић Мубера, представник
сектора за околиш,
7. Ходовић Емир, представник сектора за привреду,
8. Хаџиахметовић Мелида, представник сектора за привреду,
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9. Сијерчић Расим, представник сектора за пољопривреду и шумарство,
10. Рашћић Меџида, представник сектора за водопривреду,
11. Боровац Амира, представник сектора за образовање и културу,
12. Ваљевчић Елмедин, представник
сектора за спорт,
13. Карахметовић Мерко, представник
за миграције и сарадњу са дијаспором,
14. Хаџић Мухамед, представник сектора за социјалну политику, избјегла и расељена лица,
15. Топаловић Неџад, представник Министарстваза борачка питања,
16. Џамбеговић Нермин, представник
МУП-а,
17. Џамбеговић Асима, представник
Општине Горажде,
18. Хаџиахметовић Нихад, представник Општине Фоча-Устиколина,
19. Селимбеговић Хамдо, представник
Општине Пале-Прача,
20. Буква Аднан, представник удружења послодаваца,
21. Зорлак Азра, Привредна комора
Босанско-подрињског кантона,
22. Хаџић Сенија, представник службе
за запошљавање.
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ње релевантних актера са подручја кантона у процес планирања (кантонална министарства и администрација, дирекције, управе и заводи и остале институције јавног сектора, НВО,
пословни сектор, академска заједница, угрожене и социјално
искључене категорије становништва);
-

2. Израда стратешке платформе, укључујући социо-економску анализу, развојну визију и циљеве
-

Прикупља и обрађује податке
неопходне за израду стратешке
платформе, укључујући социоекономску анализу, развојну визију и циљеве, у сарадњи са релевантим актерима и, уколико
је релевантно, вањским консултантима и/или пружаоцима техничке подршке;

-

Израђује стратешку платформу
у сарадњи са релевантим актерима и ангажираним стручњацима;

-

Презентује нацрт стратешке платформе партнерској групи за
развој, прикупља повратне информације и финализира стратешку платформу на основу препорука партнерске групе, прије њеног достављања премијеру
и Влади Кантона, и као информацију Скупштини Кантона;

-

Организовује и подстиче парт-

II
Задаци Кантоналног одбора за
развој (КОР) из тачке I овог Рјешења су
сљедећи:
1. Припрема и организовање процеса израде интегриране стратегије
развоја Кантона
-

Идентификује кантоналне актере, проводи анализу актера,
подстиче учешће и укључива-

Формира партнерску групу за
развој кантона, организује и припрема њене састанке, припрема извјештаје са састанака.
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-
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иципаторни процес дефинисања стратешке платформе развоја и развојних циљева у оквиру
партнерске групе за развој.

овођење свеукупног процеса израде секторских планова, укључујући:
o

СWОТ анализу у датим секторима и секторско фокусирање;

o

Утврђивање приоритета у
датом сектору и дефинисање секторских оперативних
циљева;

o

Дефинисање програма, пројеката и мјера у оквиру датог секторског плана;

o

Припрему пројектних идеја
са оквирном финансијском
конструкцијом и изворима
финансирања;

o

Дефинисање индикатора за
праћење остваривања циљева и имплементације датих
секторских планова.

3. Израда секторских планова
-

-

-

КОР предлаже, а Влада одобрава одабир три члана КОР-а који
ће координирати рад секторских радних група и припрему
три секторска плана развоја плана економског развоја, плана друштвеног развоја и плана
заштите и унапређења околине
кантона, усклађених са стратешким плановима локалних заједница у саставу Кантона, као и
са стратешким документима виших нивоа власти;
На основу претходне анализе
актера - Кантоналних министарстава и администрације, дирекција, управа и завода, те осталих Кантоналних институција
јавног сектора, као и актера из
јединица локалне самоуправе у
саставу Кантона, преко координатора секторских радних група, успоставља секторске радне
групе, осигуравајући учешће
релевантних стручњака из датог сектора, представника јавног,
невладиног, приватног сектора,
представника угрожених и социјално искључених катерогорија становништва и свих других
актера који могу допринијети
квалитетном процесу израде секторских развојних планова;
Координира радом секторских
радних група преко њихових
координатора, те осигурава пр-

-

По потреби преко координатора секторских радних група организује ад хок фокус-групе са
релевантим актерима о специфичним питањима од значаја
за дефинисање развојних приоритета (нпр. са подузетницима, представницима јединица
локалне самоуправе, невладиним организацијама, специфичним угроженим категоријама
становништва са подручја кантона, и сл.);

-

Осигурава континуирано међусобно усклађивање приоритета
секторских развојих планова у
складу са принципима интегрираног планирања развоја, укључујући и усклађивање стратешких приоритета са простор-
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ним планом кантона.

рукама партнерске групе, прије
достављања коначног нацрта
развојне стратегије премијеру и
Влади Кантона и даљег упућивања истог Скупштини Кантона
на разматрање и усвајање.

4. Израда оперативног дијела интегриране стратегије развоја Кантона
-

-

-

-

Припрема план имплементације Кантоналне развојне стратегије на основу секторских развојних планова, водећи рачуна о
међусобној повезаности и координацији циљева, програма, пројеката и мјера, те очекиваних
резулата секторских планова;
Осигурава хоризонталну и вертикалну координацију развојних докумената (развојни документи виших нивоа власти, оквирни вишегодишњи и годишњи
финансијски план Кантона, програм јавних инвестиција, и сл.);
Припрема индикативне секторске финансијске планове и финансијски план стратегије развоја, осигуравајући хоризонталну и вертикалну координацију,
који ће представљати основу за
израду плана јавних инвестиција и Буџета Кантона;
Израђује план развоја организационих и људских капацитета
за имплементацију стратегије.

5. Припрема нацрта интегриране
стратегије развоја Кантона
-

По изради првог нацрта интегриране стратегије развоја Кантона, организује састанак Партнерске групе за развој, презентује
нацрт развојне стратегије и финализира га у складу са препо-

III
Кантонални одбор за развој ће
на својој конституирајућој сједници усвојити пословник о раду КОР-а, којим
ће се уредити начин рада овог тијела.
IV
Задужује се Уред Владе и премијера Кантона да Кантоналном одбору за развој (КОР-у) пружи потребну
подршку у процесу израде стратегије
развоја Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Сви органи и институције Кантона су дужни пружити сву подршку у
процесу израде стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–685-1/14
08.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
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Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 16/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној сједници, одржаној 15.
05.2014. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за АПРИЛ 2014. године, како слиједи:
1. Општина Горажде 58.000,00 КМ из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број: 132-500-201
2829930, отворен код НЛБ банке
Тузла, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина 42.000,00
КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ 003) - Текући трансфери
Општини Фоча-Устиколина на рачун број: 101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево
филијала Горажде.
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3. Општина Пале-Прача 42.000,00 КМ
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614 100
(БАЛ 004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на рачун број:
102-007-0000001426, отворен код Унион банке Сарајево филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-707/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у вези са чланом 8. став 6. Зако-
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на о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:16/13),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 80. редовној сједници, одржаној дана 15.05.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину
Члан 1.
Одобрава се усмјеравање непланиране намјенске донације у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2014. годину - организациони код
17010001 – Министарство за привреду,
у износу од 300.000,00 КМ на име финансирања Програма санације за покретање рада Мљекаре “Милгор” д.о.о.
Горажде, а по основу Рјешења Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства о одобреним
средствима.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1.
ове Одлуке усмјеравају се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2014. годину у дијелу плана прихода
повећањем прихода на економском
коду 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у Буџету.
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организацио-

Број 8 – страна 1079

ном коду 17010001 – Министарство за
привреду, економски код 614400 (ХАП
004) - Подстицај пољопривредној производњи - Мљекара.
Члан 3.
За реализацију неведене Одлуке задужују се Министарство за привреду и Министарство за финансије, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-708/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

365
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе о
утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима државне службе
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец АПРИЛ 2014. године

Горажде” број: 16/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној сједници, одржаној дана
15.05.2014.године, д о н о с и:

Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец АПРИЛ 2014.године, у износу од 360,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец АПРИЛ 2014. године у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03–14-700/14
13.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

366
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 35. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона

ОД Л У К У
о давању сагласности
за набавку опреме
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за набавку опреме Министарству за
финансије и то:
-

Полице за архиву (x 15)
Члан 2.

Средства потребна за реализацију Одлуке обезбијеђена су у Буџету
Министарства за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде на економском коду 821300-Набавка опреме.
Набавку опреме обавити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 3.
За реализацију 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:03–14-718/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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368

На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/97, 8/99 и 2/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 80. редовној сједници, одржаној дана 15.05.2014.године, д о н о с и:

На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 14. Закона о оснивању Јавне установе „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 10/97, 8/99 и 2/12) и члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине Федерације БиХ,
број: 34/03 и 65/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној сједници, одржаној дана
15.05.2014. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Беговић - предсједник,
Амела Панџа
- члан,
Хајро Машала
- члан,
Вахид Мирвић
- члан,
Суада Пјано
- члан.
Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-711/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како
слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Беговић - предсједник,
Амела Панџа
- члан,
Хајро Машала
- члан,
Вахид Мирвић
- члан,
Суада Пјано
- члан.
Члан 2.

Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 90 (деведесет) дана, одно-
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сно до коначног именовања у складу
са Законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-711-1/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

369
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), те у складу са чланом 44. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној сједници,
одржаној дана 15.05.2014.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм утрошка средстави
из Буџета Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт за 2014. годину,
са економског кода 614 200 (КАМ 001)
- Текући трансфери појединцима
- исплате стипендија.
I
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,

младе, науку, културу и спорт за 2014.
годину, са економског кода 614 200
(КАМ 001) - Текући трансфери појединцима - исплата стипендија.
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:03-14-712/14
ПРЕМИЈЕР
15.05.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.............................

369a)
На основу члана 44. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде бр. 16/13), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПРОГРАМ
утрошка средстава из Буџета
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са
економског кода 614 200 (КАМ 001) –
текући трансфери појединцима –
исплате стипендија
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
младе, науку, културу и спорт са економског кода 614 200 (КАМ 001) – Теку-
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ћи трансфери појединцима – исплате
стипендија.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
У оквиру своје надлежности Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, између осталог, “врши управне и друге стручне послове који се односе на предлагање и
провођење образовне политике” те у
том смислу овим Програмом Министарство настоји подићи студентски стандард те додатно мотивисати ученике завршних разреда средњих школа
да наставе образовање, као и студенте
који студирају на простору Босне и Херцеговине.
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014. године
Буџетска линија: Текући трансфери
појединцима – исплате стипендија
Економски код:

614 200

Аналитички код:

КАМ 001

Буџетски раздјел:

20

Укупна вриједност Програма:
266.000,00 КМ
Одговорно лице:

Азра Куљух

Позиција одговорног лица:
Министрица
Контакт лице за Програм:
Емира Драковац, стручни савјетник
за средње и високо образовање
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 231

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној
сједници, одржаној 15.05.2014. године,
Одлуком број:03-14-712/14 од 15.05.2014.
године, дала је сагласност на Програм,
што је у складу са чланом 42. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” бр.16/13).
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма
У оквиру своје надлежности Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, између осталог,
“врши управне и друге стручне послове који се односе на предлагање и провођење образовне политике” те у том
смислу овим Програмом Министарство настоји подићи студентски стандард те додатно мотивисати ученике завршних разреда средњих школа да наставе образовање, као и студенте који
студирају на простору Босне и Херцеговине.
Кроз овај Програм финансираће се студентски кредити студената додипломског студија, као и студената I и
II циклуса студија, а у складу са Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о утврђивању Критерија
за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија, као и студентима I и II циклуса студија број: 03-14-124/14 од 31.01.2014. године и Закључка Владе Босанско-подрињског кантона број:03-14-475/14 од
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04.04.2014. године.
Опис Програма
Програм утрошка средстава, са
економског кода 614 200 (КАН 001) – Текући трансфери појединцима -Исплата
стипендија, Буџета за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину,
дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава као што
су општи и специфичнини циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплентацију
Програма, кориснике средстава из Програма, број радника који ће бити ангажовани на његовој имплементацији.
Општи циљ Програма
Циљ Програма је да се планирана буџетска средства у 2014. години са
економског кода 614 200 (КАМ 001) –Текући трансфери појединцима - Исплата
стипендија, у укупном износу од
280.000,00 КМ, плански и транспарентно утроше у складу са Критеријима
за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија,
студентима I и II циклуса студија број:
03 -14-124/14 од 31.01.2014.године и Закључка Владе Босанско-подрињског кантона број:03-14-475/14 од 04.04.2014.године, те у складу са Законом о извршењу
Буџета Босанско -подрињског кантона
Горажде за 2014.го-дину („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде бр.15/13).
3. ПЛАН И ДИНАМИКА
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Укупна средства која су Програ-

30. мај/свибањ 2014.

мом предвиђена ће се исплаћивати:
1. Студентима додипломског студија,
студентима I и II циклуса студија који испуњавају услове за додјелу студентских кредита у студијској 2013/14.
години (укупно 202 студената x 8 мјесеци)
Мјесечни износ студентског кредита
за 202 студента је цца 33.250,00 КМ
Укупан износ за студијску 2013/14.
годину (33.100 x 8) износи цца
266.000,00 КМ).
(динамика: мај - јули)
УКУПНО = 266.000,00 КМ

4. ПРОЦЕДУРЕ ОДОБРАВАЊА
СРЕДСТАВА

Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт планира исплату осам мјесечних износа за сваког
студента, на основу одлуке Владе Босанско-подрињског кантона о одобравању
новчаних средстава за исплату студентских кредита те захтјева о исплати новчаних средстава упућеног Министарству за финансије са списком студената и
података о студентима којима се врши
исплата.
5. НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПРОГРАМА
Надзор над употребом буџетских средстава од стране корисника обавља Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде те
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–

30. мај/свибањ 2014.
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подрињског кантона Горажде за 2014.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
16/13).
Број: 10-14-1491-4/14
16.05.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној
сједници, одржаној дана 15.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2013/2014. годину
за мјесец новембар 2013. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 33.217,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2013/2014. годину за мјесец новембар
2013. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,

културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери
појединцима - исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-713/14
15.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Информисање број:10-14-593-2/14 од 20.
02.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 80.
редовној сједници, одржаној дана 15.
05.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име III (треће) од укупно XII
(дванаест) редовних транши
за 2014. годину
I
Одобравају се новчана средства
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у износу од 40.080,95 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате III
(треће) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2014. годину намијењених за исплату плата и доприноса запосленицима.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде” број
5/03) те на основу члана 137. Закона о
средњем образовању и одгоју („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број 10/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 80. редовној сједници, одржаној дана 15.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању претходне сагласности
на приједлог Школског одбора
за именовање директора ЈУ МСШ
“Енвер Поздеровић” Горажде
I
Даје се претходна сагласност
Школском одбору ЈУ МСШ “Енвер
Поздеровић” Горажде за именовање
Рашчић Енике, инжињера пољопривреде, за директора ЈУ МСШ “Енвер
Поздеровић” Горажде на 4 (четири) године почев од дана доношења Одлуке
Школског одбора ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде.

IV

II

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде “.
Број:03-14-714/14
15.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-716/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30. мај/свибањ 2014.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној
сједници, одржаној дана 15.05.2014. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 17. Правилника о начину додјеле и продаје станова у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде за млада стамбено
незбринута лица број:03-23-575/13 од
02.04.2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
80. редовној сједници, одржаној дана
15.05.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о измјенама
и допунама Правилника
о унутрашњој организацији
и систематизацији Министарства
за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-706/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ОДЛУКУ
о утврђивању Коначне
јединствене ранг-листе
реда првенства за куповину
поткровних станова у Витковићима
за популацију младих
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Коначна јединствена ранг-листа реда првенства за куповину поткровних станова у Витковићима за популацију младих, како слиједи:
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Р.Б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
12.
13.
14.
14.
14.
14.
18.
18.
18.
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БРОЈ
ЗАХТЈЕВА

ДАТУМ

ОМЕРДИЋ НИСВЕТ

09-23-150/14

18.3.2014.

ОМЕРДИЋ МЕЛИСА
ЧЕЛИК МЕЛИХА
СМАЈОВИЋ НЕДИМ
ГАБЕЛА САНЕЛ
ГАБЕЛА МЕДХИНА
ДРАКОВАЦ ЕРМИН
ДРАКОВАЦ АЛДИЈАНА
МУМИНОВИЋ МУХАМЕД
АГОВИЋ ЕМИР
АГОВИЋ АНЕЛА
СИРБУБАЛО МИНЕЛА
СИРБУБАЛО ВЕДИН
ЈАМАКОВИЋ ЕЛМА
ЈАМАКОВИЋ АДИС
ХРЕЉА ЗИХАД
ХРЕЉА ЕДИТА
РАДМИЛОВИЋ АЛЕН
РАДМИЛОВИЋ САНЕЛА
КАСАПОВИЋ ЕЛВЕДИН
КАСАПОВИЋ ЕЛМА
КАРЧИЋ АИДА
МАСЛО МЕДИНА
МАСЛО САМИР
ХУСОВИЋ КЕМАЛ
КЉУЦА САНИДА
РАХМАН АЗЕМИНА
РАМОВИЋ АДНАН
РАМОВИЋ ЕДИНА
МАСЛАН МЕРНИС
МАСЛАН ЕМИНА
ЂОЗО АМИРА
ЂОЗО ЏЕМАЛ
ДЕЛИЋ АДИСА
ДЕЛИЋ ЈАСМИН

09-23-151/14
09-23-127/14
09-23-128/14
09-23-116/14
09-23-117/14
09-23-147/14
09-23-148/14
09-23-161/14
09-23-142/14
09-23-143/14
09-23-134/14
09-23-135/14
09-23-108/14
09-23-109/14
09-23-106/14
09-23-107/14
09-23-105/14
09-23-105/14
09-23-98/14
09-23-98/14
09-23-133/14
09-23-123/14
09-23-124/14

18.3.2014.
17.3.2014.
17.3.2014.
14.3.2014.
14.3.2014.
18.3.2014.
18.3.2014.
19.3.2014.
18.3.2014.
18.3.2014.
17.3.2014.
17.3.2014.
12.3.2014.
13.3.2014.
12.3.2014.
13.3.2014.
12.3.2014.
12.3.2014.
12.3.2014.
13.3.2014.
17.3.2014.
17.3.2014.
17.3.2014.

09-23-118/14
09-23-112/14
09-23-97/14
09-23-153/14
09-23-154/14
09-23-110/14
09-23-110/14
09-23-114/14
09-23-115/14
09-23.131/14
09-23-132/14

14.3.2014.
13.3.2014.
11.3.2014.
18.3.2014.
18.3.2014.
12.3.2014.
13.3.2014.
14.3.2014.
14.3.2014.
17.3.2014.
17.3.2014.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

УКУПАН
БРОЈ
БОДОВА
36,66
33,66
30
28,66
27
26,66
25
22,66
22,66
22,66
22,66
22
21,66
20
20
20
20
18,66
18,66
18,66
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18.
18.
23.
23.
23.
26.
27.
28.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
29.
36.
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КАДРИЋ-ГАБЕЛА АНЕЛА
ГАБЕЛА АДМИР
ДЕЛАХМЕТ ДЕНИС
ДЕЛАХМЕТ АРБИНА
ХАЛИЛОВИЋ СЕМИР
ХОЏИЋ ЕЛМЕДИН
МУХОВИЋ НАДИРА
МУХОВИЋ САБИТ
ШУМАН АЗРА
САЛИХОВИЋ ИСМИРА
БУКАЛО АДМИР
АДИЛОВИЋ МЕДИНА
САЛИХИЋ САМИР
МАСЛО ИСМИР
ДУРОВИЋ АДНАН
ХОЏИЋ АНЕЛ
ДИЗДАРЕВИЋ МУАМЕЛ
ЗЛАТИЋ ЕРМИНА
МУЈКАНОВИЋ МИРАЛЕМ
КЛОВО АМЕЛА
Члан 2.

Против ове Одлуке није дозвољена жалба, али се може се покренути
управни спор код надлежног суда у
року од 30 дана од дана њене објаве
на службеној огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће бити објављена у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–23-723/14
15.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

09-23-138/14
09-23-139/14
09-23-155/14
09-23-156/14
09-23-96/14
09-23-102/14
09-23-145/14
09-23-146/14
09-23-120/14
09-23-141/14
09-23-152/14
09-23-152/14
09-23-92/13
09-23-113/14
09-23-119/14
09-23-122/14
09-23-126/14
09-23-144/14
09-23-159/14
09-23-111/14

18.3.2014.
18.3.2014.
19.3.2014.
19.3.2014.
12.3.2014.
12.3.2014.
18.3.2014.
18.3.2014.
14.3.2014.
18.3.2014.
18.3.2014.
18.3.2014.
10.3.2014.
14.3.2014.
14.3.2014.
14.3.2014.
17.3.2014.
18.3.2014.
19.3.2014.
13.3.2014.

18,66
18,66
17
17
17
15
14
13,66
12
12
12
12
12
12
12
9
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 80. редовној
сједници, одржаној дана 15.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Србија – Нови Пазар за делегацију Босанско–подрињск-
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ог кантона Горажде у саставу:
-

-

Емир Фрашто, премијер,
Азра Куљух, министрица
за образовање, младе,
науку, културу и спорт, и
Елмедин Ваљевчић, виши стручни
сарадник.

Службено путовање ће се обавити 14.маја 2014.године службеним возилом Босанско – подрињског кантона
Горажде са возачем Едином Меркезом.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613 100 - Путни трошкови.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско –
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-724/14
15.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 81. редовној сједници, одржаној дана 16.05.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора за пружање
услуга провођења стручног надзора
над извођењем грубих грађевинских
радова на изградњи стамбенопословног објекта “Ламела Х2
- Зграда за младе” у Горажду
Члан 1.
Овом Одлуком министрици за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде се даје сагласност за потписивање уговора за пружање услуга
провођења стручног надзора над извођењем грубих грађевинских радова на
изградњи стамбено- пословног објекта
“Ламела Х2 - Зграда за младе” у Горажду.
Члан 2.
Уговор укупне вриједности од
17.000,00 КМ ће се потписати са фирмом “Конструктор” д.о.о. Фоча.
Члан 3.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 17. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/13),

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:03–14-720/14
16.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30. мај/свибањ 2014.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 81. редовној
сједници, одржаној дана 19.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о издвајању средстава за помоћ
становништву поплављених
подручја у БиХ
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде утврђује
да је висина топлог оброка за мјесец
мај 2014.године 7,00 КМ дневно по једном упосленику, а разлика од 1,00 КМ
дневно издвојиће се у Фонд за помоћ
становништву поплављених подручја
у БиХ.
Члан 2.
Ова Одлука односи се на све упосленике који топли оброк добијају из
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде, а препоручује се јавним предузећима и установама чији је оснивач
Кантон да донесу исту одлуку.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-727/14
19.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

378
На основу Закона о робним резервама Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/00) и Одлуке Владе Федерације БиХ
о проглашењу ванредног стања у Ф
БиХ, а у складу са чланом 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 81. редовној
сједници, одржаној дана 19.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви
Босанско-подрињског кантона
Горажде да изврши мљевење
пшенице у количини од 15.000
килограма ради пружања помоћи
угроженом становништву
поплављених подручја
у БиХ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши мљевење
пшенице из Кантоналних робних резерви у количини од 15.000 килограма.
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Члан 2.
Предметну пшеницу самљети:
-

-

у брашно тип 710 и упаковати
у вреће од 25 килограма,
мекиње добивене мљевењем
пшенице упаковати у вреће од
30 килограма,
ломљено зрно добивено мљевењем пшенице упаковати у вреће од 50 килограма.

Према стандардима МПИ “МЛИН” д.о.о. Устиколина из 15.000 килограма пшенице треба се добити:
1. Брашна тип 710 у количини од
10.800 килограма
2. Мекиња у количини од 3.900 килограма
3. Ломљеног зрна у количини од 225
килограма и
4. Некомерционалног отпада у количини од 75 килограма.
Члан 3.
Задужује се Дирекција робних
резерви Босанско-подрињског кантона
Горажде да 8.000 килограма брашна
достави Кантоналном штабу цивилне
заштите Зеничко-добојског кантона,
као помоћ становништву угроженом
од поплава.
Преостала количина производа
добивена мљевењем пшенице ће се додијелити на основу одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Добивено брашно упаковано у
вреће од 25 кг означити наљепницом
Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде.

Члан 5.
Трошкови мљевења и паковања
падају на терет Буџета Дирекције робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 613900
– уговорене и друге посебне услуге.
Члан 6.
По завршетку активности из ове
Одлуке Дирекција робних резерви је
дужна сачинити и доставити извјештај
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 7.
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:03–29-730/14
19.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

379
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 81. редовној
сједници, одржаној дана 19.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одгађању спортских,
културних и других манифестација
које окупљају већи број грађана
у Босанско-подрињском кантону
Горажде

30. мај/свибањ 2014.
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Члан 1.
Због ванредних околности изазваних поплавама у Босни и Херцеговини, те Одлуке Владе Федерације БиХ о
проглашењу ванредног стања, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде налаже да се одложе све спортске,
културне и друге манифестације које
окупљају већи број грађана на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Рамовић Адалети
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 2.400,00
КМ Рамовић Адалети на име набавке
неопходног лијека адалимумаб-Хумира – 1 доза за лијечење болести Arthritis juvenilis idiopathica.
Члан 2.

Члан 2.
Ова Одлука ће трајати до престанка ванредне околности у Федерацији БиХ, односно док се иста не стави
ван снаге.
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:03–40–729/14
19.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

380
На основу члана 34. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 19
/06) и члана 26. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014.годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 16/13), премијер
Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, економски код 600 000 – Текућа буџетска резерва, а теретит ће се
економски код Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614200-Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити на рачун
Кантоналног завода здравственог осигурања, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево, филијала Горажде,
број: 1610300004960188.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:02–14–143/14
30.04.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

381
На основу члана 60. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ (“Службе-
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не новине Федерације БиХ”, број: 102
/13) и члана 26. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014.годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 16/13), премијер
Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Ушановић Алмиру
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 10.000,00
КМ Ушановић Алмиру на име помоћи
за лијечење (трансплантацију бубрега
и гуштераче), односно за обезбјеђење
средстава да би ушао у отворену мрежу донатора органа.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 600 000 – Текућа буџетска резерва, а теретит ће се
економски код Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614200 –Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити на рачун
Ушановић Алмира број: 161030000000
009309-30-04323-7, отворен код Раифаизен банке д.д.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у “Сл-

30. мај/свибањ 2014.

ужбеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:02–14–159/14
20.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

382
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 81. редовној
сједници, одржаној дана 19.05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о интервентној додјели
1.250 литара дизел горива и 40 литара
бензина Служби цивилне заштите
и МЗ одсјек ПВЈ Општина Горажде
Члан 1.
Одобрава се Дирекцији робних
резерви Босанско-подрињског кантона
Горажде да обезбиједи 1.250 литара дизел горива и 40 литара бензина од добављача Енол д.о.о. Горажде и исто изда Служби за цивилну заштиту и МЗ
одсјек ПВЈ Општина Горажде за одлазак у Маглај на испомоћ становништву
угроженом од поплава.
Члан 2.
Гориво издати на основу спецификације добивене од стране Службе
за цивилну заштиту и МЗ одсјек ПВЈ
Општина Горажде број 08-44-сл./14.
Члан 3.
Трошкови горива падају на тер-

30. мај/свибањ 2014.
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ет Буџета БПК Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Дирекција робних резерви БПК Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-803/14
19.05.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

383
На основу члана 21. Закона о
робним резервама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/00) и члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 81. редовној
сједници, одржаној дана 19.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви БПК Горажде
да изда 900 килограма брашна
тип 710 МПИ “МЛИН” д.о.о.
Устиколина
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији ро-

бних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде да изда 900 килограма
брашна тип 710, добивеног мљевењем
15.000 килограма пшенице по Одлуци
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде бр. 03-29-730/14 од 19.05.2014.
године, МПИ “МЛИН” д.о.о. Устиколина у циљу печења 2.000 комада хљеба.
Члан 2.
Хљеб у количини од 2.000 комада
ће возилом кантоналне Дирекције робних резерви бити достављен становништву настрадалом од поплава у Оџаку.
Члан 3.
Печење хљеба у количини од
2.000 комада извршиће МПИ “МЛИН”
д.о.о. Устиколина без накнаде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-804/14
19.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

384
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта
„Надзор над проведбом обавезних
имунизација на подручју БПК
у 2014.години”
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање Пројекта Јавне установе Завод за јавно здравство БПК Горажде „Надзор
над проведбом обавезних имунизација
на подручју БПК у 2014.години”, у износу од од 10.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство за 2014.годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-749/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

385
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство за 2014.
годину, број: 08-14-506-2/14 од 31.03.
2014.године (сагласност: Закључак Владе БПК Горажде број: 03-14-444/14 од
28.03.2013.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
82. редовној сједници, одржаној дана
29.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање Пројекта „Надзор
над проведбом обавезних
имунизација на подручју БПК
у 2014.години”
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ (словима: десет хиљада конвертибилних марака) на име финансирања Пројекта
„Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју БПК у 2014.години”, одобреног ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанско-
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подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство за 2014. годину, а у корист ЈУ Завод за јавно здравство Босанско - подрињског кантона
Горажде, на рачун број: 1011400000178
254 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Програмом
утрошка, а по реализацији Пројекта,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-750/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

386
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-

подрињског кантона Горажде”, број:
5/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Интерресорне радне
групе за израду текста нацрта закона
о правима лица-повратника који
се из БПК Горажде враћају у мјеста
пријератног пребивалишта
у ентитету Република Српска
и Брчко Дистрикту БиХ
Члан 1.
У Интерресорну радну групу за
израду нацрта закона о правима лицаповратника који се из БПК Горажде
враћају у мјесто пријератног пребивалишта у ентитету Република Српска и
Брчко Дистрикту БиХ, именује се:
1. Емир Сијерчић – представник Владе БПК Горажде;
2. Сафет Стархонић – представник
Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде;
3. Фахрудин Форто - представник
Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК Горажде;
4. Емир Оковић – представник Министарства за правосуђе, управу и радне односе БПК Горажде;
5. Вахид Думањић – представник Министарства за борачка питања БПК
Горажде;
6. Санела Хајрић – представник ЈУ
„Центра за социјани рад БПК Горажде”.
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Члан 2.
Задатак Интерресорне радне
групе из члана 1. овог Рјешења је да у
року од 20 дана изради нацрт закона о
правима лица-повратника који се из
БПК Горажде враћају у мјесто пријератног пребивалишта у ентитету Републике Српска и Брчко Дистрикту БиХ
и достави га Министрици за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице БПК Горажде на даље поступање и процедуру.
Члан 3.
Административно-техничке послове за именовану Радну групу из члана 1. овог Рјешења обављаће Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК
Горажде.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављено у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-02-752/14
ПРЕМИЈЕР
29.05.2014.године Емир Фрашто,с.р.
Горажде

387
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 002)
– Текући трансфери другим нивоима

30. мај/свибањ 2014.

власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2014. gодину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-165/14 од 06. 02.
2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.
2014. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању исплате
новчаних средстава ЈУ “Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства у износу од
18.000,00 КМ ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” Горажде на име транше
за функционисање установе и побољшање квалитета социјалних услуга које установа пружа корисницима.
Члан 2.
Средства у износу од 18.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељења лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде за 2014.
годину, економски код 614100 (ЈАО
002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица).
Корисник одобрених средстава
дужан је у року од 10 дана од дана реализације ове Одлуке извјестити Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице о
намјенском утрошку средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

30. мај/свибањ 2014.
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ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-754/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/
14 од 08.05.2014.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину” и
Упутства за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи, број: 04-14-739-3/14 од 13.
05.2014.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82.
редовној сједници, одржаној дана 29.
05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде за извршену превентивну
дијагностику (израду млијечних
картона) код млијечних грла

Члан 1.
Овом Одлуком Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава се исплата новчаних средстава ЈП Ветеринарска станица д.о.о. Горажде по Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за
2014.годину у износу од 735,00 КМ за
извршену дијагностику, односно израду млијечних картона (21 x 35 КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња - суфинансирање израде млијечних картона - ПРЕНОС.
Средства уплатити на жирорачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.
Горажде број:1011400000018010, отворен код Привредне банке 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:03-14-756/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/
14 од 08.05.2014. године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину”
број:04-14-739-2/14 од 13.05.2014. године, утврђен у Буџету Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-739-3/14 од 13.05.2014.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека за
мјесец децембар 2013. године у износу од 330,20КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних прои-

30. мај/свибањ 2014.

звођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фејзић Хусеин
Дељо Сувад
Хаџовић Мушан
Шалака Вахид
Аганспахић Сејно
Аганспахић Шевко
Дедовић Рамиза
СПП ”ЋУРОВИЋ”
вл.Ћуровић Маида

43,80КМ
41,20КМ
46,60КМ
75,60КМ
31,60КМ
20,40КМ
29,20КМ
41,80КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна производња.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-758/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

390
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/

30. мај/свибањ 2014.
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14 од 08.05.2014.године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину”
број:04-14-739-2/14 од 13.05.2014. године, утврђен у Буџету Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-739-3/14 од 13.05.
2014. године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.
2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за узгој женске расплодне
телади (ПРЕНОС из 2013.године)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за узгој
женске расплодне телади у износу од
2.200,00КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача (физичких и правних лица)
који су остварили право на подстицај
са висином појединачних износа како
слиједи:
1.
2.
3.

Халиловић Ешеф
Гагула Неџиб
Башић Јунуз

100,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Нухановић Вехид
Ћулов Фика
Дроца Јованка
Хасковић Хасо
Бећировић Атија
Шалака Вахид
Аликавазовић Абдулах

СПП “МУХКО”
Вл.Муховић Емир
СПП “ФАРМА СЕБ”
Вл.Буква Сенада
СПП “ДЕА”
Вл.Дедовић Ениса
СПП “ФАМ”
Вл.Фејзић Музафера

100,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
500,00 КМ
100,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна производња.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-759/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/
14 од 08.05.2014. године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину”
број: 04-14-739-2/14 од 13.05.2014.године, утврђен у Буџету Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-739-3/14 од 13.05.2014.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
– подстицај за држање основног
стада оваца и коза
(ПРЕНОС из 2013.године)

30. мај/свибањ 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СПП “САЛЕ”
вл. Турковић Салко
СПП “АЛЕ”
вл. Ћутук Алмин
СПП “ЋУРОВИЋ”
вл. Ћуровић Маида
СПП “ФАМ”
вл. Фејзић Музафера
СПП “СТОЧАР”
вл. Радоовић Дурмо
СПП “БЕНОС”
вл. Поздер Ахмед
С.П.О”ЕКОС”
вл. Ченгић Нусрет

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача (правних лица) који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:

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

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња.

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за држање основног стада оваца и коза у износу од 10.125,00 КМ.

975,00 КМ

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-760/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-

30. мај/свибањ 2014.

подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/
14 од 08.05.2014. године о давању сагласности на “Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину”
број: 04-14-739-2/14 од 13.05.2014.године, утврђен у Буџету Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, и Упутстава за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-739-3/14 од 13.05.2014.
године, Влада Босанско – подрињског
кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној 29.05.2014. године,
д о н о с и:
О Д Л У К У
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање основног
стада оваца и коза (ПРЕНОС
из 2013.године)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – подстицај за држање основног стада оваца и коза у износу од 63.890,00КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача (физичких лица) који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:

Број 8 – страна 1103
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.

Угљеша Сулејмен
Џанко Едхем
Градишић Азиз
Ченгић Исмета
Рашидовић Рамо
Чупар Мурат
Туруља Хасан
Сабља Расим
Гараплија Сејад
Ћебо Галиб
Рашидовић Сувада
Ефендић Мирсад
Пезо Мурат
Џино Сенад
Каљанац Фадил
Суљовић Мухамед
Перјан Селвер
Башић Мејра
Адиловић Хасиб (З)
Мујагић Салко(О)
Зупчић Ханефија
Алаим Расим
Спаховић Хамдија
Бећирспахић Сифет
Угљеша Нурудин
Адиловић Хасиб(Ж)
Јахић Нихад
Ферхатовић Садик
Гараплија Сенад
Мутлак Илија
Дроца Добрислав
Ефендић Самир
Мујагић Салко(И)
Велагић Вахид
Муџелет Кана
Бећировић Атија
Јовановић Миленко
Бећировић Асим
Кунић Шаћира
Рамовић Ћамил
Муминовић Емир
Адиловић Сулејмен
Мешановић Нермин
Велић Аземина
Шорлија Зајко

530,00КМ
580,00КМ
500,00КМ
550,00КМ
500,00КМ
550,00КМ
510,00КМ
560,00КМ
540,00КМ
830,00КМ
620,00КМ
590,00КМ
670,00КМ
1.170,00КМ
1.150,00КМ
540,00КМ
1.990,00КМ
570,00КМ
720,00КМ
670,00КМ
1.170,00КМ
600,00КМ
500,00КМ
510,00КМ
660,00КМ
850,00КМ
650,00КМ
560,00КМ
690,00КМ
580,00КМ
1.670,00КМ
570,00КМ
590,00КМ
580,00КМ
500,00КМ
580,00КМ
720,00КМ
680,00КМ
870,00КМ
700,00КМ
600,00КМ
900,00КМ
500,00КМ
400,00КМ
300,00КМ

Број 8 – страна 1104

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

Чворак Вехид
Драковац Мехмед
Драгичевић Милош
Тахировић Мирсад
Драгичевић Владимир

Мршо Сејфо
Мулахметовић Хусеин

Куловић Зијо
Цуро Емир
Гагула Неџиб
Турчало Мурадиф
Брига Едхем
Поповић Мурат
Букало Нура
Козић Заим
Гута Шериф
Мутлак Горан
Арнаут Менсад
Муслић Салем
Хоџић Ферид
Пезо Хамед
Тарчин Адем
Велагић Изет
Жиго Асим
Агановић Џемаил
Халиловић Сеад
Рамовић Мухарем
Драковац Асим
Сиповић Рамиза
Дедовић Хасан
Омеровић Суљо
Агановић Фата
Ковачевић Рајка
Хаџиахметовић Салко

Алаим Шемсудин
Даут Неџиб
Бегенишић Миланко
Мекић Бајро
Машала Елфад
Комарица Ибрахим
Туруља Нихад
Ковач Момир
Суљовић Сабит
Куртовић Алија
Омеровић Ђемал

30. мај/свибањ 2014.

770,00КМ
540,00КМ
570,00КМ
500,00КМ
920,00КМ
700,00КМ
1.010,00КМ
600,00КМ
750,00КМ
1.400,00КМ
500,00КМ
550,00КМ
490,00КМ
1.360,00КМ
730,00КМ
1.000,00КМ
550,00КМ
1.180,00КМ
1.100,00КМ
550,00КМ
1.220,00КМ
1.430,00КМ
640,00КМ
620,00КМ
510,00КМ
660,00КМ
700,00КМ
640,00КМ
570,00КМ
630,00КМ
620,00КМ
1.470,00КМ
560,00КМ
530,00КМ
520,00КМ
500,00КМ
500,00КМ
910,00КМ
270,00КМ
500,00КМ
640,00КМ
510,00КМ
700,00КМ
500,00КМ
500,00КМ

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-762/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

393
На основу члана 13. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ” број:
12/10) и члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду – Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона
Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача
за извођење радова на санацији
ул. Ферида Диздаревића у Горажду
у дужини од 660 м

30. мај/свибањ 2014.
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији ул. Ферида
Диздаревића у Горажду у дужини од
660 м.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности, а поступак одабира понуђача за извођење радова на на санацији ул. Ферида Диздаревића у Горажду у дужини од 660 м провести у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–27-780/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

394
На основу члана 13. Закона о цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ” број: 12
/10) и члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског

кантона Горажде”, број: 5/03), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона
Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача
за извођење радова на
реконструкцији дијела цесте
Р-448 кроз насеље Сплавиште
у дужини од 1.400 м
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача за извођење радова на реконструкцији дијела цесте Р-448 кроз насеље Сплавиште у дужини од 1.400 м.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности, а поступак одабира понуђача за извођење радова на реконструкцији дијела цесте Р-448 кроз насеље Сплавиште
у дужини од 1.400 м провести у складу
са Законом о јавним набавкама Босне
и Херцеговине.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–27-778/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

395
На основу члана 13. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ” број:
12/10) и члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници,
одржаној дана 29.05.2014.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона
Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача
за извођење радова на
реконструкцији дијела цесте
Р-448 дионица Јабука - Крива Драга
у дужини од 2.000 м
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача за извођење радова на реконструкцији дијела цесте Р-448 дионица Јабука - Крива
Драга у дужини од 2.000 м.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности, а поступак одабира понуђача за извођење радова на реконструкцији дијела цесте Р-448 дионица Јабука - Крива
Драга у дужини од 2.000 м. провести у
складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–27-779/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број 5/
03), те на основу члана 30. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04, 6/09 и 14/13),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о упису ученика у припремни разред
и први разред Основне музичке
школе “Авдо Смаиловић“ Горажде
за школску 2014/15. годину

30. мај/свибањ 2014.
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I

стиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14), те Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2014. годину број: 10-14-5922/14 од 20.02.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 82. редовној сједници, одржаној
дана 29.05.2014. године, д о н о с и:

Овом се Одлуком утврђује број
одјељења и број ученика који ће се уписати у припремни и први разред Основне музичке школе “Авдо Смаиловић” Горажде у школској 2014/15. години.
II
У припремни разред ће се уписати једно одјељење од укупно 30 ученика.
У први разред ће се уписати 30
ученика.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-38-763/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се под-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко - подрињског
кантона Горажде за одлазак
спортиста на 19. Балканско
првенство у каратеу
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 2.800,00 КМ на
име интервентне помоћи носиоцима
спортских дјелатности на нивоу Босанко-подрињског кантона Горажде за
одлазак спортиста на 19. Балканско првенство у каратеу, које се у периоду од
12. до 16. јуна одржава у Истамбулу и
то:

Трошкови превоза, смјештаја, исхране, опреме и котизације једног так1.200,00 КМ
мичара
Жирорачун број: 1011400000153519, отворен код БПС банке д.д. Сарајево филијала
Горажде, ИД број: 4245028640002.
Карате клуб „Холидеј” Горажде
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Трошкови превоза, смјештаја, исхране, опреме и котизације једног
Карате клуб „Горажде” Горажде
1.600,00 КМ
такмичара и једног представника
клуба
Жирорачун број: 1610300002700088, отворен код ПБС банке филијала Горажде, ИД број:
4245038730002.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер за спорт.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, науку,
културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме носиоца
спортских дјелатности на нивоу Босанско - подрињског кантона Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-764/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

398
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:5/
03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар”
Витковићи за набавку огрјевног
дрвета за школску 2014/2015. годину
I
Даје се сагласност ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи за
набавку 30 пмр огрјевног дрвета и 25
тона угља за школску 2014/2015. годину и то:
1. Подручна школа у Беричу 15 тона
угља и 20 пмр огрјевног дрвета
2. Подручна школа у Богушићима 10
тона угља и 10 пмр огрјевног дрвета
II
Набавку из члана 1. ове Одлуке
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.

30. мај/свибањ 2014.
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III
Средства за набавку огрјевног
дрвета за школску 2014/2015.годину
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи на
економском коду 613 200 - Издаци за
ен-ергију.
IV
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:03-14-765/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

399
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу члана 35. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници,
одржаној дана 29.05.2014.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУМСШ „Енвер
Поздеровић” Горажде за набавку
опреме
I
Овом се Одлуком даје сагласн-

ост ЈУМСШ „Енвер Поздеровић” Горажде за набавку опреме и то:
1. Усисивач 1 ком.
II
Набавку опреме из члана 1. ово
Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку опреме из
члана 1. ово Одлуке обезбијеђена су у
Буџету ЈУМСШ „Енвер Поздеровић”
Горажде на економском коду 821 300 –
Набавка опреме.
IV
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: 03-14-766/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

400
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број 5/
03) те на основу члана 77. став 6. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 10/11), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014.год., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о упису ученика у први разред
средње школе ССШ “Џемал
Биједић” Горажде за школску
2014/2015. годину
I
Овом се Одлуком утврђује број
одјељења која се планирају уписати у
школској 2014/2015.години у ССШ “Џемал Биједић” Горажде, како слиједи:
1. Хемијска струка –
- смијерови произвођач гуме и
пластике и хемичар – оператер
за експ-лозовне материје III степен 1 одјељење комбиновано
б) Електрулчар механичар
- смијер електротехничар механичар III степен ЕУВЕТ програм
1 одјељење
ц) Угоститељска струка:
- смијерови: посластичар – технолог, кухар – технолог и конобар – технолог
IV степен ЕУВЕТ програм
1 одјељење комбиновано
д) Машинска струка:
- смијер техничар мехатронике
возила IV степен ЕУВЕТ програм
1 одјељење
е) Текстилна струка:
- смијер кројач III степен ЕУВЕТ
програм 1 одјељење.

401
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
I
Овом Одлуком одобрава се службено путовање у Париз (Француска
Република) Мули Имамовић, професорици историје у ЈУМСШ „Енвер Поздеровић” Горажде, ради учешћа на четверодневном семинару који се одржава у Меморијалном музеју холокауста
у Паризу (Француска Република) од 9.
до 12. јуна 2014. године.
II
Све трошкове учешћа на четверодневном семинару из члана I ове
Одлуке сноси организатор, а дневнице
исплатити у складу са позитивним законским прописима из Буџета ЈУМСШ
„Енвер Поздеровић” Горажде.

II

III

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће објавити у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

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:03-38-796/14
29.05.2014.године
Горажде

Број:03-49-767/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30. мај/свибањ 2014.
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402
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана члана 35. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/13),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде
за набавку опреме

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:03-14-768/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

403
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:

I
Овом се Одлуком даје сагласност ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде
за набавку опреме и то:
1. Ласерски факс
са слушалицом

1 ком.

II
Набавку опреме из члана 1. ово
Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку опреме из
члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у
Буџету ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде на економском коду 821 300 – Набавка опреме.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУССШ „ Џемал Биједић” Горажде
за плаћање фактуре број: 84/12
од 03.09.2012. године привредном
друштву „ХДИ” д.о.о. Сарајево
I
Одобравају се новчана средства
ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде у износу од 3.929,49 КМ за плаћање фактуре број: 84/12 од 03.09.2012.године привредном друштву „ХДИ” д.о.о. Сарајево, а која се односи на замјену улазних врата у објекту ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде.
II
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ
ССШ „Џемал Биједић” Горажде за 2014.
годину са економског кода 821 300 –
Набавка опреме.
Новчана средства уплатити на
жирорачун привредног друштва „ХДИ”
д.о.о. Сарајево број:140-101-00158039-52,
који је отворен код ФОЛКСБАНК Д.Д.
Сарајево.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-769/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

404
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2013/2014. годину
за мјесец децембар 2013. године
I
Одобравају се новчана средства

у укупном износу од 33.417,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2013/2014. годину за мјесец децембар
2013. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са економског кода 614
200 (КАМ 001) – Текући трансфери појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-757/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

405
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 215. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:9/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82.
редовној сједници, одржаној дана 29.
05.2014.године, д о н о с и:

30. мај/свибањ 2014.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име једнократних новчаних
помоћи браниоцима и члановима
њихових породица са простора
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.679,00 (слови-

Р.Б.
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ма: четирихиљадешестстотинаседамдесетдевет) КМ на име једнократних
новчаних помоћи браниоцима и члановима њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Средства из претходног става
одобравају се у појединачним износима како слиједи:

Презиме (име оца) име

Опис помоћи

1.
2.
3.
4.

Аговић (Адил) Џевад
Буква (Ибро) Мухамед
Чутуна (Мустафа) Самир
Џамбеговић (Џафер) Хедин

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Хаџић (Ћамил) Џемал
Хаџић (Мујо) Рамиз
Хајдаревић (Фејзија) Хамед
Хоџић (Адем) Семир
Хурко (Хасан) Сувад
Кадрић (Хаџо) Осман
Куртовић (Хасан) Расема
Махмутовић (Атиф) Мурат
Мехић (Латиф) Шемсо
Мулабдић (Фехим) Ферид
Мусић (Абид) Шемсо
Незири (Идриз) Адил
Салиховић (Салих) Зијо
Суљић (Ибро) Заим
Шеко (Мујо) Мустафа
Топуз (Шабан) Хамдија
УКУПНО:

социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
прехрамбени бон
набавка огрјева
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе

Висина
средстава
(КМ)
209,00
334,00
167,00
459,50

167,00
209,00
167,00
250,50
209,00
167,00
209,00
209,00
250,50
250,50
209,00
209,00
209,00
209,00
376,00
209,00
4.679,00
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Члан 2.

Члан 1.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – “Текући трансфери појединцима” (БОР004) – једнократне новчане помоћи.

Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ на име суфинансирања трошкова за учешће екипе РВИ
на Државном првенству у стрељаштву
који ће се одржати у Зеници дана 24.
05.2014. године.

Члан 3.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона Горажде,
а укупна средства уплатити на жирорачун НЛБ Тузланске банке филијала
Горажде.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације
РВИ.

Члан 4.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-770/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на Савез РВИ
“Синови Дрине” Горажде на број жиро-рачуна:1990490005249784, отвореног
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.

406
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници,
одржаној дана 29.05.2014.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

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:03-14-771/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

407
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско

30. мај/свибањ 2014.

-подрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”
број: 16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.
2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 134,00 КМ на име партиципације трошкова џеназе умрлог добитника највећег ратног признања “Златни љиљан”, Муја Имамовића.
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ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-772/14
29.05.2014.године
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници,
одржаној дана 29.05.2014.г., д о н о с и:

Члан 2.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
април 2014. године

Средства из члана 1.ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614200 - Текући трансфери појединцима - БОР-005.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Удружењу грађана Савез добитника највећих ратних признања “Златни љиљани” на број жирорачуна:19905
40005884792 - ШПАРКАСЕ банка Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец април 2014.године, и то:
-

-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
Савез добитника
највећих ратних
признања БПК Горажде
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде

2.000,00
2.000,00

1.200,00

2.000,00
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30. мај/свибањ 2014.

Удружење “Свјетлост Дрине” 840,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
840,00

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

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација
ПШиПБ
БПК
Горажде: 1011400000324239 - ПБС
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-773/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

409
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 16/13),
Програма утрошка средстава 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
април 2014.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких популација у 2014. години за мјесец април 2014.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије

30. мај/свибањ 2014.
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Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 1990540005
249733, отвореног код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-774/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

410
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те члана 63. став 3. Закона о просторном уређењу и грађењу Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/13 – Пречишћени текст и 16/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
УРЕДБУ
о допунама Уредбе о дефинисању
грађевина и захвата за које
предуслове за одобравање
планиране промјене у простору
утврђује Министарство
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине

Члан 1.
У Уредби о дефинисању грађевина и захвата за које предуслове за
одобравање планиране промјене у простору утврђује Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
6/10), иза досадашњег члана 8. додаје
се нови члан 9. који гласи:
„Члан 9.
(1) У случају да се Министарство у поступку одобравања планиране
промјене у простору појављује као инвеститор, у том случају ће утврђивање
предуслова за одобравање планиране
промјене у простору умјесто Министарства вршити Комисија за другостепено рјешавање Владе Кантона (у даљем
тексту: Комисија Владе Кантона).
(2) Поред случајева из става (1)
овог члана, уколико је Министарство
као инвеститор покренуло поступак за
одобравање планиране промјене у простору пред надлежном општинском
службом као првостепеним органом,
па првостепено рјешење буде негативно односно не буде донесено у законском року, у том случају ће по жалби
Министарства против првостепеног рјешења односно због „ћутања управе”,
тј. надлежне општинске службе, у другом степену рјешавати Комисија Владе
Кантона.
(3) У случајевима из ставова (1)
и (2) овог члана, рјешење које донесе
Комисија Владе Кантона је коначно и
против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор код надлежног суда.”
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Досадашњи члан 9. ове Уредбе
постаје члан 10.
Члан 2.
Ова Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-23-777/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ства у звању за које су се школовали, са
циљем јачања конкурентности на тржишту рада, изврши пријем волонтера
и то у звању:
-

дипломирани криминалиста, односно бакалауреат криминалистике
(сви који испуњавају услове за обављање волонтерског рада, а налазе
се на евиденцији незапослених код
Службе за запошљавање у Босанско-подрињском кантону Горажде).
II

411
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној
сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за пријем
волонтера у Министарство
за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде
I
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, да, у складу са одредбама Закона
о раду (“Службене новине ФБИХ”, бр.
43/99, 32/00 и 29/03), а у оквиру пројекта Федералног завода за запошљавање и Владе Босанско-подрињског кантона ради оспособљавања незапослених младих лица за самосталан рад у
струци и стицање првог радног иску-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-761/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

412
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број: 5/
03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 82. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за упућивање
полицијсих службеника у
Посавски Кантон

30. мај/свибањ 2014.
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Управи полиције у саставу Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, да, у
складу са релевантним законским и
подзаконским прописма, а због погоршања стања криминалитета и ЈРМ у
Посавском кантону који су посљедица
поплава, упути четири полицијска службеника из Управе полиције, са једним возилом и комплетном опремом у
Управу полиције Посавког Кантона
као испомоћ у сузбијању криминалитета и одржавања ЈРМ.

413
На основу члан 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82.
редовне сједнице, одржаном дана 30.
05.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних мјеста

Члан 2.
Средстава за реализацију ове
Одлуке обезбиједити у Буџету Управе
полиције у саставу Министарства за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде .

I
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кантоналног завода за пружање
бесплатне правне помоћи.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције у Министарству за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-816/14
29.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-794/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

414
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
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5/03), а у складу са чланом 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995.година у Босанско-подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде” број: 1/13), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82. редовне сједнице, одржаном дана 30.05.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
„Дан сјећања на цивилне жртве
агресије/Дан логораша/Дан жена
у ослободилачком рату” у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2014.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања „Дана сјећања на
цивилне жртве агресије/Дан логораша/Дан жена у ослободилачком рату”
у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2014.годину, а исти је саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 1.200,00
КМ, према Финансијском плану који је
саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
300 – “Текући трансфери непрофитним организацијама за 2014. годину“.

30. мај/свибањ 2014.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-793/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

415
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82.
редовне сједнице, одржаном дана 30.
05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег
понуђача за сукцесивну испоруку
аутодијелова
Члан 1.
За најповољнијег понуђача за
сукцесивну испоруку аутодијелова бира се фирма “МАП АУТО” д.о.о. Горажде.

30. мај/свибањ 2014.
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Члан 2.

Члан 1.

По правоснажности ове Одлуке
са најповољнијим понуђачем из члана
1. ове Одлуке закључиће се уговор под
условима датим у одабраној понуди.

Овом се Одлуком прихвата приговор фирме “Аса Осигурање” на проведбу поступка јавне набавке услуга
осигурања службених моторних возила, имовине и запосленика и, због битних повреда Закона о јавним набавкама, отказује поступак додјеле уговора.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове се Одлуке може уложити жалба Влади Босанско–подрињског кантона Горажде у
року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке.
Број:03–14–790/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

416
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82.
редовне сједнице, одржаном дана 30.
05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању приговора фирме
“АСА ОСИГУРАЊЕ” на проведбу
поступка јавне набавке услуга
осигурања службених моторних
возила, имовине и запосленика
и отказивању поступка

Образложење
Дана 14.05.2014.године Комисија за провођење поступка јавне набавке
у БПК Горажде је провела отварање
понуда пристиглих поводом обавјештења о набавци објављеном у “Службеном гласнику БиХ”, број: 28/14 од 14.
04.2014.године, за услуге осигурања сл
ужбених моторних возила, имовине и
запосленика.
На поступак отварања понуда
приговор је уложио понуђач “Аса Осигурање” наводећи да је дошло до битне повреде одредаба поступка, усљед
чега је погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање, те погрешно примијењено материјално право.
У свом приговору понуђач наводи да потврда институције надлежне
за надзор осигурања о ефикасности
ликвидације штета у 2013.години има
јавни карактер о којем се води службена евиденција те да она не потпада
под минималне услуве које је утврдио
уговорни орган за квалификацију понуђача. Понуђач сматра да њихова понуда приликом отварања понуда, због
недостатка ове потврде, која није била
услов за квалификацију, није могла
бити одбачена као непотпуна из даљег
поступка јавних набавки, јер је иста
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могла послужити само код утврђивања
броја бодова по овом критерију.
Разматрајући наводе овог приговора, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде сматра да је исти оправдан јер увидом у тендерску документацију и на основу Извјештаја Комисије за провођење поступка јавне набавке
утврђено је да су тачни наводи из приговора да тражена потврда није била
квалификациони услов, те да је фирма
“Аса осигурање” придонијела сву потребну документацију по којој је њихова понуда квалификована и да нису
требали бити елимисани из даљег тока
надметања.
Обзиром да су при отварању
понуда повријеђене битне одредбе члана 22. Закона о јавним набавкама, које
се односе на квалификацију учесника
у поступку и да је на овај начин понуђач који је уложио приговор елимисан
из даљег поступка при самом отварању понуда, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде је донијела Одлуку као у диспозитиву.
Члан 2.
Задужује се Комисија за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде да
поново објави обавјештење за одабир
најповољнијег понуђача за јавне набавке услуга осигурања службених моторних возила, имовине и запосленика и
проведе поновни поступак.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-

30. мај/свибањ 2014.

подрињског кантона Горажде”.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке
може се уложити жалба Уреду за разматрање жалби у року од 5 (пет) дана од
пријема ове Одлуке.
Број:03-14-787/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

417
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82.
редовне сједнице, одржаном дана 30.
05.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Служби
за односе с јавношћу за закључивање
уговора о закупу хостинга
за службену веб страницу Владе
Босанско-подрњског кантона
Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Служби за
односе с јавношћу БПК Горажде да у
поступку директног споразума закључи уговор о закупу хостинга за службену веб страницу Владе БПК Горажде
са фирмом Аллиед ВТМ д.о.о. Сарајево.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се обј-

30. мај/свибањ 2014.
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ави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-789/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

418
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82.
редовне сједнице, одржаном дана 30.
05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде
да изврши пријем у радни однос
једног приправника – ССС IV степен
и једног помоћног радника - ОШ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши пријем у радни однос:
1. Приправник – ССС
IV степен
2. Помоћни радник
– ОШ

1 извршилац

1 извршилац
на неодређено вријеме
Члан 2.

Дирекција робних резерви се задужује да пријем у радни однос приправника и помоћног радника изврши
у складу са Законом о намјештеницима у органима државне службе у Ф БиХ

(„Службене новине ФБиХ” бр. 49/05)
и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дирекцији робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде број:
14-34-134-4/13.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви, а
средства су обезбијеђена у Буџету Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014.годину.
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:03-34-788/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

419
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку своје 82.
редовне сједнице, одржаном дана 30.
05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Србија – Нови Па-
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30. мај/свибањ 2014.

зар за делегацију Босанско–подрињског кантона Горажде, у саставу:
-

-

Суад Дошло, предсједавајући Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде,
Емир Фрашто, премијер Босанскоподрињског кантона Горажде и
Елмедин Ваљевчић, виши стручни
сарадник.

Службено путовање ће се обавити 02.06.2014.године са службеним возилом Босанско – подрињског кантона
Горажде и возачем Едином Меркезом.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613100 - Путни трошкови.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-811/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

420
На основу члана 60. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:102
/13) и члана 26. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014.годину (“Службене новине Босанско–подрињског ка-

нтона Горажде”, број: 16/13), премијер
Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за
организацију спортске
манифестације
НО ЛИМИТ К1 РУЛЕС
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 5.000,00
КМ Клубу борилачких вјештина ЈУМРУК GYM Илиџа Сарајево - ПОТУРАК
К-1 TEAM, на име организације спортске манифестације NO LIMIT K1 RULES.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 600 000 – Текућа буџетска резерва, а теретит ће се
економски код Владе БПК Горажде
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.
Средства уплатити на трансакцијски рачун: Уницредит банк бр.
3383202266832294.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:02-14-185/14
30.05.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30. мај/свибањ 2014.
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421
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА КОРИСНИКА
ВОДЕ „ВИКО”, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде:









УДРУЖЕЊЕ КОРИСНИКА ВОДЕ
„ВИКО”.
Скраћени назив Удружења је
УКВ „ВИКО”.
Сједиште Удружења је у Витковићима, у ул. 1. дринске ударне бригаде бр. 2/4.





2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-6/2014 у прву књигу Регистра, дана 14.04.2014. године.
3. Удружење корисника воде ВИКО”
је добровољно, невладино, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима:




Развој одрживих институционалних оквира за наводњавање и одводњавање воде члановима Удружења;
Осигуравање доброг функционисања наводњавања и одво-








дњавања пољопривредног земљишта које припада члановима Удружења;
Брига о квалитети воде која
служи за наводњавање пољопривредног земљишта које припада члановима Удружења;
Побољшање учинковитости
употребе воде;
Обезбјеђење воде члановима
Удружења;
Праћење рада и одржавање
система под контролом Удружења;
Унапређење водних ресурса и
система за наводњавање;
Управљање
водоснабдијевањем, у складу
са намјеном и на ефикасан начин, превенција загађивање
воде, одлагање смећа, пражњење воде;
Обезбјеђење еколошке сигурности, превенција ерозије тла,
превенција салинизације, превелике влажности, као и промовисање заштите система за
наводњавање;
Организује обуку за чланове
Удружења о напредним методама наводњавања, обезбјeђује инвестиције за нове методе
и технологије наводњавања;
Планира и извршава радове
на реновирању, унапређењу
система за наводњавање и капиталном унапређењу;
Обавља неопходне активности
за унапређење земљишта;
Избјегава расправе и спорове
између чланова;
Представља и штити интересе
Удружења у другим организацијама;
Врши друге функције које пр-
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оизилазе из овог Статута.
4. Лица овлаштена за заступање и представљање Удружења корисника
воде „ВИКО” су:
Муамер Омановић - предсједник
Управног одбора Удружења
Џевад Бекрија – замјеник
предсједника Управног одбора
Удружења
5. Удружење корисника воде „ВИКО”
дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном
уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши надлежни кантонални орган у чије подручје спада праћење стања у области на коју се односи дјелатност Удружења.
6. Удружење је обавезно у року од 30
дана након извршене измјене пријавити овом Министарству сваку измјену аката на основу којих је регистровано.
Образложење
Удружење корисника воде „ВИКО” поднијело је Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који
се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука
о оснивању Удружења, Статут Удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање Удружења и Списак чланова орга-

30. мај/свибањ 2014.

на управљања.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило
да су испуњени услови за упис у Регистар Удружења корисника воде „ВИКО”, стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број:45/02),
одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13) и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.
Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03.
2014. године и доказ о уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-27/14 М И Н И С Т А Р
14.04.2014.године
Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде

422
Министарство за правосуђе, уп-

30. мај/свибањ 2014.

раву и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ГОРАЖДЕ”, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације
БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
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3. Уписују се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде чланови Управног одбора Фудбалског клуба “Горажде” у сљедећем саставу: Бешлија Саид, Куртовић Алмас, Марић Осман и Махмутовић Ермедин.

РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-8/1999 у прву Књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ГОРАЖДЕ”.
2. Уписују се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, чланови Скупштине Фудбалског клуба “Горажде”, и то: Спахић Мустафа, Сарајлић Емир,
Хаџовић Џевад, Омербеговић Енес, Бајрамовић Кемал, Боровац
Омер, Плех Амаро, Жуга Дамир,
Жуга Мирсад, Диздаревић Мехо,
Оџак Џевад, Зуко Хашим, Џафић
Расим, Хазнадар Јасмин, Боровић
Елвир, Устић Расим, Хошо Неџад,
Канлић Мурадиф, Чакар Сенад,
Пролаз Ахмедин, Кахвеџић Един
и Габела Рефик.
За предсједника Скупштине Фудбалског клуба “Горажде” именован је Сарајлић Емир.
За подредсједника Скупштине Фудбалског клуба “Горажде” именоан је Спахић Мустафа.

4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, потврђивање мандата претходно изабраном предсједнику Управног одбора Фудбалског клуба
“Горажде”, Сенаду Исламу.
Образложење
Удружење Фудбалски клуб “Горажде” уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
дана 10.12.1999.године, под регистарским бројем Р-I-8/1999 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-28/14
од 21.04.2014.године обратило се Удружење Фудбалски клуб “Горажде” за
упис у Регистар промјена.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 53/14 од 21.04.2014 године, о потврђивању мандата делегатима у Скупштини ФК Горажде, Одлука број: 54
/14 од 21.04.2014.године, о именовању
предсјеедника и подпредсједника Скупштине ФК Горажде и Одлука бр.
57/14 од 21.04.2014.године о именовању чланова Управног опдбора ФК Горажде и Записник са конституирајуће
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сједнице Скупштине ФК Горажде, која
је одржана дана 21.04.2014. године.
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 ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као у
диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13) и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014.године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-28/14 М И Н И С Т А Р
21.04.2014.године
Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде

30. мај/свибањ 2014.

423
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПОСЛОДАВАЦА 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-14/2005 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПОСЛОДАВАЦА 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 предсједника и замјеника предсједника Скупштине Удружења, тако што се досадашњи
предсједник и замјеник предсједника Скупштине Удружења, који су
били именовани на основу одлуке
Скупштине Удружења број: 39/12
од 23.03.2012. године, разрјешавају
дужности, а именује се нови предсједник и замјеник предсједника
Скупштине Удружења, на основу
Одлуке Скупштине Удружења, број: 61/14 од 24.04.2014. године.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за

30. мај/свибањ 2014.

правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Управног одбора
Удружења, тако што се досадашњи
чланови Управног одбора Удружења, који су били именовани на основу одлуке Скупштине Удружења, број: 40/12 од 23.03.2012. године, разрјешавају дужности, а именују се нови чланови Управног одбора Удружења, на основу Одлуке
Скупштине Удружења, број: 59/14
од 24.04.2014. године.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског
кантона
Горажде, промјена
члана 24.
Статута Удружења, који се
мијења тако да гласи:
Управни одбор броји 7 чланова и сачињавају га:
-

предсједник и један потпредсједник,
пет /5/ чланова Управног одбора, које појединачно бира Скупштина.

У члану 24. иза става 1. додају
се ставови 2, 3. и 4. који гласе:
-

-

-

Овлашћује се Управни одбор
да кооптира 2 /два/ додатна
члана Управног одбора у моменту када процјени да је то сврсисходно.
Мандат кооптираних чланова
Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора;
Кооптирани чланови Управног одбора морају бити потврђени на сљедећој Скупштини
Удружења. Уколико не буду

Број 8 – страна 1129
потврђени, престаје им мандат.

-

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 5. и 6.

Ова Измјена Статута чини саставни дио Статута Удружења број: 132/05 од 06.05.2005.године и Измјена
и допуна Статута број 29/09 од 12.
03.2009. године.
5. Упис промјене из тачки 2, 3. и 4.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 09.05.2014. године.
6. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
Удружење послодаваца Босанско-подрињског бкантона Горажде уписано је у Регистар удружења, који се
води код Министарства за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, дана 10.10.
2005. године, под регистарским бројем
Р-I-14/2005 у прву књигу Регистра.
Дана 17.07.2007. године извршена је промјена лица овлаштених за заступање и представљање Удружења. Такође је 18.03.2009. године извршена промјена лица овлаштених за заступање
и представљање Удружења, промјена
сједишта Удружења и промјена Статута Удружења. 29.03.2010. године извршена је промјена лица овлаштених за
заступање и представљење Удружења
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и 28.03.2011. године такође је извршена
промјена лица овлаштених за заступање и представљење Удружења.
Захтјевом број: УП-1:05-05-30/14
од 29.04.2014. године, обратило се Удружење послодаваца Босанско-подрињског кантона Горажде за упис у Регистар промјене лица у Скупштини
Удружења, промјене лица у Управном
одбору Удружења и промјене Статута
Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 61/14 од 24.04.2014. године, о именовању предсједника и замјеника предсједника Скупштине Удружења, Одлука број: 59/14 од 24.04.2014. године, о
именовању чланова Управног одбора
Удружења и Статут о измјенама и допунама Статута бр. 58/14 од 24.04.2014.
године.
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.

по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13) и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.

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

1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-32/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ФОЧА УСТИКОЛИНА.

Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је

Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014.године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-30/14 М И Н И С Т А Р
09.05.2014.године
Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде

424
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене
новине Федерације БиХ”, број:45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ

2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Гор-

30. мај/свибањ 2014.
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ажде, промјена назива Удружења,
тако што се назив Удружења УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА, мијења и нови назив Удружења је УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ФОЧА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.

ару Удружења, престаје овлаштење
за заступање и представљање Удружења, а нова лица овлаштена за
заступање и представљање Удружења су: Буљубашић Исмет – предсједник Удружења и предсједник
Извршног одбора и Каровић Есма
– секретар Удружења.

3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена скраћеног назива
Удружења, тако што се скраћени
назив Удружења: УП ФОЧА-УСТИКОЛИНА, мијења и нови скраћени назив Удружења је: УП ОПШТИНА ФОЧА ФБИХ.

6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена Статута Удружења,
јер је на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 25.04.2014.године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и
дјелатностима:

4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа управљања, јер је на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана
25.04.2014. године, донесена Одлука бр. 61/14 од 25. 04.2014. године о
именовању и разрјешењу чланова
Скупштине Удружења и Одлука
бр. 58/14 од 25.04.2014.године о именовању и разрјешењу чланова Извршног одбора Удружења.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења, тако што: Куновац Енверу –
предсједнику Извршног одбора Удружења, Гогалија Јасмини – секрeт-

-

-

-

-

-

-

Заштита чланова Удружења у
остваривању њихових стечених права по основу пензијског
и инвалидског осигурања, здравствене заштите и у том смислу пружање одговарајуће помоћи;
Пружање материјалне помоћи
члановима Удружења и у случају смрти;
Пружање правне помоћи члановима Удружења у погледу
остваривања њихових права
по основу пензијског и инвалидског осигурања и здравствене заштите;
Организација одређених активности на заштити животног
стандарда чланова Удружења;
Пружање помоћи члановима
Удружења у погледу организације и кориштења одмора,
опоравка и рекреације;
Обезбјеђење смјештаја члановима Удружења у домове пен-
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-

-

зионера и друге одговарајуће
установе за смјештај и боравак
старих и изнемоглих лица;
Организација клубова чланова Удружења и других облика
њиховог дружења;
Организација када за то постоје услови у виду штедње чланова Удружења путем штедно
кредитних задруга, касе узајамне помоћи и других облика
штедње.

7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 09.05.2014. године.
8. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном Уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА уписано

је у Регистар удружења, који се води
код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана 30.12.1997. године, под регистарским бројем Р-I-20/
1997 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-31/14
од 05.05.2014.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ
ФОЧА-УСТИКОЛИНА за упис у Регистар промјене назива и скраћеног назива Удружења, промјене лица у Скупштини Удружења, промјене лица у
Извршном одбору Удружења и пром-

30. мај/свибањ 2014.

јене лица овлаштених за заступање и
представљање Удружења и промјене
Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 57/12 од 25.04.2014. године, о промјени назива и скраћеног назива Удружења, Одлука број:61/14 од 25.04.2014.
године, о разрјешењу чланова Скупштине Удружења и именовању нових,
Одлука број: 58/14 од 25.04.2014. године, о разрјешењу чланова Извршног
одбора Удружења и именовању нових,
Одлука бр. 59/14 од 25.04.52014. године о именовању и разрјешењу лица за
заступање и представљање Удружења,
Одлука број: 60/14 о именовању и разрјешењу Секретара Удржења и Одлука број: 56/14 од 25.04.2012. године, о
стављању ван снаге старог Статута и
доношење новог Статута те Записник
са сједнице Скупштине Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у изно-

30. мај/свибањ 2014.

су од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:17/04,9/07,14/08 и
2/12) 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:
05-14-500-2/11 од 04.11.2011.године („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде”, број:14/11) и доказ
о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-31/14 М И Н И С Т А Р
09.05.2014.године Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПРИВРЕДНО
КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ЈАБУКЕ” У ГОРАЖДУ, 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-11/2005 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНО-КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ЈАБУКЕ” У ГОРАЖДУ.
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2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења, тако што Нихаду Хаџиахметовићу – предсједнику Управног
одбора Удружења, престаје овлаштење за заступање и представљање
Удружења, а нова лица овлаштена
за заступање и представљање Удружења су: Мирсад Хубанић – предсједник Управног одбора и Хајро Машала – подпредсједник Управног одбора.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника Скупштине Удружења, тако што се
проф. др. Џевад Јаребица, разрјешава дужности предсједника Скупштине Удружења, а за новог
предсједника Скупштине Удружења именује се проф. др. Мирсад
Куртовић.
4. 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 Синан Паше Сијерчића бр. 19. мијења и ново сједиште
Удружења је у улици Сеада Софовића Софе бр. 10. Горажде.
5. Упис промјене из тачки 2, 3. и 4.
ди-спозитива овог Рјешења извршен је дана 12.05.2014. године.
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6. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа, код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
Удружење ПРИВРЕДНО-КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ
ЈАБУКЕ” У ГОРАЖДУ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, дана 14.07.2005. године,
под регистарским бројем Р-I-11/2005 у
прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-33/14
од 05.05.2014. године, обратило се Удружење привредно-културна манифестација „Дани јабуке” у Горажду за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, промјене предсједника Скупштине Удружења и промјене сједишта
Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 4/14 од 08.04.2014. године, о промјени лица овлаштених за заступање и
представљање Удружења, Одлука бр.
03/14 од 08.04.2014. године о именовању и разрјешењу предсједника Скупштине Удружења, Одлука бр. 02/14 од
08.04.2014. године о промјени сједишта
Удружења и Записник са сједнице Скупштине Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Гораж-

30. мај/свибањ 2014.

де, је оцијенило да су испуњени услови за упис у Регистар промјена, стога
је, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13) и доказ о њеној уплати налази се у спису предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-33/14 М И Н И С Т А Р
12.05.2014.године
Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде
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На основу члана 21. Закона о
средњем образовању и одгоју („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/11) те на основу Правилника о поступку утврђивања услова и садржају и начину вођења

30. мај/свибањ 2014.

Регистра средњих школа („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 15/12), министрица за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско-подрињскго кантона
Горажде, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о упису Јавне установе
Средња стручна школа “Џемал
Биједић“ Горажде у Регистар
средњих школа
У Регистар средњих школа уписује се:
Јавна установа Средња стручна школа “Џемал Биједић“ Горажде
у Регистар средњих школа под редним
бројем 3. на страни 6.
1. Машинска струка
-

машинбравар
заваривач
аутомеханичар
инсталатер централног гријања
плински и водоинсталатер
Оператер на ЦНЦ-машинама
Техничар мехатронике возила
IV степен ЕУ ВЕТ програм

2. Текстилна струка
-

кројач ЕУ ВЕТ програм
текстилни техничар

3. Трговинска струка
-

Трговац ЕУ ВЕТ програм
Трговачки техничар IV степен
ЕУ ВЕТ програм

4. Услужна дјелатност
-

фризер-власуљар
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5. Саобраћајна струка
-

руковалац грађевинских
и претоварних машина
возач моторних возила

6. Грађевинска струка – занимање
-

зидар-фасадер-изолатер
керамичар-терацерподополагач

7. Угоститељско-туристичка струка
-

конобар
кухар
посластичар
посластичар технолог IV степен
ЕУВЕТ
кухар технолог IV степен
ЕУВЕТ
конобар технолог IV степен
ЕУВЕТ

8. Електро струка
-

електроничар
телекомуникација
електроничар механичар
III степен ЕУВЕТ

9. Административна струка
-

пословни секретар ЕУВЕТ
пословноправни техничар

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-229-2/14
12.05.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.
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На основу члана 7. Закона о буџетима у Федерацији БиХ (“Службене
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новине ФБиХ”, број: 102/13), а у вези
са члановима 15. и 17. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ (“Службене новине Ф БиХ “,
број 49/06) и чланова 94. и 95. Статута
Општине Фоча (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
бр.8/08), Општинско вијеће Општине
Фоча, на 4. ванередној сједници, одржаној дана 16.04.2014, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о извршавању Буџета
Општине Фоча за 2014.годину

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Утврђује се начин извршења
Буџета Општине Фоча за 2014.годину
у износу:
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
ПРИХОДИ..........................1.286.200,00 КМ
УКУПНО ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ..........................1.286.200,00 КМ

Члан 2.
Овом се Одлуком уређује структура прихода и примитака, расхода и
издатака Буџета Општине Фоча, начин извршавања, приоритети плаћања,
права и обавезе корисника буџетских
средстава, овлаштења општинског начелника, као и друга питања извршавања Буџета за текућу годину.
Члан 3.
Буџет је акт којим се утврђује
план финансијских активности буџетских корисника, који обухвата пројек-
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цију износа прихода и примитака и
утврђеног износа расхода и издатака
Општине за раздобље од једене фискалне године, који доноси Општинско
вијеће.
Буџет се односи на фискалну
2014.годину, која почиње 01. Јануара, а
завршава 31. децембра 2014.године.
Члан 4.
Буџет се састоји од рачуна прихода и расхода.
У рачуну прихода приказани
су приходи од индиректних и директних пореза, непорезни приходи, потпоре и грантови, док се рачуни расхода састоје од текућих издатака, грантова, капиталних издатака и текуће резерве.
Члан 5.
Сви јавни приходи и примици
Буџета, укључујући и приходе које корисници Буџета остварују обављањем
основне дјелатности по посебним прописима (општинске службе), уплаћују
се на рачун јавних прихода Буџета Општине и исказују по изворима из којих
потичу.
Члан 6.
Буџетско рачуноводство се заснива на рачуноводственим начелима:
тачности, истинитости, поузданости,
свеобухватности, правовремености и
појединачном исказивању пословних
догађаја те међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.
Буџетско рачуноводство води се
по начелу двојног књиговодства и на
рачунима контног плана Буџета.
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Члан 7.
Признавање прихода и примитака, те расхода и издатака путем система главне књиге проводи се по начелу модификованог настанка догађаја.
Приходи и примици признају
се у оном периоду кад су мјерљиви и
расположиви, тј.кад су уплаћени на
рачун Буџета.
Расходи и издаци признају се у
оном периоду када је настала обавеза
плаћања.

II - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
Средства Буџета користе се за
финансирање послова, функција и програма Општине, као и других корисника Буџета у висини која је неопходна за њихово обављање и извршавање,
те права прималаца средстава Буџета
утврђених законима и другим прописима донесеним на основу закона.
Израда и извршавање Буџета
заснива се на начелу законитости, ефикасности, економичности и транспаретности.
Буџетска средства ће се користити сразмјерно приливу средстава по
свим кодовима.
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буџетским средствима.
Буџетским корисницима није
допуштено стварати обавезе, односно
расходе или оптерећења буџетских позиција ако ти расходи нису одобрени
у оквиру износа предвиђеног за тог
буџетског корисника.
Корисници користе буџетска
средства само за намјене које су одређене Буџетом и то до висине утврђене
у његовом посебном дијелу.
Наредбодавац по извршавању
Буџета је општински начелник.
Члан 10.
Буџетски корисници користе
средства Буџета у складу са својим годишњим финансијским планом, а по
динамици утврђеној тромјесечним и
мјесечним плановима, узимајући у обзир динамику прилива средстава у Буџету.
Уколико дође до неусклађености прилива средстава Буџета Општине, општински начелник може измијенити динамику и износ средстава појединим буџетским корисницима водећи рачуна о што равномјернијем финансирању корисника Буџета.
Члан 11.

Члан 9.

Буџет се извршава у складу са
његовим ликвидним могућностима по
сљедећим приоритетима:

Средства Буџета осигуравају се
буџетским корисницима који су у посебном дијелу Буџета одређени за носиоце средстава по појединим позицијама.
Буџетски корисници одговорни
су за законитост, сврсисходност, ефикасност и економичност располагања

1. Материјални и други трошкови неопходни за рад општинских служби,
2. Плате, накнаде запослених и накнаде општинским вијећницима,
3. Накнаде за рад у радним тијелима,
4. Субвенције, помоћи и накнаде,
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5. Текући издаци за комуналну инфраструктуру,
6. Уговорене обавезе,
7. Грантови за једнократне помоћи,
8. Капитални издаци за комуналну
инфраструктуру и
9. Остало.
Члан 12.
Поступак набавке роба, услуга
и уступања радова мора се обављати у
складу са Законом о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10).
Члан 13.
Хитни и непредвиђени издаци
који се појаве у току буџетске године
подмирују се из средстава текуће резерве утврђене у Буџету.
О кориштењу средстава текуће
резерве на основу захтјева одлучује општински начелник, а по добијању мишљења од надлежне службе и Службе
за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и
финансије.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности,
општу управу и финансије обавезна је
тромјесечно извјештавати општинског
начелника о кориштењу средстава буџетске резерве.
Општински начелник полугодишње извјештава Општинско вијеће о
кориштењу средстава текуће резерве
из става 1. овог члана.
Члан 14.
Ако се током године на основу
закона или другог прописа повећа на-
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длежност корисника, што захтијева повећана средства, или се оснује нови корисник, средства за његове трошкове
могу се осигурати из текуће резерве
Буџета, а одобрава их општински начелник.
Ако се током године на основу
закона или других прописа умањи надлежност корисника, што захтијева смањење средстава, или се корисник укине, неутрошена средства за његове
трошкове преносе се у текућу резерву
Буџета или на корисника који преузме
његове послове.
Ако у току године дође до значајног одступања у приходима и расходима Буџета, Општинско вијеће на
приједлог општинског начелника доноси одлуку о измјенама и допунама
Буџета.
Члан 15.
Општински начелник може на
приједлог буџетског корисника уз прибављено мишљење Службе за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије
донијети одлуку о преструктурирању
расхода у оквиру укупног износа одобреног за буџетског корисника, а највише до 10% укупно одобрених расхода
за буџетског корисника.
У оквиру одобреног Буџета прерасподјела средстава је дозвољена између буџетских корисника.
О прерасподјели из претходног
става одлучује општински начелник
на приједлог Службе за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије.
Члан 16.
Погрешно или више уплаћени
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јавни приходи враћају се уплатиоцима
из текућег прилива уплатног рачуна
на који су исти погрешно или више
уплаћени, а у складу са Правилником
о начину уплате јавних прихода Буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације БиХ (“Службене
новине Ф БиХ”, број: 29/06, 46/06,
8/07, 30/07, 51/07).
Члан 17.
О динамици утрошка средстава, на основу планова и приједлога
Општинских служби, одлучује општински начелник.
Члан 18.
Средства утврђена за исплату
накнада за рад у Општинском вијећу и
радним тијелима Општинског вијећа
исплаћује се на основу одлуке коју доноси Општинско вијеће.
Члан 19.
Средства планирана у Буџету Општине Фоча утврђена на позицијама:

1. Трансфер за Општинску изборну комисију
2. Грантови мјесним заједницама
користе се на основу програма, критерија или одлука које донесе Општинско вијеће.
Члан 20.
Средства утврђена у Буџету Општине Фоча на позицијама:
1. Грантови појединцима – Изда-
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2.
3.
4.
5.
6.

ци за инвалиде, рањене борце
и породице погинулих бораца
Грантови појединцима – Издаци за расељена лица
Исплата стипендија
Трансфер за спорт
Трансвер за културу
Трансвер удружењима грађана
и непрофитним организацијама

користе се на основу одлука и програма расподјеле средстава за сваку позицију, усвојених од стране општинског
начелника, а на приједлог надлежне
службе у складу са утврђеним критеријама.
О утрошку ових средстава Служба за привреду, комуналне послове,
друштвене дјелатности, општу управу
и финансије шестомјесечно информише општинског начелника.
Члан 21.
Корисници средстава Буџета,
као и корисници из члана 19., изузев
из тачки 1. и 2., обавезни су тромјесечно, односно по завршетку пројекта, извјештавати надлежну општинску службу о утрошку средстава.

III - НАДЗОР И ФИНАНСИЈСКО
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 22.
Надзор над финансијским, материјалним и рачуноводственим пословањем буџетског корисника, те над
законитошћу и сврсисходном употребом буџетских средстава врши општински начелник.
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Члан 23.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије дужна је подносити општинском начелнику мјесечне финансијске извјештаје о извршењу Буџета у року од највише 30 дана
од завршетка сваког извјештајног раздобља, а општински начелник тромјесечне и полугодишње извјештаје Општинском вијећу у року од 60 дана од
завршетка сваког извјештајног раздобља.
Члан 24.
Служба за привреду, комуналне послове, друштвене дјелатности, општу управу и финансије обавезна је
правовремено доставити општинском
начелнику извјештај о извршењу Буџета за претходну годину, а општински
начелник је обавезан поднијети исти
Општинском вијећу на усвајање у року
од шест мјесеци од завршетка фискалне године.

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Одговорно лице буџетског корисника, носилац извршне власти Општине надлежан за Буџет, као и друго
лице одговорно за Буџет казниће се за
прекршај који направи у складу са члановима 102. и 103. Закона о буџетима
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:
102/13).

V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
На сва питања која нису регу-

30. мај/свибањ 2014.

лисана овом Одлуком, а тичу се начина израде, доношења, извршавања Буџета, задуживања, дуга, рачуноводства, надзора и ревизије Буџета и др. примјењиваће се одредбе важећих закона.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“ и
примјењиваће се за фискалну 2014. годину.
Број:01-14-397/14
17.04.2014.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Петар Михајловић,с.р.

428
На основу члана 7. Закона о буџетима у Федерацији БиХ (“Службене
новине ФБиХ”, број: 102/13), и члана
19. став 1. тачка 3. Статута Општине
Фоча (“Службене новине Бо-санско–
подрињског кантона Горажде”, број:
8/08), Општинско вијеће Општине Фоча, на 4. ванередној сједници, одржаној дана 16.04.2014, д о н о с и:
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ ФОЧА
за 2014.годину за период од 01.01.
до 31.12.2014.године
I ОПШТИ ДИО
Члан 1.
Буџет Општине Фоча за 2014.годину
састоји се од:
ПРИХОДИ......................1.286.200,00 КМ
РАСХОДИ.......................1.286.200,00 КМ
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Члан 2.

Приходи и расходи по групама утврђују се у износу од 1.286.200,00 КМ, како
слиједи:
Kod
700000
710000
711000
711110
711200
711211
714000
714111
714121
714131
715000
716000
717000
717131

717141
719000
719114
720000
721000
721122
721211
722000
722131
722321
722431

POZUICIJA
1
PRIHODI
PORESKI PRIHODI
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća
Porez na dobit pojedinaca
(zaostale obaveze)
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit
Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na naslijeđe i darove
Porez na promet nepokretnosti
od fizičkih lica
Domaći porez na dobra i usluge
(zaostale uplate)
Porez na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Direkciji za ceste
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju jedinicama lokalne
samouprave
Ostali porezi
Poseban porez na platu za zaštitu od
prirodnih i dr. nesreća
NEPORESKI PRIHODI
Prihodi od preduzetničkih aktivnosti
i imovine i prihodi od pozitivnih
kursnih razlika
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora i ostale materijalne imovine
Prihodi od kamate na depozite u banci
Naknade i takse i prihodi od pružanja
javnih usluga
Opštinske adm. takse
Opštinske komunalne takse
Naknada za dodijeljeno zemljište

Budžet
2013.god.
2
1.215.900,00
235.800,00
3.600,00

3
1.286.200,00
235.800,00
3.600,00

Index
4/2
4
1,06
1,00
1,00

600,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00

600,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3.000,00

3.000,00

1,00

100,00
32.000,00
195.000,00

100,00
32.000,00
195.000,00

1,00
1,00
1,00

10.000,00

10.000,00

1,00

185.000,00
100

185.000,00
100,00

1,00

100
70.100,00

100,00
70.100,00

1,00

8.000,00

8.000,00

1,00

7.000,00
1.000,00

7000,00
1000,00

1,00
1,00

62.100,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00

62.100,00
5000,00
7000,00
7000,00

1,00
1,00
1,00
1,00

Budžet 2014
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722515
722531
722532
722541
722581

722582

722584
722791
730000
732112
732114
732116
810000
812200
812212
812214
591111

Naknada za korištenje podataka
katastra
Naknada za upotrebu cesta za vozila
pravnih lica
Naknada za upotrebu cesta za vozila
građana
Naknada za korištenje opšte korisne
funkcije šuma (zaostale uplate)
Poseban porez za zaštitu od prirodnih
nesreća - osnovica neto plata
Posebna naknada za zaštitu od
prirodnih nesreća
– druge samostalne djelatnosti
Naknada iz funkcion. premije
osiguranja od autoodgovornosti
za vatrogasne jedinice
Ostale neplanirane uplate
TEKUĆI TRANSFERI
Primljeni tekući transferi
od Federacije BiH
Primljeni tekući transferi
od BPK Goražde
Primljeni tekući transferi od opština
KAPITALNI PRIMICI
Kapitalni transferi od ostalih
nivoa vlasti
Primljeni transferi od Federacije
Primljeni transferi od Kantona
Neiskorištena finasijska sredstva
iz prethodnih godina
UKUPNO
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10.000,00

10000,00

1,00

2.000,00

2000,00

1,00

4.000,00

4000,00

1,00

100,00

100,00

1,00

5.000,00

5000,00

1,00

2.000,00

2.000,00

1,00

20.000,00
545.000,00

20000,00
585.300,00

1,00
1,07

35.000,00

37.500,00

1,07

500.000,00
10.000,00
365.000,00

500.000,00
47.800,00
395.000,00

1,00
4,78

265.000,00
100.000,00

295.000,00
100.000,00

132.000,00
1.347.900,00

1.286.200,00

0,95
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РАСХОДИ
Kod

POZICIJA
1

600000
610000
611000
611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227
612000
612110
613000
613100
613111
613113
613115
613115-1
613115-2

613125
613191
613200
613211
613214
613215
613216
613300
613310
613321
613324
613329
613400
613411
613412
613413
613415

RASHODI
Tekući rashodi
Plate i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plate
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz sa posla i na posao
Naknada za topli obrok tokom rada
Regres za godišnji odmor
Otpremnina za odlazak u penziju
Pomoć u slučaju smrti
Doprinosi poslodavca
Doprinosi na teret poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Troškovi prevoza u zemlji javnim
sredstvima
Putovanja - lična vozila u zemlji
Troškovi dnevnica
Troškovi dnevnica - opštinske službe
Troškovi dnevnica - opštinsko vijeće
Troškovi dnevnica i prevoza
u inostranstvu
Ostale naknade putnih i dr. troškova
Izdaci za energiju
Izdaci za električnu energiju
Izdaci za ugalj
Izdaci za drvo
Izdaci za plin
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunikacije
Izdaci za vodu i kanalizaciju
Izdaci za usluge održavanja čistoće
Ostale komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za obrasce i papir
Izdaci za kompjuterski materijal
Izdaci za obrazovanje kadrova
Materijal za dekoraciju
službenih prostorija

Budžet
2013.god.
2

Budžet 2014.
3

930.300,00
520.700,00
430.000,00
90.700,00
12.500,00
53.000,00
11.700,00
12.500,00
1.000,00
45.000,00
45.000,00
191.600,00
8.000,00

0,00
855.700,00
507.800,00
430.000,00
77.800,00
11.500,00
50.000,00
11.300,00
4.000,00
1.000,00
45.000,00
45.000,00
186.400,00
9.000,00

7.000,00
6.000,00
1.000,00

200,00
300,00
7.000,00
6000,00
1000,00

1.000,00
0
40.500,00
35.000,00
5.000,00
200,00
300
32.800,00
12.000,00
5.000,00
11.000,00
4.800,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00

1000,00
500,00
40.500,00
35000,00
5000,00
200,00
300,00
26.000,00
12.000,00
5000,00
0,00
9000,00
15.400,00
7000,00
5000,00
700,00

0,00

200,00

Indeks
3/2
4
#DIV/0
0,92
0,98
1,00
0,86
0,92
0,94
0,97
0,32
1,00
1,00
1,00
0,97
1,13

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,79
1,00
0,00
1,88
1,28
1,40
1,00
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613416
613482
613484
613500
613510
613522
613523
613524
613700
613711
613712
613713
613714
613714-1

613724
613800
613811
613813
613814
613822
613900
613911
613912
613913
613914
613915
613919
613922
613924
613962
613974
613974-1
613974-2

613975
613976
613983

Sitni inventar
Hrana i prehrambeni materijal
Materijal za čišćenje
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Gorivo za prevoz
Prevoz robe
Registracija motornih vozila
Izdaci za prevoz ljudi
Izdaci za tekuće održavanje
Opravka i održavanje zgrada
Opravka i održavanje opreme
Opravka i održavanje vozila
Opravka i održavanje cesta, željeznica
i mostova
Ostalo održavanje cesta, željeznica
i mostova
Usluge održavanja puteva
Izdaci osiguranja i bankarske usluge
Osiguranje imovine
Osiguranje vozila
Osiguranje uposlenih
Usluge bankarstva
Ugovorene usluge
Usluge medija
Štamparske usluge
Usluge javnog informisanja i odnosa
sa javnošću
Usluge reprezentacije
Ostale stručne usluge
Ostali izdaci za informisanje
Usluge stručnog obrazovanja
Izdaci za stručne ispite
Troškovi sudskih sporova
Izdaci za rad komisija
Izdaci za rad komisija
- opštinske službe
Izdaci za rad komisija
- Opštinsko vijeće
Izdaci za naknade skupštinskim
zastupnicima
Ostali izdaci za druge samostalne
djelatnosti i povremeni samostalni rad
Porez za zaštitu od nepog.
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0,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
9.000,00
0
2.000,00
1.000,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00

500,00
1000,00
1000,00
12.000,00
8000,00
1000,00
2000,00
1000,00
3.500,00
1000,00
1000,00
1500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8.300,00
2.800,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
74.500,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
8.300,00
2800,00
1000,00
2000,00
2500,00
71.700,00
0,00
1000,00

3.000,00
5.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3000,00
5000,00
1500,00
0,00
700,00
500,00
0,00
0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

47.500,00

47.500,00

10.000,00
2.500,00

7.000,00
2.500,00

1,00
1,00
1,00
0,89
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
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613991
614000
614100
614117
614121

Ostale nepomenute usluge
Tekući transferi i drugi tekući rashodi
Tekući transferi i drugim nivoima vlasti

614411-3

Tekući transferi mjesnim zajednicama
Transfer za kulturu
Transfer za manifestaciju
“Ustikoljansko ljeto”
Ostale kulturne manifestacije
Grebak, Zebina šuma, Reintegracija
Opštine
KUD "Polet"
Transfer za sport
Autotrka na brdskim stazama
NK "Kolina"
Ostali transferi za sport
Transfer za Opštinsku izbornu komisiju
Ostali namjenski transferi drugim
nivoima vlasti
Tekući transferi pojedincima
Izdaci za invalide, ranjene borce
i porodice
Izdaci za raseljena lica
Isplata stipendija
Ostali grantovi pojedincima
Tranfer za posebne namjene
- elementarne nepogode
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama (javni poziv)
Transfer udruženjima UDB
Subvencije javnim preduzećima
i poljoprivredna proizvodnja
Subvencije javnim preduzećima
Subvencija JKP "Ušće"
Subvencija Domu zdravlja Ustikolina
Subvencija JU Obdanište

614414

Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji

614414-1

Podsticaj za poljoprivredu

614414-2

Učešće u projektu navodnjavanja Cvilina

821000
821111

Kapitalni izdaci
Nabavka zemljišta

614121-1
614121-2
614121-3
614121-4

614122
614122-1
614122-2
614122-3

614124
614129
614200
614232
614233
614234
614239
614241
614300
614311
614324
614400
614411
614411-1
614411-2
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4.000,00
173.000,00
54.000,00
6.000,00
36.000,00

4.000,00
116.500,00
50.500,00
6000,00
28.000,00

1,00
0,67
0,94
1,00
0,78

25.000,00
2.000,00

20000,00
1000,00

0,74
0,50

9.000,00
0,00
8.000,00
1.000,00
7.000,00
0,00
4.000,00

6000,00
1000,00
3.000,00
0,00
2000,00
1000,00
13500,00

0,67

0
37.000,00

0,00
14.000,00

0,38

5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00

3000,00
5000,00
3000,00
2000,00

0,60
1,00
1,00
0,67

21.000,00

1000,00

0,05

14.000,00

9.000,00

0,64

9.000,00
5.000,00

4000,00
5000,00

0,44
1,00

68.000,00
53.000,00
21.000,00
12.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
407.600,00
0,00

43.000,00
35.000,00
23000,00
10000,00
2000,00
8.000,00
5000,00
3000,00
426.500,00
8000,00

0,63
0,66
1,10
0,83
0,15
0,53
1,00
0,30
1,05

0,38
0,00
0,29
3,38
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821224
821225
821311
821312
821314
821315
821321
821361
821340
821372
821383
821521
821600
821600-1

531100
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Digitalizacija katastra
Obnova gradske geodetske mreže
Nabavka namještaja za Opštinu
Kompjuterska oprema
Servisiranje i kalibracija geodetske
opreme
Nabavka i održavanje softverskih
aplikacija
Motorna vozila
Nabavka mašina, uređaja i alata
Elektronska i fotografska oprema
Inventar
Nabavka opreme za CZ
Studije izvodljivosti i projektovanja
Rekonstrukcija i investiciono
održavanje
Zimsko održavanje puteva
Budžetska rezerva Opštine
UKUPNO

0,00
1.000,00
0,00
1.000,00

0,00
1000,00
0,00
500,00

1.000,00

1000,00

1,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.600,00
17.000,00

2000,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
2000,00
10000,00

2,00

1,00
0,50

1,00
0,36
0,59

380.000,00
395.000,00
1,04
0,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
0,40
1.347.900,00

1.286.200,00

Члан 3.
Издаци буџетских корисникау износу од 1.286.200,00 КМ распоређују се по
функционалној класификацији како слиједи:
RASHODI KORISNIKA PO FUNKCINALNOJ
METODI
I. AKTIVNOSTI OPŠTINSKIH SLUŽBI
1
Bruto plate
2
Doprinosi na teret poslodavca
3
Naknada za prevoz na posao
4
Topli obrok
5
Regres za godišnji odmor
6
Otpremnina za penziju
Pomoć u slučaju smrti
7
ili invalidnosti
8
Naknada za rad komisija
Naknada skupštinskim
9
zastupnicima
Naknade za rad komisija
10
Opštinskog vijeća

BUDŽET
2013.
1
430.000,00
45.000,00
12.500,00
53.000,00
11.700,00
12.500,00

BUDŽET
2014.
2
430.000,00
45.000,00
11.500,00
50.000,00
11.300,00
4.000,00

3
1,00
1,00
0,92
0,94
0,96
0,32

1.000,00
4.000,00

1.000,00
4.000,00

1,00
1,00

47.500,00

47.500,00

1,00

4.000,00

3.000,00

0,75
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Putni toškovi
Izdaci za električnu energiju
Izdaci za drva i ugalj
Izdaci za vodu i kanalizaciju
Izdaci za telefonske
i PTT usluge
Izdaci za obrasce i papir
(kancelarijski materijal)
Izdaci za obrazovanje
kadrova
Izdaci za kompjuterski
materijal
Materijal za čišćenje
Nabavka materijala
za kafe-kuhinju
Troškovi nabavke goriva
i maziva
Usluge prevoza
Registracija motornih vozila
Osiguranje imovine
Materijal za opravku
i održavanje opreme
Materijal za opravkui
održavanje zgrada
Materijal za opravku
i održavanje vozila
Osiguranje vozila
Usluge bankarstva
i platnog prometa
Štamparske usluge
Usluge medija
Usluge informisanja
Usluge reprezentacije
Porez za zaštitu od nepogoda
Ostale nepomenute usluge
Kompjuterske usluge
Troškovi sudskih sporova
Grant Opštinskoj
izbornoj komisiji
Budžetska rezerva Opštine
Ostali izdaci za informisanje
UKUPNO
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8.000,00
35.000,00
5.200,00
5.000,00

9.000,00
35.000,00
5.200,00
5.000,00

1,12
1,00
1,00
1,00

12.000,00

12.000,00

1,00

5.000,00

7.000,00

1,40

-

700,00

5.000,00
1.000,00

5.000,00
1.000,00

1,00
1,00

1.000,00

1.000,00

1,00

9.000,00
1.000,00
2.000,00
2.800,00

8.000,00
1.000,00
2.000,00
2.800,00

0,88
1,00
1,00
1,00

1.000,00

1.000,00

1,00

1.000,00

1.000,00

1,00

1.500,00
1.000,00

1.500,00
1.000,00

1,00
1,00

2.500,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
4.000,00

1,00
1,00

-

2.500,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
4.000,00
2.000,00
-

4.000,00
10.000,00
748.700,00

13.500,00
4.000,00
744.000,00

3,40
0,40

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
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II. АКТИВНОСТ ОБРАЗОВАЊА
1.
2.

Stipendije stidentima
JU Obdanište
UKUPNO

3.000,00
20.000,00
23.000,00

3.000,00
2.000,00
5.000,00

1,00
0,10
0,26

5.000,00
3.000,00
8.000,00

1,00
0,30
0,53

5.000,00
5.000,00

3.000,00
5.000,00

0,60
1,00

5.000,00

5.000,00

1,00

21.000,00

1.000,00

0,04

1.000,00
37.000,00

1.000,00
15.000,00

1,00
0,40

17.000,00
33.000,00
6.000,00
11.000,00

10.000,00
33.000,00
6.000,00
-

0,57

395.000,00
5.000,00
8.000,00

1,03

457.000,00

1,01

III. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ
1.
2.

Podsticaj za poljoprivredu
Učešće u navodnjavanju Cvilina
UKUPNO

5.000,00
10.000,00
15.000,00

IV. АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
1.
2.
3.
4.
5.

Izdaci za vojne invalide,
ranjene borce i porodice
poginulih boraca
Izdaci za održivi povratak
Transfer udruženjima
građana - UDB
Transfer za naselja
pogođena nepogodama
Pomoć u slučaju
smrti ili invalidnosti
UKUPNO

V. СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studije izvodljivosti, projektne pripeme
i projektovanje
JKP Ušće i Dom zdravlja
Nabavka motornih vozila
Grantovi mjesnim zajednicama
Izdaci za usluge održavanja čistoće
Rekonstrukcija i investiciono
održavanje

7.
8.
9.
10.

Materijal za opravku i održavanje puteva

Usluge održavanja puteva
Zimsko održavanje puteva
Nabavka zemljišta

380.000,00
-

11.

UKUPNO

447.000,00

1,00
1,00
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VI. КУЛТУРНЕ, РЕКРЕАЦИОНЕ И РЕЛИГИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.

Grantovi udruženjima
Transfer za kulturu
Transfer za sport
UKUPNO

8.000,00
36.000,00
8.000,00
52.000,00

9.000,00
28.000,00
3.000,00
40.000,00

1,12
0,77
0,38
0,76

VII. РАСХОДИ КОЈИ НИСУ КВАЛИФИКОВАНИ ПО ГЛАВНИМ ГРУПАМА
1.

Rashodi nekvalifikovani

UKUPNO

25.200,00

I + II + III + IV + V + VI + VII

17.200,00

1.347.900,00 1.286.200,00

0,68
0,93

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

AKTIVNOSTI OPŠTINSKIH SLUŽBI
AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA
AKTIVNOSTI VEZANEZA PODRŠKU
POLJOPRIVREDI
AKTIVNOSTI SOCIJALNOG
OSIGURANJA
STAMBENO-KOMUNALNE
AKTVINOSTI
KULTURNE, REKREACIONE
I RELIGISKE AKTIVNOSTI
RASHODI KOJI NISU KLASIFIKOVANI
PO GLAVNIM GRUPAMA
UKUPNO

748.700,00
23.000,00

744.000,00
5.000,00

0,99
0,21

15.000,00

8.000,00

0,53

37.000,00

15.000,00

0,40

447.000,00

457.000,00

1,02

52.000,00

40.000,00

0,76

25.200,00
1.347.900,00

17.200,00
1.286.200,00

0,68
0,95

Члан 4.
Начин извршења Буџета Општине Фоча у 2014.години, управљање приходима, примицима и издацима буџета, располагање средствима текућих и капиталних трансфера, те права и обавезе корисника буџетских средстава утврђују се Одлуком о извршењу Буџета Општине Фоча за 2014.годину коју доноси Општинско
вивјеће.
Члан 5.
Буџет ступа на снагу од 01.01.2014. године а објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и важи за фискалну 2014.годину.
Број:01-14-397/14
17.04.2014.године
Фоча-Устиколина

Предсједавајући
Општинског вијећа
Петар Михајловић,с.р.
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На основу чланова 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана
81. Пословника Општинског вијећа
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/08), Општинско вијеће на својој
XIV сједници, одржаној дана 15.05.2014.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Правилника
о платама и другим личним
примањима функционера,
службеника и намјештеника
упослених у органу управе
Општине Пале
Члан 1.
Овом Одлуком у Правилнику о
платама и другим личним примањима
функционера, службеника и намјештеника упослених у органу управе Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
бр: 4/06, 7/06, 13/07, 14/07 и 6/09), брише се члан 19, а који гласи:
„Функционери које бира, именује или чији избор и именовање
потврђује Општинско вијеће, након
престанка њихове функције, а до почетка остваривања права на плату по
другом основу или до испуњења услова за пензију, а најдуже дванаест мјесеци, имају право на накнаду плате
и то:
-

са радним стажом до пет година,
имају право на накнаду плате три
мјесеца у пуном износу плате ко-

-

-

-

ју су остварили док су били на својој дужности, а сљедећих девет
мјесеци у износу од 50%;
са радним стажом од пет до петнаест година, имају право на накнаду плате шест мјесеци у пуном
износу плате коју су остваривали
док су били на својој дужности, а
сљедећих шест мјесеци у износу
од 50%;
са радним стажом од петнаест до
двадесет и пет година, имају право на накнаду плате девет мјесеци у пуном износу плате коју су
остваривали док су били на својој
дужности, а сљедећа три мјесеца
у износу од 50%;
са радним стажом преко двадесет
и пет година имају право на накнаду плате дванаест мјесеци у пуном износу плате коју су остваривали док су били на својој дужности.”
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-37/14
15.05.2014.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Комарица Ибрахим,с.р.

430
На основу чланова 8. и 13. Закона о принципима локалне самоуправе
(„Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 49/06 и 51/09), члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13), и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанс-

30. мај/свибањ 2014.

ко-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће, на својој
XIV редовној сједници, одржаној дана
15.05.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању погодности
за инвестирање на подручју
Општине Пале
Члан 1.
Инвеститори свих врста објеката, правна и физичка лица, (осим инвеститора стамбених објеката, ЈП Електропривреде БИХ, телекома, поште,
инвеститора кабловске телевизије) који планирају да граде на подручју Општине Пале, на земљишту са правом
кориштења или на земљишту у приватном власништву, а који ће запошљавати најмање једног упосленика са подручја ове општине, стичу право на
сљедеће погодности:
а) Ослобађање плаћања погодност
грађевинског земљишта - ренте
-

-

-

за градњу објеката до 100,00 м2 корисне грађевинске површине у износу од 30% накнаде која се обрачунава за погодност грађевинског
земљишта - ренту,
за градњу објеката од 100,00 до
200,00 м2 корисне грађевинске површине у износу од 50% накнаде која се обрачунава за погодност грађевинског земљишта - ренту,
за градњу објеката од 200,00 до
500,00 м2 корисне грађевинске површине у износу од 70% накнаде која се обрачунава за погодност грађевинског земљишта - ренту,
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-

за градњу објеката преко 500,00 м2
корисне грађевинске површине у
потпуном износу који се обрачунава за погодност грађевинског земљишта - ренту.

б) Ослобађања плаћања комуналне
накнаде
Право на подстицај у виду ослобађања комуналне накнаде у периоду од 5 (пет) година од прибављања
одобрења за употребу објекта.
Члан 2.
Инвеститори који остварују
право на на постицај по основу члана
1. тачка а), подносе захтјеве Служби за
геодетске, имовинскоправне послове
обнову и развој и просторно уређење
Општине Пале уз који прилажу:
-

-

рјешење о утврђивању накнаде за
за погодност грађевинског земљишта – ренте,
употребну дозволу за саграђени објекат,
доказ о запошљавању.

Инвеститори који остварују право на на постицај по основу члана 1.
тачка б) подносе захтјеве Служби за геодетске, имовинско-правне послове обнову и развој и просторно уређење Општине Пале уз који прилажу:
-

овјерену копију одобрења за грађење,
овјерену копију рјешења за употребу саграђеног објекта,
доказ о запошљавању.

О утврђивању права на подстицај по овом основу Служба одлучује рј-
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ешењем које доставља рачуноводству
на даље поступање.
Члан 3.
Инвеститорима који дијелом
или у потпуности умјесто пословног и
производног објекта саграде и користе
објекат као стамбени Служба ће поништити рјешење о подстицају и обрачунати накнаду за ренту и комуналну
накнаду.
Инвеститорима који отпусте запослене, а у року од 30 дана не запосле
нове запосленике, Служба ће поништити рјешење о подстицају и обрачунати накнаду за ренту и комуналну накнаду.
Члан 4.
Подстицаје по овој Одлуци могу остварити инвеститори који прибаве одобрење за грађење након ступања
на снагу исте.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-38/14
15.05.2013.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Ибрахим Комарица, с.р.

431
На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско - подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр-

30. мај/свибањ 2014.

ој: 4/08), а поводом 22. маја, Дана отпора на подручју општине Пале, Општинско вијеће Пале, на XIV редовној сједници, одржаној дана 15.05.2014.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора поводом 22. маја, Дана отпора
на подручју општине Пале
Члан 1.
Поводом 22. Маја, Дана отпора
на подручју Општине Пале, именује се
Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Комарица Ибрахим, предсједник
Црнчало Фуад, члан
Имшировић Адис, члан
Сиповић Рамиз, члан
Ћутук Мемсуд, члан
Члан 2.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, те по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити
га Општинском вијећу и општинском
начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-39/14
15.05.2014.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Ибрахим Комарица,с.р.

30. мај/свибањ 2014.

432
На основу члана 12. став 1. Закона о експропријацији ФБиХ („Службене новине ФБиХ”, број: 70/08, 36/10
и 25/12), чланова 8. и 13. Закона о принципима локалне самоуправе („Службене новине Федерације БиХ”, бр.
49/06 и 51/09), члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:19/07, 11/08 и 6/13), и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће, на својој
XIV редовној сједници, одржаној дана
15.05.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о висини накнаде за кориштење
права служности на некретнинама
са којим управља и располаже
Општина Пале
Члан 1.
Овом се Одлуком одређује висина накнаде за кориштење права служности на некретнинама којим управља и располаже Општина Пале, а исту је дужан платити подносилац захтјева као корисник повласног добра за
успостављање права служности у поступку издавања рјешења о одобрењу за
грађење, како слиједи:
1. Надземне инсталације/инфраструктура:
а) Висина накнаде за кориштење права служности на некретнинама
којима управља и располаже Општина
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Пале за стубна мјеста по 1 м² износи
20,00 КМ, с тим да се право служности
може успоставити на минималној површини 1 м²,
б) Висина накнаде за кориштење права служности на некретнинама
којима управља и располаже Општина
Пале потребним за заштитни појас надземних инсталација/инфраструктуре по 1 м² износи 0,30 КМ, а минимална ширина заштитног појаса је 1 м.
2. Подземна инсталација/инфраструктура:
Висина накнаде за кориштење
права служности на некретнинама са
којима управља и располаже Општина
Пале за полагање подземних инсталација/инфраструктуре износи:
а) ПТТ-кабал, оптички кабал, нисконапонску и високонапонску мрежу и
сл.:
-

по 1 м дужном износи 1,50 КМ.

б) Водоводна инфраструктура:
-

по 1 м дужном износи 1,00 КМ,

ц) Канализациона инфраструктура
-

по 1 м дужном износи 2,00 КМ.
Члан 2.

Код реконструкције надземне и
подземне инсталације/инфраструктуре подносилац захтјева као корисник
повласног добра плаћа накнаду у складу са чланом 1. ове Одлуке, уколико се
у поступку утврди да за кориштење
права служности није у ранијем посту-
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пку утврђено и измирено.
Члан 3.
За кориштење права служности
на некретнинама којима управља и располаже Општина Пале на основу утврђене накнаде од стране Службе за просторно уређење, а уз претходно прибављену сагласност Општинског вијећа, склапа се уговор између корисника
повласног добра и општинског начелника.
Члан 4.
Накнада за кориштење права
служности на некретнинама са којима
управља и располаже Општина Пале
обрачунава се једнократно на основу
урбанистичко-грађевинске и пројектне документације.
Корисник повласног добра је
обавезан утврђену накнаду уплатити
на рачун Буџета Општине Пале.
Правно или физичко лице, уколико при планираној градњи намјерава се служити некретнинама са којим
управља и располаже Општина Пале,
уз поднесени захтјев за одобрење за
грађење дужно је, поред докумената
предвиђених чланом 113. Закона о просторном уређењу и грађењу („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр.7/13 и 16713), приложити и уговор о кориштењу права
служности на некретнинама којима
управља и располаже Општина Пале.
Члан 5.
Одредбе ове Одлуке примјењиваће се и на поднесене захтјеве за успостављање права служности који у мом-

30. мај/свибањ 2014.

енту ступања на снагу ове Одлуке нису ријешени, као и на предмете у којима поступак одређивања накнаде за
успостављено право служности није
окончан, а односе се на некретнине
којим управља и располаже Општина
Пале.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:02-02-1-40/14
15.05.2014.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Ибрахим Комарица,с.р.

433
На основу члана 14. став 4. Закона експропријацији (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр.70/07, 36/ 10 и 25/12), члана 24.
Статута Општине Пале (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр.19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 4/08), Општинско вијеће Општине Пале, на својој XIV сједници, одржаној дана 15.05.2014.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса
за изградњу Базне станице мобилне
телефоније „Голо брдо”
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се јавни
интерес за изградњу ГСМ базне стани-

30. мај/свибањ 2014.

це на локацији „ГОЛО БРДО”, димензија 5,50 м x 5,50, са антенским стубом
висине 32,00 м, електроенергетским
прикључком и приступним путем ширине 4,00 м, те се у ту сврху може приступити експропријацији на некретнинама означеним као:
-

-

-

за постављање ГСМ базне станице
дијела к.ч. бр. 1196, уписаном у зк.
уложак 57, к.о. Месићи, димензија
15,00м X 15,00 м.
изградња приступног пута ширине
4,00 м и ЕЕ прикључка преко земљишта означеног као:
к.ч. бр. 885 и 886, уписано у зк. уложак 64, к.о. Месићи,
к.ч. бр. 1205, уписано у зк. уложак
63, к.о. Месићи,
к.ч. бр. 1204, уписано у зк. уложак
395, к.о. Месићи,
к.ч. бр. 1202, уписано у зк. уложак
85, к.о. Месићи,
к.ч. бр. 1196, уписано у зк. уложак
57, к.о. Месићи,
Члан 2.
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ом усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-41/14
15.05.2014.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Ибрахим Комарица,с.р.

434
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XIV редовној сједници, одржаној
дана 15.05.2014. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
ЈКП „Прача” за 2013. годину
Члан 1.

Утврђује се да је Бх Телеком
д.д. Сарајево, дирекција Горажде корисник експропријације земљишта означеним у тачки 1. ове Одлуке, у сврху
изградње ГСМ базне станице.

Овим Закључком Општинско
вијеће Пале усваја Извјештај о раду Јавног, стамбеног, комуналног, грађевинског и услужног предузећа „Прача”,
за 2013. годину.

Члан 3.

Члан 2.

Против ове Одлуке може се покренути управни спор подношењем
тужбе Кантоналном суду Горажде у
року од 30 дана од дана достављања
ове Одлуке. Тужба се подноси непосредно суду.

Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

Број:02-02-1-42/14
15.05.2014.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Ибрахим Комарица,с.р.
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435
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XIV редовној сједници, одржаној
дана 15.05.2014. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о упућивању дописа Влади
Босанско-подрињског кантона
Горажде и Влади Федерације БиХ
Члан 1.
Овим Закључком Општинско вијеће Пале тражи од Службе за привреду, друштвене дјелатности, буџет, фи-

нансије, борачко-инвалидску и социјалну заштиту и општу управу, да у што
краћем року упути допис Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, којим ће тражити да врше исплате за
Општину Пале, у складу са Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину и допис Влади Федерације БиХ, којим ће указати на тешкоће у функционисању Општине Пале, те затражити помоћ у превазилажењу истих.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-43/14
15.05.2014.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Ибрахим Комарица,с.р.
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