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15.аугуст/коловоз 2018.

ГОРАЖДЕ

Аконтација за III квартал 2018. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

515
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (“Службене новине
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и
5/18) и члана 24. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 13/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 150.
редовној сједници, одржаној дана
11.06.2018. године, д о н о с и:

расподјела расхода и издатака како слиједи:
-

615100 – Капитални трансфери
другим нивоима власти
износ од 15.000,00 КМ
-

ОДЛУКУ
о прерасподјели расхода и издатака
између буџетских корисника

Овом се Одлуком одобрава пре-

из Буџета ЈУОШ „Хасан Турчало
Брзи“ Иловача са економског кода:
611200 – Накнаде трошкова запослених износ од 4.000,00 КМ

-

Члан 1.

из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода:

из Буџета ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде са економског кода:
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање износ од 10.000,00 КМ

-

из Буџета ЈУОМШ „Авдо Смаиловић“ Горажде са економских кодова:
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821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање износ од 18.500,00 КМ
613900 – Уговорене услуге и друге
посебне услуге износ од
1.500,00 КМ
821300 – Набавка опреме износ од
5.000,00 КМ
-

из Буџета ЈУОШ „Устиколина“
Устиколина са економског кода:
821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање износ
од 2.000,00 КМ

-

из Буџета ЈУОШ „Мехмедалија
Мак Диздар“ Витковићи са економског кода:
613400 – Набавка материјала и ситног инвентара износ од
3.000,00 КМ

-

из Буџета ЈУОШ „Прача“ Прача са
економског кода:
821300 – Набавка опреме износ од
1.000,00 КМ

-

из Буџета ЈУССШ „Џемал Биједић“ Горажде са економског кода:
613900 – Уговорене услуге и друге
посебне услуге износ од
5.000,00 КМ

преусмјерити
-

у Буџет Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине на економски код
615700 –Капитални трансфери међународним организацијама износ од 65.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-

15. аугуст/коловоз 2018.
ужује се Министарство за финансије и
напријед наведени буџетски корисници, свако у оквиру своје надлежности.
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:03–14-857/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

516
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице
за плату и накнаде за топли оброк
за мјесец МАЈ 2018. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-одрињског кантона Горажде, за мјесец МАЈ
2018. године, у износу од 371,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.

15. аугуст/коловоз 2018.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за
мјесец МАЈ 2018. године, у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-одрињског
кантона Горажде“.
Број:03–14-825/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

517
На основу члана 13. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ” број:
12/10) и члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018.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
(конкурентни поступак) за набавку
ваге за контролу осовинског
оптерећења, укупне допуштене масе
и димензија возила на јавним цестама
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-
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ст Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка
одабира најповољнијег понуђача за
набавку ваге за контролу осовинског
оптерећења, укупне допуштене масе и
димензија возила на јавним цестама,
чија је процијењена
вриједност
40.000,00 КМ без ПДВ-а.
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 средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде, 821300 - Набавка опреме.
Члан 3.
Поступак одабира најповољнијег понуђача занабавку ваге за контролу осовинског оптерећења, укупне допуштене масе и димензија возила на
јавним цестама провести у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
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:03–14-851/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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518
На основу члана 13. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ” број:
12/10) и члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018.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
(отворени поступак) за извођење
радова на модернизацији
ул. Вишеградска, 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 (отворени поступак) за извођење радова
на модернизацији ул. Вишеградска,
400 м, чија је процијењена вриједност
200.000,00 КМ са ПДВ-ом.
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 средства обезбиједити из Буџета

15. аугуст/коловоз 2018.
Министарства за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, економски код 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова).
Члан 3.
Поступак одабира најповољнијег понуђача за извођење радова на на
модернизацији ул. Вишеградска, 400м,
провести у складу са Законом о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
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:03–14–850/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

519
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за подршку другим нивоима власти – за пројекте за 2018.годину број:04-14-573-2/
18 од 24.04.2018.године, на који је Влада дала сагласност Одлуком број: 0314-545/18 од 16.04.2018.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној
дана 11.06.2018.године, д о н о с и:

15. аугуст/коловоз 2018.
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ОДЛУКУ
о одобравању пројеката који ће
се суфинансирати из Програма
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за подршку
другим нивоима власти
– за пројекте за 2018. годину

ужују 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
614100 – РАЗ 001 – Текући трансфери
другим нивоима власти – за пројекте.

Члан 1.

Члан 4.

Овом се Одлуком одобравају
пројекти који ће се суфинансирати из
Програма утрошка средстава Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за подршку другим нивоима власти за пројекте за
2018.годину за подршку у побољшању
путне инфраструктуре на подручју мјесне заједнице Осаница за путне правце и то:

Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да са Градом Гораждем закључи уговор о кориштењу средстава, у
којем ће се детаљније регулисати права и обавезе.

1. Трешевац – Дјаковићи уизносу од
2.500,00 КМ
2. Осаница – Зубовићи уизносу од
2.500,00 КМ.
Члан 2.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Граду Горажду на
име суфинансирања побољшања путне инфраструктуре за путне правце
Трешевац – Дјаковићи у износу од
2.500,00 КМ и за путни правац Осаница – Зубовићи у износу од 2.500,00 КМ
у мјесној заједници Осаница, а средства ће се дозначити на жиро рачун Града Горажда број: 1028400000002222, отворен код НЛБ банке филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-847/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

520
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” за
2018.годину, број:04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године, „Програма о измјенама
и допунама програма подршке прива-
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тним предузећима и подузетницима“
за 2018. годину, број: 04-14-369-10/18
од 04.04.2018. године и Уговора о пословној сарадњи за пласирање линије
финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже
за привредна друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени Уговор између ББИ
Банке и трговинске радње „КЕНО“ о
дугорочном финансијском партнерству за кредитна средства у износу од
15.000 КМ за обртни капитал са роком
отплате до 36 мјесеци, те одобрава
субвенционирање дијела профитне
марже у процентуалном износу 2,00%.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на

15. аугуст/коловоз 2018.
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године и предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број:1415258050005168 од 22.
05.2018.године, између ББИ банке д.д.
Сарајево и трговинске радње „КЕНО“.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита,
трговинском радњом „КЕНО“, закључи Уговор о субвенционирању дијела
каматне стопе, односно профитне марже.
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:03–14-846/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

521
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2018. годину број: 10-14-2332/18 од 31.01.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
150. редовној сједници, одржаној дана

15. аугуст/коловоз 2018.
11.06.2018 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име V (пете) од укупно XII
(дванаест) редовних транши
за 2018. годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 39.902,55 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантонаГоражде д.о.о. на име уплате V
(пете) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2018. годину намијењене
за исплату плата и доприноса.
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.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број:4245030110002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
ср-едставаизвијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наред-
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ну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-822/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

522
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима
власти за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
150. редовној сједници, одржаној дана
11.06.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском фудбалском клубу
„Либеро“
Члан 1.
Одобрава се износ од 4.500,00
КМ Спортском фудбалском клубу
„Либеро“ на име изградње и опремања свлачионица у Спортско-рекреативном центру „Либеро“, а што је у скла-
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ду са Стратегијом развоја спорта у Босанко-подрињском кантону Горажде,
донесеном 2015. године на период од
четири године (мјера 5.3.).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти за 2018. годину.
Новчана средства дозначити
на жиррачун Спортског фудбалског
клуба „Либеро“ број:1415255320008553,
отворен код ББИ д.д. Сарајево.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
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.
Уколико корисник средстава не
изврши изградњу и опремање свлачионица у склопу активности из члана 1.

15. аугуст/коловоз 2018.
ове Одлуке, добијена средства по овој
Одлуци дужан је у истом износу вратити Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт, а одлуку о
томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-843/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

523
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
150. редовној сједници, одржаној дана
11.06.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава Министарства
за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде
са економског кода 614200
- Текући трансфери појединцима
за 2018. годину

15. аугуст/коловоз 2018.
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм о измјенама и допунама
Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614200 - Текући трансфери
појединцима за 2018.годину.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-842/18
ПРЕМИЈЕР
11.06.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

523а)
У складу са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 13/18),
Ми-нистарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
уз сагласност Владе Босанско-подрињ-
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ског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средставаМинистарства
за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде
са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима
за 2018.годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614200 - Текући трансфери појединцима за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 3/18), на
који је дата сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-59/18 од 22.01.2018.године, у Поглављу 3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА у поднаслову 3.2.1. БОР 003 - Помоћ у стамбеном збрињавању став 3. се мијења и
гласи:
„Овај вид помоћи по овом Програму могу остварити припадници борачких популација који у претходном
периоду нису ријешили своје стамбено питање или нису користили помоћ
за стамбено рјешавање путем Министарства за борачка питања, под условом да испуњавају Законом прописане
услове према утврђеним критеријима“.
У поднаслову 3.2.1.2. Право на
једнократну помоћ за рјешавање стамбених потреба у ставу 4. износ
„10.000,00 КМ“ се мијења и гласи:
„3.000,00 КМ“.

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:11-14-1278-2 /18
МИНИСТАР
14.06.2018.године
Ениз Халиловић,с.р.
Горажде

На овај Програм сагласност је
дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14842/18 од 11.06.2018.године.

524
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање обиљежавања
одбране Ораховица
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.000,00
(словима: једну хиљаду) КМ на име
суфинансирања обиљежавања одбра-

не Ораховица и Дана МЗ Ораховице.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Организацији
ПШиПБ на жирорачун број: 199054000
5249539 - ШПАРКАСЕ банка, филијала
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:03–14-841/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

525
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 31. став 4. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), а у складу са Одлуком Владе Босанско-подри-

15. аугуст/коловоз 2018.
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њског кантона Горажде, број: 03-14-297
/18 од 02.03.2018. године (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 4/18), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 150.
редовној сједници, одржаној дана 11.
06.2018. године, д о н о с и:

ужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о набавци опреме

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”.

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност вршиоцу овлаштења полицијског
комесара - начелнику Сектора униформисане полиције Управе полиције
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде, да потпише уговор о набавци и испоруци уређаја за мјерење брзине кретања моторних возила - ручног ласерског уређаја, у укупној вриједности од
32.292,00 КМ (словима: тридесет двије
хиљаде двије стотине деведесет двије
конвертибилне марке).
Члан 2.
Уговор о набавци опреме из члана 1. ове Одлуке закључује се између:
1. УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде
и
2. “МИБО комуникације“ д.о.о. са
сједиштем у Сарајеву.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-

Члан 4.

Број:03-14-840/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

526
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона
Горажде са економског кода 614 100 Текући трансфери нижим нивоима
власти за 2018. годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
150. редовној сједници, одржаној дана
11.06.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
”Санација путних праваца
Оџак–Туловићи и Оџак–Главица”
Општине Фоча у ФБиХ
са економског кода 614 100
- Текући трансфери нижим
нивоима власти

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
70.000,00 КМ за суфинансирање Пројекта “Санација путних праваца Оџак –
Туловићи и Оџак – Главица” Општине
Фоча у ФБиХ са економског кода 614
100 - Текући трансфери нижим нивоима власти, а у складу са Захтјевом Општине Фоча у ФБиХ број:01-1-28-5421/2018 од 31.05.2018. године.
Члан 2.
Са Општином Фоча у ФБиХ корисником средстава, Министарство
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде ће закључити уговор
о кориштењу и намјенском утрошку
одобрених средстава, са предходно прибављеним мишљењем Кантоналног
правобраниоца, којим ће се прецизирати права и обавезе, начин уплате средстава, надзор над реализацијом, као
и друга питања од значаја за реализацију уговора.
У складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде се даје сагласност за потписивање
уговора о финансирању пројекта из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде. Након потписивања уговора из

члана 2. ове Одлуке, задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши
исплату новчаних средстава. Средства
ће се, у складу са Програмом утрошка
средстава Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде, исплатити са економског кода
614 100 - Текући трансфери нижим нивоима власти.
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:03–14-839/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

527
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100
- Текући трансфери нижим нивоима
власти за 2018. годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
150. редовној сједници, одржаној дана
11.06.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
”Набавка канти за одлагање смећа
и санација дивљих депонија на
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локалитетима: Гаврић, Прљаге,
Братовчићи и Филиповићи”
општине Фоча у ФБиХ са
економског кода 614 100 - Текући
трансфери нижим нивоима власти
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
15.000,00 КМ за суфинансирање Пројекта ”Набавка канти за одлагање смећа и санација дивљих депонија на локалитетима: Гаврић, Прљаге, Братовчићи и Филиповићи” Општине Фоча
у ФБиХ са економског кода 614 100 Текући трансфери нижим нивоима
власти, а у складу са захтјевом Општине Фоча у ФБиХ број: 01-1-28-541-1/
2018 од 31.05.2018. године.
Члан 2.
Са Општином Фоча у ФБиХ корисником средстава, Министарство
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде ће закључити уговор
о кориштењу и намјенском утрошку
одобрених средстава, са предходно прибављеним мишљењем Кантоналног
правобраниоца, којим ће се прецизирати права и обавезе, начин уплате средстава, надзор над реализацијом као
и друга питања од значаја за реализацију уговора.
У складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), министру
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде се даје сагласност за

потписивање уговора о финансирању
пројеката из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде. Задужује се Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да, након потписивања
уговора из члана 2. ове Одлуке, изврши исплату новчаних средстава. Средства ће се, у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско–подрињског кантона Горажде, исплатити са економског
кода 614 100 - Текући трансфери нижим нивоима власти – намјенска средства са подрачуна за заштиту не
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:03–14-838/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

528
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 88. Закона о заштити околине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/05, 11/10 и 8/11), а у складу са Зако-
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ном о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
3/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018. године,
доноси:
ОДЛУКУ
o давању сагласности на План
о измјенама Плана утрошка
средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2018. годину са Подрачуна
за заштиту околине у Босанскоподрињском кантону Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на План о измјенама Плана утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину са Подрачуна
за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону Горажде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на службеној огласној табли
Кантона, а накнадно ће бити објављена у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-837/18
ПРЕМИЈЕР
11.06.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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528а)
П Л А Н
о измјенама Плана утрошка
средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
са Подрачуна за заштиту околине
у Босанско-подрињском кантону
Горажде
1. Овим се Планом врше измјене Плана утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде са
Подрачуна за заштиту околине у
Босанско-подрињском кантону Горажде број: 09-14-67-2/18 од 05.03.
2018. године.
2. У Поглављу „Утрошак средстава“,
у табеларном прегледу број 1. планирани
износ
средстава
од
„30.000,00 КМ“ се мијења у
„10.000,00 КМ“.
3. У Поглављу „Утрошак средстава“ у
табеларном прегледу број 4.
планирани износ средстава од
„30.000,00КМ“
се мијења у
„100.000,00 КМ“.
4. У Поглављу „Утрошак средстава“
табеларни преглед број 5. се брише.
5. У Поглављу „Утрошак средстава“
задњи пасус који гласи: “За ставке
2, 3, 4. и 5. из овог Плана донијеће
се програми утрошка средстава у
складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона

15. аугуст/коловоз 2018.
Горажде за 2018.годину, којима ће
се прецизније дефинисати начин
утрошка ових средстава.“ се мијења и гласи: „За ставке 2, 3. и 4. из
овог Плана донијеће се Програми
утрошка средстава у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2018.годину, којима ће се прецизније дефинисати начин утрошка
ових средстава.“
6. Остале одредбе Плана утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину са Подрачуна за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону Горажде остају непромијењене.
Број:09-14-67-6/18
МИНИСТАР
21.06.2018.годинеСлободан Јанковић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај План дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-837/18
од 11.06.2018. године.

529
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одобравању
новчаних средстава зареализацију
“Програма суфинансирања дјеце
шехида и погинулих бораца”
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Члан 1.
Овом се Одлуком врши измјена
Одлуке о одобравању новчаних средстава за реализацију “Програма суфинансирања дјеце шехида и погинулих
бораца”, број: 03-14-2139/16 од 30.12.
2016. године, тако што се у члану 1. ове
Одлуке мијења износ од 100.000,00 КМ
у износ од 73.633,35 КМ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-836/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

530
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу 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
2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 150. редовној
сједници, одржаној дана 11.06.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко-подрињског
кантона Горажде за додатне
програме
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15. аугуст/коловоз 2018.
Члан 1.

Одобравају се новчана средства у укупном износу од 10.000,00 КМ носиоцима спортских дјелатности на нивоу Босанко-подрињског кантона Горажде за
додатне програме и то:
Интервентна помоћ за учешће
у доигравању за улазак у Прву лигу
5.000,00 КМ
Федерације БиХ
Жирорачун Фудбалског клуба „Горажде“ број: 1346201001145933,
отворен код АСА банке д.д.

Фудбалски клуб
„Горажде“

Интервентна помоћ за учешће спортиста
на 55. Међуопштинским омладинским
спортским играма (МОСИ) „Прибој 2018“, које 5.000,00 КМ
се одржавају Општини Прибој, Република
Србија, од 4. до 8. јуна 2018. године.
Жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде“ Горажде број: 1990540008546283,
отворен код Шпаркасе банке.

Одбојкашки клуб
„Горажде“
Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2018.годину.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности на
нивоу Босанско-подрињског кантона
Горажде са измиреним обавезама из
члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу

ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
Члан 4.
Уколико корисници средстава
не утроше средства у сврху реализације активности из члана 1. ове Одлуке,
добијена средства по овој Одлуци су
дужани у истом износу вратити Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт, а одлуку о томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.

15. аугуст/коловоз 2018.

Број 9 – страна 1289

Члан 5.

санско–подрињског кантона Горажде.

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

Члан 2.

Број:03-14-823/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

531
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 8/15) и члана 38. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број 13/17), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној
дана 11.06.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Кантоналној
управи цивилне заштите Босанскоподрињског кантона Горажде за
набавку опреме – ново теренско
моторно возило 4X4 за потребе
Кантоналног штаба цивилне
заштите Босанско-подрињског
кантонa Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Кантоналној управи цивилне заштите Босанско–подрињског кантона Горажде за набавку опреме – ново теренско моторно возило 4X4 за потребе Кантоналног штаба цивилне заштите Бо-

Средства за набавку ће се обезбиједити са подрачуна средстава остварених по основу посебне накнаде за
заштиту од природних и других несрећа, са економског кода 821300 –Набавка опреме у Буџету Кантоналне управе цивилне заштите Босанско–подрињског кантона Горажде за 2018.годину.
Члан 3.
Кантонална управа цивилне заштите Босанско–подрињског кантона
Горажде је обавезна извршити набавку
у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број:
39/14).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-867/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

532
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 – Текући трансфери неп-
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рофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на 150. редовној сједници, одржаној
дана 11.06.2018. године, д о н о с и:

се Министарство за финансије, а средства обезбједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

Члан 3.

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
3.500,00 КМ, сљедећим удружењима:
-

Удружењу послодаваца Босанскоподрињског кантона Горажде у
износу од 2.500,00 КМ на име додјеле признања привредним субјектима по основу уплаћеног пореза
на добит у 2017.години.
Средства уплатити на рачун број:
1011400000659180, отворен код Привредне банке.

-

Удружењу Фудбалски клуб “Дрина” у износу од 500,00 КМ, на име
учешћа пионира на међународном
турниру у Сарајеву.
Средства уплатити на рачун број:
1020070000038480, отворен код Унион банке.

-

Удружење рукометних ветерана
“Раднички – Горажде” Горажде, у
износу од 500,00 КМ на име учешћа
у Свјетском купу ветерана “Croatia
2018”.
Средства уплатити на рачун број:
1322602017880064, отворен код НЛБ
банке.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује

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:03–14-868/18
11.06.2018 године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 150. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде којима су средства потребна због тешке социјално-материјале ситуације и
за трошкове лијечења, како слиједи:

15. аугуст/коловоз 2018.
1. Мичивода Салем у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
161030000000009309-30-05185-9 отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
2. Хаџић Рамиза у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1028401500141269, отворен код УНИОН банке експозитура Горажде.
3. Рахман Мерсида, у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415251310060951, отворен код ББИ
д.д. Сарајево.
4. Имшировић Изет у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
101-1406058950156, отворен код Привредне банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
5. Богданић Јасмина у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун, број:
199-543-60349394-81 отворен код
Шпаркасе банке.
6. Медошевић Муневера у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун, број:
199-543-60118375-73 21-1105950-119
375 отворен код Шпаркасе банке.
7. Мирвић Мустафа у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
134-620-10022771-47 отворен код
Моје банке.
8. Чаушевић Абид у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1346201000932824, отворен код АСА
банке.
9. Ковач Хамед у износу од 100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1613000022145737, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
Римпапа Заим у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
132-26020147746-09, отворен код
НЛБ банке, експозитура Горажде.
Жуга Хајрудин у износу од 100,000
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602014301443, отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
Боровац Сеад у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1028401500190642, отворен код УНИОН банке експозитура Горажде.
Соколовић Захир у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1011406058882644, отворен код Привредне банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
Манојловић Љиљана у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1327310011201689 отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
Перла Емина у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
199-054-60546878-10 21-792546-5468
78 отворен код Шпаркасе банке.
Ахметспахић Хаџира у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
186-261-03319522-75 отворен код
Зират банке БХ, на име Ахметспахић Мидхат.
Имамовић Нијаз у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1011406010816816 21 32192 отворен
код Привредне банке филијала
Горажде.
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18. Брајловић Златија у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602019800082, отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
19. Алаим Медина у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
13462010011838060 отворен код
АСА банке.
20. Бећо Јасмина у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602013531942 отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
21. Перла Сувад у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1011406020760868 21 31085 отворен
код Привредне банке Сарајево
филијала Горажде.
22. Мићивода Самира у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
101-1406058892635, отворен код Привредне банке Сарајево филијала
Горажде.
23. Ћулов Елма у износу од 100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1376206004279788, отворен код Моје банке.
24. Калопер Ифет у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1862610331735674, отворен код Зират банке БХ д.д.
25. Грујић Раденко у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602019963236, отворен код НЛБ
банке.
26. Папрачанин Мујо у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:

15. аугуст/коловоз 2018.
1028401500299573, отворен код Унион банке експозитура Горажде.
27. Чано Мехо у износу од 100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000001978952,
отворен
код
Раифаизен
банке
филијала
Горажде.
28. Субашић Везира у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
161 000 000 000 0011 на име Субашић Смајо, отворен код Раифаизен банке д.д. БиХ филијала Горажде.
29. Салиспахић Елвира у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602019355628, отворен код НЛБ
банке експозитура Горажде.
30. Софовић Мухамед у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
132-500-200-29935-48 отворен код
НЛБ банке експозитура Горажде.
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.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-890/18
11.06.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

15. аугуст/коловоз 2018.

534
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2017.годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 4/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 150. редовној сједници, одржаној
дана 11.06.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења сљедећим лицима:
-

-

-

-

Смајевић Пемба у износу од 200,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
134 620 10025840 55 отворен код
АСА банке
Девлић Мирсад у износу од 250,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000020824597 отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
Бајрица Зарфа у износу од 200,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000011057764 отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
Џамбеговић Елведина у износу од
250,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
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1327310011269492 отворен код НЛБ
банке.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетска резерва, а теретиће се економски код 614 200 – БАЛ 006 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-891/18
11.06.2018. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

535
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-543/
18 од 16.04.2018.године о усвајању Програма утрошка средстава „Програм кантоналних новчаних подстицаја у пољопривреди за 2018. годину“ и Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-541-2/18 од 27.04.
2018. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 151. редовној сједници, одржаној дана 03.07.2018.
године, д о н о с и:
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15. аугуст/коловоз 2018.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подршку сајмовима који се
одржавају на подручју кантона

ко-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
20.000,00 КМ за подршку сајмовима
који се одржавају на подручју кантона.

Члан 1.

Члан 2.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанс-

Одобрава се исплата новчаних
средстава како слиједи:

Р.
Бр.

Назив апликанта

Назив пројекта

Удружење
пољопривредних
произвођача
Фоча-Устиколина

Пројекат
изложбе
пољопривредн
их производа
„Здрава храна
из УстиколинеУстиколина
2018.“

Удружење
Привредно-културна
манифестација
„Дани јабуке“
у Горажду

„XV
привреднокултурна
манифестација
Дани јабуке
Горажде 2018.“

Удружење узгајивача
медоносног,
ароматичног и
љековитог биља
Босанскоподрињског
кантона“ФАЦЕЛИЈА
“ Горажде

XII дани меда
љековитог
биља „Живјети
с природом
Горажде 2018.“

УКУПНО

ИД број

Жирорачун
апликанта

Износ за
исплату
КМ

4245047270003

1610300005350031

2.000,00

4245044920007

1327310410343012

15.000,00

4245052860005

1020070000024124

3.000,00

20.000,00

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 3.

складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:

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 - подршка сајмовима који
се одржавају на подрчју кантона.
Члан 4.
Даје се сагласност министру за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да, по претходно прибављеном мишљењу кантоналног правобраниоца, закључи уговор о кориштењу средстава, у којем ће се детаљније
регулисати права и обавезе.
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:03-14-913/18
03.07.2018 године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

536
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Удружењу Патриотски покрет
Горажде за пројекат Подршка
у реализацији активности
Удружења
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Удружењу Патриотски покрет Горажде на пројекат Подршка у реализацији активности Удружења, у износу
од 2.500,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта,
Удружењу Патриотски покрет Горажде на број жирорачуна: 134620100167
9821, АСА банка.

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-946/18
09.07.2018 године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

1992-1995.“
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614 200 - Текући трансфери појединцима - Подизање нишана-надгробних
споменика и спомен-обиљежја.

537
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима - Подизање
нишана-надгробних споменика и спомен-обиљежја, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку
151. редовне сједнице, одржаном дана
09.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
по Споразуму о међусобној сарадњи
на реализацији монографије
„Горажде 1992-1995.“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 5.800,00
(словима:пет хиљада осам стотина) КМ
по Споразуму о међусобној сарадњи
на реализацији монографије „Горажде

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити Фондацији „Истина за Горажде“ Босанско-подрињског
кантона Горажде на жирорачун број:
1995430021069752 - ШПАРКАСЕ банка,
филијала 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:03-14-934/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

538
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку 151. Редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:
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15. аугуст/коловоз 2018.
ОДЛУКУ
о давању сагласности на реализацију
календара такмичења Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт Босанско – подрињског
кантона Горажде
I
Овом се Одлуком даје сагласност на реализацију календара такмичења Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–
подрињског кантона Горажде за школску 2017/18.годину.
II
Даје се сагласност министру за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско–подрињског кантона
Горажде за склапање уговора о изради
и прегледу тестова – задатака за кантонална такмичења ученика основних и
средњих школа из предмета математика, физика, енглески и њемачки језик
са стручним лицима из одређене области у терминима утврђеним календаром такмичења и то у износу од
50,00 КМ до 250,00 КМ, зависно од броја и група задатака.
III
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде на сљедећим економским кодовима:
-

614 200 КАМ002 – Грантови појединцима – остало, за исплату награда
најуспјешнијим ученицима на Кантоналном, Федералним и другим
такмичењима,

-

613 900 – Уговорене услуге и друге
посебне услуге, за исплату уговора
за израду преглед и бодовање тестова – задатака.
IV

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде.
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–38-935/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

539
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава Спортском савезу
Босанско-подрињског кантона
Горажде за мјесеце фебруар
и март 2018. године

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 11.033,34 КМ Спортском савезу Босанско–подрињског
кантона Горажде за мјесеце фебруар и
март 2018 године, и то:
1. 200,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
и
2. 10.833,34 КМ на име кориштења спортских објеката за клубове и савезе - припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско
– подрињског кантона Горажде број:
1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД број:
4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за I (први) квартал 2018. 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).
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:03-14-936/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

540
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских
стипендија студентима
са подручја Босанско–подрињског
кантона Горажде за студијску
2017/2018. годину за мјесеце јануар
и фебруар 2018. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 60.000,00 КМ на

15. аугуст/коловоз 2018.
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име исплате студентских стипендија
студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску 2017/2018. годину и мјесеце јануар
и фебруар 2018. године.

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку

II

Овим се Рјешењем врши измјена Рјешења о именовању Комисије за
заједничку набавку на начин да се у
члану 1. врши измјена тако што је Емир Сијерчић, предсједавајући, а Карахметовић Мерко члан Комисије.

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:03–14-930/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

541
На основу члана 13. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 3.
Правилника о успостављању и раду
комисије за набавке („Службени гласник БиХ“, број:103/14), члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:8/15) и члана 3. став (2) Споразума о провођењу поступка заједничке
јавне набавке, број:03-14-1330-1/15 од
01.09.2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку
151. редовне сједнице, одржаном дана
09.07.2018.године, д о н о с и:

Члан 1.

Члан 2.
Ова Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1011/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

542
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице
за плату и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУНИ 2018. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама и другим правним лицима која се

15. аугуст/коловоз 2018.
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финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец
ЈУНИ 2018.године, у износу од 371,00
КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец ЈУНИ 2018. године у износу од 8,00
КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-одрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-920/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

543
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
- Прибој, Република Србија
I
Овом се Одлуком одобрава службено путовање Елмедину Ваљевчићу,

представнику Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, у иностранство - Прибој, Република Србија на Међуопштинске омладинске спортске игре (МОСИ), које се
одржавају од 04. до 08.07.2018. године.
II
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:03-49-941/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

544
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) –
Остали текући трансфери – Информисање за 2018. годину број: 10-14-2332/18 од 31.01.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име VI (шесте) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2018. годину
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15. аугуст/коловоз 2018.
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 39.884,05 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате VI
(шесте) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2018. годину намијењене за исплату плата и доприноса.
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.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Јавног предузећа РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде
д.о.о. број: 1325002001666685, отворен
код НЛБ Тузланске банке Филијала
Горажде, ИД број: 4245030110002.
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.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-943/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

545
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство - Република Хрватска
I
Овом се Одлуком одобрава службено путовање Халиловић Едину,
Шефу ЗК-а уреда Босанско-подрињског кантона Горажде у иностранство –
Република Хрватска-Загреб у периоду
од 04.07. до 06.07.2018. године, ради
упознавања са Пројектом “Уређена земља” и посјете земљишно-књижним
уредима.
II
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:03-49-955/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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546
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” за
2018.годину, број: 04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године, „Програма о измјенама
и допунама програма подршке приватним предузећима и подузетницима“
за 2018.годину, број: 04-14-369-10/18 од
04.04.2018. године и Уговора о пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.10.
2017.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 151.
редовне сједнице, одржаном дана 09.
07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже за привредна
друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени Уговор између ББИ
банке и друштва „Побједа-Рудет“ д.д.
Горажде о дугорочном финансијском
партнерству за кредитна средства у

15. аугуст/коловоз 2018.
износу од 1.500.000,00 КМ за набавку
трајни обртни капитал са роком отплате до 36 мјесеци те одобрава субвенционирање дијела профитне марже у
процентуалном износу 2,00%.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године и предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број: 1413068050040634 од 21.
06.2018.године, између ББИ банке д.д.
Сарајево и друштва „Побједа-Рудет“
д.д. Горажде.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита,
друштвом „Побједа-Рудет“ д.д. Горажде закључи уговор о субвенционирању дијела каматне стопе, односно профитне марже.
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:03-14-942/18
09.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 151. редовне сједнице, одржаном дана 09.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
- Прибој, Република Србија
I
Овом се Одлуком одобрава службено путовање Ешефу Хераку, вишем референту – возачу у Служби за заједничке послове кантоналних органа
Босанско-подрињског кантона Горажде у иностранство - Прибој, Република Србија, на Међуопштинске омладинске спортске игре (МОСИ), које се одржавају од 04. до 08.07.2018. године.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка уништења ватреног оружја
I
Овим Рјешењем, у складу са Одлуком вршиоца овлаштења полицијског комесара МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде о уништењу ватреног оружја број:07/01-04-3560/18 од
21.06.2018. године, именује се Комисија
у саставу:
-

Дуровић Самир – предсједник,
Мирвић Адмир – члан,
Маслан Фикрет – члан.
II

II
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:03-49-985/18
09.07.2018.године
Горажде

8/15) и члана 55. став 2. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и
муниције („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/17), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године, д о н о с и:

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

548
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:

Задатак Комисије је да, у складу
са Одлуком из тачке I проведе поступак уништења ватреног оружја у складу са чланом 55. Закона о набављању,
држању и ноштењу оружја и муниције.
III
Уништење ватреног оружја, наведеног у Одлуци из тачке I овог Рјешења, ће се извршити у вријеме и на
локацији према програму који је донио УНДП, а о чему ће бити сачињен
одговарајући записник, који ће се дос-
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тавити Управи полиције – МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде,
како би се исти уложио у спис предмета.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним
новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03-04-983/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

549
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 55. став 2. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и
муниције („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/17), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка уништења ватреног оружја
I
Овим Рјешењем, у складу са Одлуком Вршиоца овлаштења полицијског комесара МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде о уништењу
ватреног оружја број: 07/01-04-3612/18
од 25.06.2018. године, именује се Комисија у саставу:

-

Дуровић Самир – предсједник,
Мирвић Адмир – члан,
Маслан Фикрет – члан.
II

Задатак Комисије је да, у складу
са Одлуком из тачке I проведе поступак уништења ватреног оружја у складу са чланом 55. Закона о набављању,
држању и ноштењу оружја и муниције.
III
Уништење ватреног оружја, наведеног у Одлуци из тачке I овог Рјешења, ће се извршити у вријеме и на
локацији према програму који је донио УНДП, а о чему ће бити сачињен
одговарајући записник, који ће се доставити Управи полиције – МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде,
како би се исти уложио у спис предмета.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-05-984/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

550
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за социјал-

15. аугуст/коловоз 2018.
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ну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена
лица) за 2018.годину број: 08-14-6082/18 од 26.03.2018.године („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 05/18) и Програма о
допунама Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена
лица) за 2018.годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 152.
редовној сједници, одржаној дана 16.
07.2018.године, д о н о с и:

Р/б
1.
2.
3.

Презиме и име

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 900,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесеце април, мај и
јуни 2018.године за три корисника
(100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским законима и Закону о
расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, са
правом продужетка до трајног рјешавања статуса, а према списку како слиједи:

Пријератна
адреса

Хурко Сувад
Рогатица
Пашовић Хасан
Општина Фоча
Костић Самира
Вишеград
У к у п н о:

Износ
кирије
за 1 (један)
мјесец (КМ)
100,00
100,00
100,00
300,00

Износ кирије
за 3 (три)
мјесеца (КМ)
300,00
300,00
300,00
900,00

Члан 2.

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, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код – 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица) за 2018.годину.

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:03-14-968/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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551

Члан 3.

На основу члана 23.Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Споразума о оснивању Економско-социјалног вијећа за територију Босанско-подрињског кантона Горажде,
број: 03-05-273/06 од 17.02.2006. године
и Анекса Споразума о оснивању Економско-социјалног вијећа Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-05470-1/18 од 12.04.2018.године, Рјешења
о именовању представника Владе Босанско-подрињског кантона Горажде у
Економско-социјално вијеће Босанскоподирњског кантона Горажде, број:0305-471/18 од 04.04.2018.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној
дана, 16.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнада
члановима Економско-социјалног
вијећа Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује висина новчаних накнада члановима Економско-социјалног вијећа Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Накнада за рад за свих 9 чланова
Економско-социјалног вијећа Босанско
-подрињског кантона Горажде исплаћује се у нето износу од за предсједника 70,00 КМ, а за чланове 50,00 КМ по
одржаној сједници.

Накнаде ће се исплаћивати из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, са
економског кода 613900 - Уговорене и
друге посебне услуге.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподирњског кантона Горажде, свако из
своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-999/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

552
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажђе“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за утврђивање стања објеката
у бившим касарнама „Гораже I“
и „Шишета“

15. аугуст/коловоз 2018.
Члан 1.
Овим се Рјешењем именује Комисија која ће утврдити стање објеката
у бившим касарнама „Горажде I“ и
„Шишета“ у саставу:
1. Есад Имамовић - предсједник
Комисије
2. Бариз Казагић - члан Комисије
3. Емир Ходовић - члан Комсије
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1.
овог Рјешења је да утврди стање објеката у бившим касарнама „Горажде I“
и „Шишета“, изврши попис објеката
са оцјеном стања у којим се налазе, утврди да ли се објекти и даље користе
од стране корисника којима су објекти уступљени на кориштење те да сачини записник и извјештај о извршеном задатку и исти достави Влади Босанко–подрињског кантона Горажде.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-543/
18 од 16.04.2018. године о усвајању Програма утрошка средстава „Програм
кантоналних новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2018. годину“ и Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-541-2/18 од 27.04.
2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној
сједници, одржаној дана 16.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање набавке опреме
у пчеларству

Члан 3.

Члан 1.

Комисија из члана 1. овог Рјешења је дужна почети са радом одмах по
пријему Рјешења, а рок за завршетак
задатка је 5 дана.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за суфинансирање набавке опреме у пчеларству
у износу од 3.700,00 КМ.

Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанскопод-рињског кантона Горажде“.
Број:03-23–969-1/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 2.
Одобрава се исплата новчаних
средстава како слиједи:
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Назив
апликанта

Назив
пројекта

ИД

Жирорачун
апликанта

СПП
ПЧЕЛАРСТВО
„БЕГИЋ“
Вл. Бегић Алмира

Набавка
опреме за
транспорт
пчела

4345136510004

1011400065069314

Р.Б.
1.

15. аугуст/коловоз 2018.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500 ПОД 002 - Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна
производња- суфинансирање набавке
опреме у пчеларству.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-971/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

554
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 46. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на

Износ за
исплату
КМ
3.700,00

152. редовној сједници, одржаној дана
16.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм подршке приватним
предузећима и подузетницима на
подручју Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2018.годину
на економском коду 614 500
– Субвенције приватним
предузећима и подузетницима
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм подршке приватним презећима и подузетницима на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину, са економског кода 614500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима, у
износу од 450.000 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Од-
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луке престаје да важи Одлука број: 0314-287/18 од 08.03.2018.године и Одлука број:03-14-465/18 од 04.04.2018.године.

Позиција одговорне особе: Министар
Контакт лице за програм:
Мелида Хаџиомеровић
Контакт-телефон:

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:03-14-966/18
ПРЕМИЈЕР
16.07.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

Контакт е-маил:
melida.hadziomerovic@bpkg.gov.bа
Датум усвајања програма:
16.07.2018.године
Сагласност:
Сагласност на Pрограм
утрошка дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде:
Одлуком број: 03-14-966/18
Интернет:

554a)

+387-38-228-640

www.mp.bpkg.gov.bа

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив програма:
Програм подршке
приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
Буџетски корисник:
Буџетски раздјел:
Економски код:
Аналитички код

Министарство
за привреду
17
614 500
ПОД 001

Назив аналитичког кода: Субвенције
приватним предузећима
и подузетницима
Период реализације програма:
01.01.2018 - 31.12.2018.
Укупна вриједност програма:
450.000 КМ
Одговорно лице:

На основу члана 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Сл-ужбене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 13/17) и
Закона о систему државне помоћи у
Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” број: 10/12), Министарство
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:

Анес Салман

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину са економског
кода 614 500 - Субвенције приватним
предузећима и подузетницима
ТАЧКА 1.
НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
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500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима гласи: Програм
подршке приватним предузећима и
подузетницима на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Програм).
ТАЧКА 2.
НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРЕДУ
(1) На основу Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 09/13), надлежности Министарства за привреду су предлагање и провођење
политике у области индустрије,
подузимање мјера за унапређење
производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и
унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума,
индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у
енергетске и рекреационе сврхе,
употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, промет роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса,
развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција туризма, угоститељство, подузетништво, провођење политке
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развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и
одржавање саобраћајница од значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање
комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(2) Програм је израђен у складу са:
а) Законом о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину;
б) Стратегијом развоја Босанскоподрињдког кантона Горажде
за период 2016-2020. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/16).
ТАЧКА 3.
ОПИС ПРОГРАМА
(1) Програм осигурава да се планирана средства Буџета Министарства за привреду користе на транспарентан, специфичан, мјерљив
начин са сврхом да се подржи:
а) привредни развој и запошљавање,
б) провођење других мјера које
доприносе развоју привреде,
унапређењу производње, инфраструктуре и побољшања услова за рад запослених.
(2) Програм обухвата:
а) одредбе о почетку и роковима
провођења Програма,
б) општи циљ и посебне циљеве
Програма за 2018. годину,
ц) потребна средства за провође-
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ње Програма,
д) критерије за расподјелу средстава,
е) процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и
захтјева за средствима,
ф) приоритете, финансијске критерије и начин рангирања,
г) назив корисника средстава,
х) процјену резултата,
и) процјену непредвиђених расхода и ризика.
(3) Програм дефинише битне елементе за добијање сагласности од
стране Владе у складу са Законом
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде (сврха
Програма, општи и посебни циљеви, критерији за расподјелу средстава, кориснике средстава, начин процјене резултата и процјена
непредвиђених расхода и издатака).
(4) Програм је отворен за суфинансирање пројеката привредних друштава који доприносе креирању
нових радних мјеста, у малим,
средњим и великим предузећима, помоћ за привредна друштва
која се налазе у потешкоћама те
пројеката и активности које доприносе повећању конкурентских
предности у гранама прерађивачке индустрије, грађевинарства,
производних и услужних дјелатности чија је то основна дјелатност.
ТАЧКА 4.
ПОЧЕТАК И РОКОВИ ПРОВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
У Програму су дефинисане
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активности за 2018. годину, а провођење Програма почиње добивањем
сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и
трајаће до 31.12.2018. године. Крајњи
рок за достављање захтјева за кориштење средстава истиче 10. децембра
2018. године у 16:00 сати.
ТАЧКА 5.
(5.1)
(Кључне корекције Програма
за 2018. годину)
(1) Како би се побољшао процес планирања, организације, имплементације, мониторинга и евалуације
Програма, примјењује се прописана методологија Министарства
за привреду утврђена овим Програмом. Ова методологија прописује поступање Комисије у случају приједлога, примједби, сугестија и приговора потенцијалних
корисника у току планирања и
имплементације Програма.
ТАЧКА 6.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
(6.1)
(Основни циљ)
Општи циљ Програма је помоћ малим, средњим и великим предузећима и подузетницима из прерађивачке индустрије, грађевинарства,
производних и услужних дјелатности на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде кроз подстицање
економског развоја предузећа.
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(6.2)
(Посебни циљеви)
Програм садржи посебне циљеве за 2018. годину који су усклађени
са општим циљем Програма. Посебни циљеви Програма су:
а) Развој малих, средњих и великих предузећа и подузетника из прерађивачке индустрије, грађевинарства, производних и услужних дјелатности.
б) Подршка привредним друштвима у виду субвенционирања дијела профитне марже за привредна друштва
и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
ц) Пружање услуга у погледу
реализације пројеката унапређења инвестиционе климе у Босанско-подрињском
кантону Горажде.
д) подршка у изласку из проблема проузрокованим смањеним обимом производње,
губитком тржишта и отклањању уских грла у производњи и пословању.
(6.3)
(Развој предузећа)
(1) Подршка за развој предузећа планирана је за пројекте који укључују активности на изградњи, проширењу или адаптацији производних објеката, набавци машина и
опреме у пословању, као и побољшању услова рада, сигурности
на раду и здравља радника са ак-
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тивностима на отварању нових
радних мјеста, запошљавању, одрживости производње и упослених радника и других активности
које доприносе побољшању и развоју предузећа, као и приоритетног циља који се односи на јачање привреде. У оквиру развоја
предузећа, обезбједиће се подршка у имплементацији пројеката и
активности које доприносе повећању броја радника у малим, средњим и великим предузећима,
производним и услужним дјелатностима.
(2) Подршка ће се обезбиједити и за
друге пројекте и мјере које испуњавају услове и критерије за остваривање подршке у оквиру развоја свих предузећа.
(6.4)
(Подршка привредним друштвима
у виду субвенционирања дијела
профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде)
(1) Други посебан циљ Програма је
пружање подршке привредним
друштвима по линији која је пласирана за финансирање дијела
профитне марже за привредна
друштва, обртнике и новоосноване привредне субјекте који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, који су подигли кредите у 2017. години и
даље, по Програму подршке у развоју приватним предузећима и
подузетницима за 2017.годину, а
који се наставља у 2018.години.
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Побољшање услова пословања
привредних друштава, обртника
и новооснованих привредних субјеката са подручју Босанско-подрињског кантона Горажде кроз
обезбеђење повољних кредитних
средстава за субвенционирање
камата у износу од 2% дијела каматне стопе путем средстава Министарства запривреду Босанскоподрињског кантона Горажде и
средстава одабране банке;
(2) Општи услови за учествовање:
У имплементацији Програма
примјењиваће се процедуре које омогућавају равноправно учествовање
у Програму и свим лицима која кумулативно испуњавају сљедеће опште
услове:
а) да су регистрована као привредна друштва сходно одредбама Закона о привредним друштвима ФБиХ или
ако су обртници да су регистровани сходно Закону о
обрту и сродним дјелатностима ФБиХ.
б) да имају регистрацију на
простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
ц) да обавља регистровану дјелатност на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
д) да су регистрована минимално 1 годину од дана подношења апликација за учествовање у Програму.
(3) (Посебни услови за учествовање)
За посебан циљ Програма, по-
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ред општих, примјењиваће се и посебни услови за учествовање у Програму.
(1) Посебни услови за аплицирање у оквиру првог циља
су:
а) да су намјенски утрошили
средства одобрена од стране
Владе Босанско-подрињског
кантона у периоду од протекле три године уколико им
је таква помоћ додјељена,
б) да су испунили уговорене
обавезе по одобреним грантовима Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а
посебно по питању запошљавања, уколико су их добили у задње три буџетске
године,
ц) да се не налазе у процесу
стечаја или ликвидације
или блокаде рачуна,
д) да немају неизмирених обавеза за порезе и доприносе,
укључујући и неизмирене
обавезе које су обухваћене
уговором о репрограмирању обавеза.
(2) Привредна друштва која
испуњавају опште и посебне услове за учествовање у
Програму и која у форми
прописаној од стране одабране банке доставе приједлог пројеката за средствима имају статус апликанта.
(3) Јавни позив за одабир банке се расписује у року од 10
дана од дана добивања сагласности која је прописана
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Програмом.
(4) Након избора банке која ће
вршити пласман удружених средстава путем кредитне линије, одабрана банка
расписује јавни позив за
одабир кандидата-привредних субјеката, обртника и
новооснованих привредних субјеката за кредитирање средстава путем овог
Програма. Јавни позив се
објављује путем средстава
јавних информисања, на
интернет-страници одабарне банке, и страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као и огласним плочама Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
(Отварање апликација
и административна провјера)
(1) Отварање апликација и административна провјера за приједлоге
пројеката привредних друштава
се проводи најкасније у року који
ће прописати одабрана банка.
(2) Банка ће комплетиране захтјеве
након провјере унијети на листу
и послати је на увид и прелиминарно одобрење Министарства за
привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде. Министарство
за привреду ће у року од 7 дана
потврдити листу, комплетно или
дјелимично, а за кандидате за
које има примједбе или препрека
за финансирање – неизмирених
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обавеза према Босанско-подрињског кантона или ненамјенског утрошка средстава из претходних
пројеката ће доставити изјаву о
не прихватању кандидата за финансирање.
(3) Захтјев за финансирање ће се подносити електронски на намјенску маил адресу одабране банке
или на протокол филијале одабране банке у Горажду.
(4) Минисатрство за привреду ће посебним актом утврдити критерије, висину средстава и услове под
којима ће се вршити одабир банке која ће вршити кредитирање
из средстава одабране банке и
Министарства за првреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
(5) Након тога ће се извршити оцјена
и направити листа приоритета за
избор банке која ће се доставити
Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на усвајање.
(6) Корисници средстава по овом циљу су привредни субјекти, обртници и новоосновани субјекти који
испуњавају опште и посебне услове Програма и који су успјешно
рангирани за кориштење заједничких средстава из овог Програма,
по процедури одабране банке.
(7) Комплетну активност по овом Програму када се тиче поврата додијељених средстава и других уговорних обавеза вршиће одабрана
банка по својим правилима, све док
траје овај Програм, односно док траје уговор са одабраном банком.
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(8) Корисници и имплементатори
средстава из Програма се утврђују одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, на начин да ће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде давати сагласност на предложене уговоре
између банке и корисника средстава, након чега ће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
одобравати новчана средства за
ислплату субвенција, тј. дијела
камата према шестомјесечним извјештајима које доставља Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде одабрана банка.
(6.5)
Подршка у пружању услуга
у погледу реализације пројеката
унапређења инвестиционе климе
у Босанско-подрињском кантону
Горажде
У складу са Уговором о савјетовању, закљученим између Међународне финансијске корпорације и Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде у априлу 2017.год., износ од 22.000
КМ биће додијељен Међународној финансијској корпорацији ИФЦ за пружање савјетодавних услуга по пројекту
унапређења инвестиционе климе у Босанско-подирњском кантону Горажде,
који је започет у 2017.години и који ће
се наставити у текућој 2018.години.

(6.6)
(Подршка у изласку из проблема
проузрокованим смањеним обимом
производње, губитком тржишта
и отклањању уских грла
у производњи и пословању)

(1) Четврти посебан циљ Програма
је пружање подршке предузећи-
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ма у случају да проблеми проузроковани смањеним обимом производње, губитком тржишта и отклањању уских грла у производњи и пословању могу довести до
озбиљнијег поремећаја на тржишту рада и смањењу броја запослених.
(2) Подршка за излазак из проблема
проузрокованим смањеним обимом производње, губитком тржишта и отклањању уских грла у производњи и пословању обезбједиће се у виду помоћи предузећима
која имају израђен Програм санације на начин и под условима који су дефинисани овим Програмом.
(3) Подршка ће се обезбиједити предузећима у превазилажењу потешкоћа који нису у стању да било
својим властитим средствима или
средствима својих оснивача, суоснивача, повјериоца зауставе губитке што би без интервенције јавних органа у кратком или средњем року, готово сигурно резултирало престанком њиховог пословања и губитка радних мјеста, те
помоћ у случају потешкоћа које
су проузроковане природним непогодама или другим ванредним
околностима.
ТАЧКА 7.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(7.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Потребна средства за провође-
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ње Програма дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
13/17) на економском коду 614 500 –
Субвенције приватним предузећима
и подузетницима у износу од 450.000
КМ.
(7.2)
(Максимални буџет
по компонентама)
(1) Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки посебни циљ Програма. Максимална
или минимална висина средстава
за појединачни, специфични циљ.
(2) За сваки посебан циљ, односно за
сваку финансијску компоненту
Програма, дефинисан је сљедећи
максимални и минимални буџет:
а) Развој малих, средњих и великих предузећа и подузетника из
прерађивачке индустрије, грађевинарства, производних и услужних дјелатности.
Максимални буџет: 146.000 КМ
б) Подршка привредним друштвима у виду субвенционирања дијела профитне марже за привредна друштва,обртнике и новоосноване привредне субјекте који послују на подручју Босанско-подрињског к антона Горажде
Максимални буџет: 252.000 КМ
ц) Међународна финансијска корпорација ИФЦ
Максимални буџет: 22.000,00 КМ
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д) Подршка у изласку из проблема проузрокованим смањеним
обимом производње, губитком
тржишта и отклањању уских
грла у производњи и пословању
Максимални буџет: 30.000 КМ
(7.3)
(Редистрибуција средстава)
(1) У случају потребе, Министарство
за привреду може направити редистрибуцију средстава са једне на
другу финансијску компоненту у
износу до максимално 10 процената од износа компоненте са које
се средства преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство за привреду ће извршити одлуком министра без сагласности
Владе.
(2) У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки посебни циљ Програма до максимално 25 процената, Министарство
за привреду може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(3) У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат
измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде,
преусмјерења са других кодова
или на друге кодове унутар Буџета Министарства за привреду и
преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за
привреду се овлашћује да може
вршити измјену и допуну Прог-
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рама у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке о
преусмјеравању, повећању или
смањењу укупне вриједности Програма уз сагласност Владе.
ТАЧКА 8.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
(8.1)
(Начин расподјеле средстава)
(1) Расподјела средстава врши се додјелом државне помоћи у новцу,
за пројекте, активности и мјере у
складу са циљевима предвиђене
тачком 7. Програма и може бити
додијељена једном или више пута
у складу са одредбама овог Програма.
(2) Расподјела средстава у случају додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у
складу са Програмом. Коначне
одлуке о додјели државне помоћи
за појединачне пројекте, активности и мјере из средстава из овог
Програма, на приједлог Министарства за привреду, доноси Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(8.2)
(Критерији за расподјелу)
(1) Средства из Буџета ће се додјељивати корисницима сразмјерно њиховом доприносу оств аривања општих и посебних циљева и очекиваних резултата Програма.
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(2) За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма примјењиват ће се критерији који су дефинисани за потребе рангирања
апликација како би се осигурало
да приоритети Програма буду
испуњени а стање привреде побољшано у складу са Програмом.
(3) Критерији по основу којих ће се
вршити расподјела средстава Програма:
а) испуњавање општих услова за
учествовање у Програму (тачка
8.3)
б) испуњавање посебних услова
за учествовање у Програму (тачка 8.4)
ц) резултат процеса аплицирања,
селекције и евалуације пројеката и захјева (тачка 10.)
д) приоритети, посебни услови и
ограничења за кориштење подршке (тачка 11.)
(8.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
У имплементацији Програма
примјењиваће се процедуре које омогућавају равноправно учествовање
у Програму и свим лицима која кумулативно испуњавају сљедеће опште услове:
а) да су регистрована као привредна друштва сходно одредбама Закона о привредним друштвима ФБиХ,
б) да имају регистрацију на
простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
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ц) да у моменту подношења
апликације имају минимално 3 стално запослена радника на неодређено вријеме,
д) да обављју регистровану дјелатност на простору Босанско-подрињског кантона
Горажде, са минималним бројем радника који су предвиђени Програмом,
е) да су регистрована минимално 1 године од дана подношења апликације за учествовање у Програму.
ф) Међународна корпорација
ИФЦ није обавезна поштивати опште и посебне услове у Програму, већ ће им се
средства додијелити одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и на
основу уговора који ће закључити са Владом Босанско-подрињског кантона Горажде.
г) Подршка привредним друштвима у виду субвенционирања дијела профитне марже за привредна друштва,
обртнике и новоосноване
привредне субјекте који послују на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
(8.4)
(Посебни услови
за учествовање у Програму)
(1) За сваки посебан циљ Програма,
поред општих, примјењиваће се и
посебни услови за учествовање у
Програму.
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(2) Посебни услови за аплицирање у
оквиру првог посебног циља су:
а) да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
у периоду од протекле три године, уколико им је таква помоћ
додијељена,
б) да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а посебно по
питању запошљавања, уколико
су их добили у задње три буџетске године,
ц) да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде рачуна,
д) да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим уколико имају уговор о репрограмирању порезних обавеза и да
се тај уговор поштује.
(3) Посебни услови за аплицирање у
оквиру четвртог посебног циља су:

a) да имају урађен елаборат санације и реструктурисања који
доказује способност одрживог
пословања на тржишту након
завршетка процеса реструктурисања и опоравка предузећа.
(8.5.)
(Кандидовање приједлога пројекта
и подношење захтјева за средствима)
(1) Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
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(2) Приједлози пројеката се не достављају за аплицирање на средства
у оквиру другог и трећег и четвртог посебног циља.
(3) У оквиру четвртог посебног циља
аплицирање на средства могуће
је искључиво у форми захтјева за
средствима уз обавезно достављање санационог елабората.
(4) Минимално један јавни позив ће
се расписати за све специфичне
циљеве Програма за које су Програмом предвиђена средства. Министарство за привреду може расписати и јавни позив за појединачне компоненте Програма у случају расписивања два и више јавних позива.
(5) Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева објективно селектују и процијене.
(6) Сви приједлози пројеката или захтјеви се процјењују у складу са
процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
ТАЧКА 9
ПРОЦЕДУРА АПЛИЦИРАЊА
И ОЦЈЕЊИВАЊА
(9.1)
(Апликанти)
(1) Лица која испуњавају опште и посебне услове за учествовање у Програму и која у форми прописаној од стране Министарства за привреду доставе приједлог пројеката и захтјев за средствима имају
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статус апликанта. Апликанти немогу бити лица која се баве другим услужним дјелатностима из
области обрта, трговине, угоститељства и туризма јер се ове области третирају другим програмима.
(2) Јавни позив се расписује у року
од 15 дана од дана добивања сагласности која је прописана Програмом. Јавни позив минимално
садржи сажетак сврхе, општег и
посебног циља, начин расподјеле
и рокове за достављање апликација.
(3) Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и у
једном или више електронских
медија.
(4) Крајњи рок за објављивање јавних позива је 10. децембра 2018.године.
(5) Јавни позив се не односи на Међународну корпорацију ИФЦ и
за подршку привредним друштвима у виду субвенционирања дијела профитне марже за привредна друштва, обртнике и новоосноване привредне субјекте који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде јер су
пројекти започети у 2017. години
и њима ће се средства додијелити
на основу одлука Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
(9.2)
(Кандидовање приједлога пројеката)
(1) Апликант може кандидовати пр-
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иједлог пројекта у којем је планирано финансирање трошкова пројекта из средстава Програма.
(2) Апликант може доставити максимално један приједлог пројекта.
Приједлози пројеката се не достављају у оквиру другог, трећег и
четвртог посебног циља.
(3) Министарство ће расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката уколико се у
првом јавном позиву не утроше
сва планирана средства Програма, уколико дође до повећања буџета, те уколико средства планирана за финансирање захтјева и
подстицаја не утроше у временском плану који је одређен Програмом.
(4) Обавезни садржај приједлога пројекта је дефинисан у форми за

аплицирање која се налази у Прилогу 1. овог Програма.
(9.3)
(Финансирање приједлога
пројеката)
(1) Укупан буџет предложених пројеката које апликанти достављају
за финансирање није лимитиран.
Максимални износ грантасе ограничава на износ до50.000 КМ.
(2) Минимални и максимални износ
гранта по четвртом циљу који може бити затражен за суфинансирање захтјева је до 15.000 КМ.
(3) Минимални и максимални износ
гранта за суфинансирање пројеката из средстава овог Програма
су дефинисани у распону за сваки специфични циљ у табели 4.

Табела 4:
Преглед миниманих и максималних износа грант средстава у новцу
за суфинансирање из Програма
Р.
бр.
1.
2.

3.
4.

Посебан циљ
Развој предузећа у прерађивачкој
индустрији
Подршка привредним друштвима
у виду субвенционирања дијела
профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде
Међународна корпорација ИФЦ
Подршка у изласку из проблема
проузрокованих смањеним
обимом производње, губитком
тржишта и отклањању уских грла
у производњи и пословању

Укупан
буџет по
компоненти

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

146.000

0

50.000 КМ

252.000 КМ

-

-

22.000

-

-

30.000

0

15.000
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(9.4)
(Подношење захтјева
за средствима)
(1) Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој форми за захтјеве.
(2) Подношење захтјева за средствима намијењено је првенствено за
аплицирање за средства у оквиру
четвртог посебног циља.
(3) Апликант не може у току године
у оквиру истог циља доставити и
приједлог пројекта и захтјев за
средствима. Уколико је у току године апликант користио средства Програма путем захтјева за средствима, његов приједлог пројекта, уколико је поднесен за исти
циљ као и захтјев, биће аутоматски одбијен до испуњавања уговорених обавеза.
(4) Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана објављивања овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ до момента утрошка средстава, а најкасније до 10.12.2018.године.
(9.5)
(Обавезни садржај захтјева)
У поднешеном захтјеву апликант је дужан навести:
а) основне податке о апликанту,
б) опис усклађености захтјева
са општим и посебним циљевима Програма,
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ц) разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава са финансијским описом и мјерама подузетим
прије подношења захтјева,
д) преглед планираних активности,
е) очекивани резултат који се
планира остварити,
ф) износ тражених средстава
из Програма и износ средстава који би се обезбиједио из других извора.
(9.6)
(Финансирање захтјева
за средствима)
(1) Максимални износ гранта који
може бити затражен у оквиру четвртог посебног циља – подршка
у изласку из проблема проузрокованих рецесијом и губитком тржишту је до 15.000 КМ.
(2) Приликом подношења захтјева за
средстима апликанти су дужни да
воде рачуна о критеријима за подстицаје који су наведени у Програму. Свака апликација која није
у складу са овим критеријима, додатним условима и ограничењима ће бити одбачена у административној провјери.
(3) Захтјеви за средствима изван рока
те захтјеви у којима је тражен износ
средстава већи од максималне вриједности предвиђене Програмом, као и захтјеви у којима нису
достављени докази о испуњавању
посебних услова или ограничења
за остваривање подстицаја, ће бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
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(9.7)
(Отварање апликација
и административна провјера)
(1) Отварање апликација и административна провјера за приједлоге
пројеката се проводи најкасније у
року од 15 дана од затварања јавног позива.
(2) Апликације за захтјеве за средствима и пријаве за подстицаје се отварају након пријема и као такве
упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
(3) Административна провјера се проводи у циљу утврђивања да ли
лице које је доставило апликацију
испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Комисија провјерава да ли је
апликација задовољила сљедеће
услове:
а) да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,
б) да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
ц) да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,
д) да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
е) да апликант испуњава посебне
услове за учествовање у Прог-
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раму,
ф) да је апликација у складу приоритетима, посебни услови и
ограничења за кориштење подршке,
г) да је апликација усклађена са
сврхом Програма, општим циљем Програма, да је захтјевана
подршка у складу са посебним
циљевима Програма, да је предложено финансирање у складу са одредбама о финансирању, да су испуњени услови и
критерији за остваривање подстицаја.
(4) Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама
Програма. Комисија може затражити од апликанта достављање
додатне документације уколико
је очигледно да је документ изостављен због случајне техничке грешке, а што се може индиректно
утврдити на основу преостале достављене документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих или посебних услова који су прописани
Програмом. У супротном, апликација ће без оцјењивања бити одбијена из административних разлога.
(5) Апликације писане рукописом ће
бити аутоматски одбијене.
(6) Након проведене процедуре, Министарство за привреду ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
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(9.8)
(Оцјењивање достављених
приједлога пројеката и захтјева)
(1) За провођење процеса селекције,
евалуације и оцјењивања приједлога пројеката и захтјева Министарство за привреду ће формирати комисију.
(2) Комисија све достављене апликације разматра и оцјењује у периоду од максимално 30 дана од завршетка административне провјере у складу са критеријима из тачке 8.2.
(3) Комисија код оцјењивања и евалуације примјењује пет група критерија и то:
а) Финансијски и оперативни капацитети апликанта
б) Релевантност
ц) Методологија
д) Одрживост
е) Буџет и трошковна ефикасност
(9.9)
(Оцјењивање/евалуација
апликација)
(1) Евалуација апликација се проводи на основу критерија и скале за
евалуацију. Евалуацијски критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу
комисија даје оцјену између 1 и 5
према сљедећем редослиједу:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
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5 - веома добро.
(2) Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки критериј
предвиђен у евалуацијској скали.
Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан
број бодова за захтјев за средствима 80.
(3) Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима који имају мање од 50 бодова, се одбацују у првом кругу
селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност
мањи од 15, апликација се одбија
без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
(4) Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се
одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
(5) Комисија ће процјењивати вриједност критерија. Приликом одређивања вриједности критерија,
комисија ће се придржавати приоритета, посебних услова, финансијских критерија и начина рангирања који су прописани Програмом. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број бодова
се добија када се сума оцјена добивених од свих чланова комисије
подијели са бројем чланова комисије.
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(9.10)
(Критерији и скала за евалуацију)
КРИТЕРИЈ

1.

СКАЛА
Пројекти Захтјеви

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1.

Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом

5

-

1.2.

Процјењени ниво финансијских капацитета апликанта неопходнихг за имплементацију пројеката

5

-

Релевантност

30

30

2.1.

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

5x2

5x2

2.2.

Колико је апликација релевантна за приоритетне активности
Програма?

5x2

5x2

2.3.

Колико је апликација релевантна за очекиване резултате
Програма?

5x2

5x2

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, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентираног проблема те да ли су на задовољавајући
начин планирани расположиви ресурси апликанта неопходни
за остваривање планираних резултата из пројекта?

5

-

Одрживост

20

20

4.1.

Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или
захтјеву?

5

5

4.2.

Да ли предложене активности могу имати позитивне ефекте на
побољшање стања привреди на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде?

5x2

5x2

4.3.

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

5

5

2.

3.

4.
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5.
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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

(9.11)
(Процедура одобравања
приједлога пројеката)
(1) Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова,
комисија рангира по броју освојених бодова.
(2) У процесу одобравања, комисија
може увидом на терену провјерити стање у погледу уклађености
стварног стања са стањем наведеним у приједлогу пројекта.
(3) Након проведеног рангирања, одобравају се сви најбоље рангирани пројекти до висине расположивих средстава која су Програмом
дефинисана за сваки појединачни циљ. Сви најбоље рангирани
пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката.
(4) Одобрене пројекте Министарство
за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта који ће се
суфинансирати из средстава Буџета Босанско-подрињског канто-

на Горажде, економски код 614
500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима.
(5) Уколико се ради о одобреном пројекту којим се кориснику одобрава исплата средстава у новцу,
истовремено са приједлогом одлуке о одобравању приједлога пројекта, Влади Кантона се доставља одобрени приједлог пројекта
и преднацрт уговора о суфинансирању одобреног пројекта.
(6) Након прихватања приједлога одлуке од стране Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и
прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва на нацрт
уговора, приступа се потписивању уговора за суфинансирање
пројекта, о чему се апликант писмено обавјештава. Уговором се
дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава
и Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
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(7) Након потписивања уговора, Министарство за привреду предлаже
Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из
Буџета Кантона – економски код
614 500 – Субвенције приватним
предузећима и подузетницима, у
складу са потписаним уговором.
(8) Након прихватања приједлога одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(9.12)
(Процедуре одобравања захтјева
за средствима)
(1) Апликације поднесене у форми
захтјева који се односе на четврти
посебан циљ биће појединачно
оцјењиване од стране комисије
на основу општих и посебних услова, сходно тачкама 8.3. и 8.4. овог Програма.
(2) Након проведеног оцјењивања и
рангирања, комисија предлаже
одобравање захтјева који су прешли 50 бодова у пуном или умањеном износу, у зависности од
резултата процеса евалуације. У
току провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима,
односно пројектима који се налазе у процесу одобравања. Коми-
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сија може предложити привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни
приједлог одлуке.
(3) Захтјеви за средствима који су одобрени од стране комисије за рангирање, 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 2018.години. У супротном, захтјев за средствима се одбија.
(4) Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског
ка-нтона Горажде да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе Одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614 500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима.
(5) Уговором ће се дефинисати начин имплементације средстава, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
(6) Након прихватања приједлога одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду доставља захтјев за плаћање Министарству за
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финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(7) Захтјеве за средствима који су поднесени за остваривање подстицаја, комисија разврстава по врстама подстицаја и провјерава испуњавање посебних услова и ограничења. Комисија може и провјером на терену провјерити испуњавање услова за добијање подстицаја.
(8) Након одобравања подстицаја,
Министарство за привреду ће у
регистру апликанта завести вријеме остваривања подстицаја, обавезе корисника средстава чије неиспуњавање представља ограничење за будуће аплицирање корисника за средства подстицаја из
овог Програма.
(9) Након прихватања приједлога одлуке о одобравању подстицајних
средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
захтјев је одобрен и Министарство за привреду доставља захтјев
за плаћање Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
ТАЧКА 10.
ПРИОРИТЕТИ, ОГРАНИЧЕЊА
И НАЧИН РАНГИРАЊА
(10.1)
(Приоритетне активности)
(1) Приоритетне активности и мјере
у оквиру првог посебног циља су:
а) Набавка машина, уређаја и оп-
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реме у индустријској производњи и грађевинарству, производној и услужној дјелатности која су тренутно уска грла у основној дјелатности
б) набавка машина и опреме путем које се стварају услови за запошљавање нових радника и
отклањање уских грла у процесу производње
ц) мјере које доприносе побољшању услова рада, сигурности на
раду и здравља радника
(10.2)
(Начин рангирања)
(1) Приликом оцјењивања финансијских и опеартивних капацитета,
предност ће се дати апликантима
који редовно измирују обавезе према порезима и доприносима у
односу на апликанте који имају
репрограм дуга, који су дужи временски период активни на подручју кантона, који су већи број година пословали са добитком.
(2) Приликом оцјењивања релевантности пројекта, предност ће се давати пројектима који су предвиђени Програмом, а комисија ће водити рачуна о разноликости и заступљености производње производа и услуга на подручју кантона
које су предмет аплицираних пројеката.
(3) Предност ће се дати апликацијама које имају за циљ реализацију
приоритетних активности и мјера предвиђеним овим Програмом. Посебна пажња ће бити дата
апликацијама које доприносе ос-
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тваривању више приоритетних
активности и мјера предвиђених
Програмом.
(4) Предност у пружању подршке ће
се дати пројектима и захтјевима
који омогућавају остваривање већих резултата који су предвиђени
овим Програмом.
(5) Приликом оцјењивања медтодологије, оцијењиваће се методе и
предложени начин реализације
активности, а апликације које имају боље разрађену методологију
и кохерентнијки полан имплементације ће имати предност при
рангирању.
(6) Приликом оцјењивасња одрживости, предност имају апликације
које на све обухватнији начин рјешавају проблем и омогућавају остварење резултата, које проводе
актривнсоти које су боље повезане са потребама подузетништва и
обрта и које могу дугорочно осигурати наставак активнсоти и након завршетка пројекта.
(7) оцјењивања буџета и трошковне
ефикаснсори, предност ће се дати
апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије Програма, које су у буџету навеле и
исказале све активнссти потребне
за реализацију пројекта.
ТАЧКА 11.

15. аугуст/коловоз 2018.
су лица која испуњавају опште и
посебне услове Програма и која
су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и оцјењивања и која су успјешно рангирана
за кориштење средстава из овог
Програма.
(2) Корисници и имплементатори средстава из Програма се одређују
одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
(11.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
води регистар корисника у којем се
налазе сви релевантни подаци о датој државној помоћи у оквиру овог
Програма за период од пет година
од године добијања државне помоћи.
ТАЧКА 12.
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
(12.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
(1) Очекивани резултати Програма
подршке развоју привреде
на
подручју
Босанско-подрињског
кантона Горажде су:
-

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
(11.1)
(Корисници средстава)
(1) Корисници средстава Програма

-

повећан обим пословања и квалитет услуга код малих, средњих и великих предузећа и
подузетника, грађевинарству,
производним и услужним дјелатностима;
спријечен већи губитак радних мјеста.
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(2) Апликанти су дужни у приједлогу пројекта навести специфичне
резултате који су директно повезани са дјелатношћу привредних
друштава и морају бити мјерљиви и јасно временски одређени.
(3) Све апликације које се подносе за
финансирање из средстава Програма ће бити процјењивани у
односу на њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката и захтјева за
средствима се процјењују у односу на очекиване резултате Програма.
(12.2)
(Квантитативни преглед
очекиваних резултата)
(1) Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације
и резултата обиласком корисника
на терену и на основу писмених
извјештаја корисника средстава.
(2) У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку
дужни су након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима
које су одобрене за финансирање
из Програма. Одабрани корисници дужни су доставити извјештај
о утрошку средстава. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени свим
корисницима средстава.
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(12.3)
(Мониторинг имплементације
Програма)
(1) Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности
проводи у складу са потписаним
уговорима и у складу са одредбама овог Програма. У циљу осигурања процјене резултата, одабрани корисници су дужни након
утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде извјештај о проведеним
активностима које су одобрене за
финансирање из Програма.
(2) Надзор реализације Програма врши Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(3) Мјерење резултата и проведених
активности ће се вршити на основу периодичног мониторинга
имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити
сва неопходна документација којом се доказује имплементација
намјенског утрошка додијељених
средстава.
(4) У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза,
Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде доношење одлуке о поврату додијељење државне
помоћи или преусмјеравање у складу са одредбама Програма.
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ТАЧКА 13.

ТАЧКА 14.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

(13.1)
(Непредвиђени расходи)
(1) Непредвиђени расходи за Програмом предвиђене активности могу се појавити само као резултат
промјена унутар интерне структуре самог Програма, али не и довести до повећања укупних непредвиђених расхода Програма.
(13.2)
(Ризици)
(1) Како би се смањили ризици у процесу имплементације Програма,
уведене су новине и у процесу селекције и мониторигу активности
које су подржане у оквиру овог
Програма. Новине се односе на
омогућавање службеницима теренске посјете и прикупљање додатних информација неопходних за
процес селекције, те мониторинг
у току саме имплементације активности и мјера које су подржане
овим Програмом.
(2) Апликанти су дужни планирати
одговарајуће мјере које ће подузети у случају остваривања ризика
који могу утицати на остваривање циљева и резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили подршку из
овог Програма.

(1) За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не
захтијева ангажовање додатних
радника на провођењу Програма,
изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде базе података регистра корисника.
(2) Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности Владе
Босанско–подрињског кнтона Горажде на исти и накнадно ће се
објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“. Даном ступања на снагу овог Програма, престаје да важи Програм утрошка средстава
број: 04-14-369-2/18 од 09.03.2018.
године и број: 04-14-369-10/18 од
06.04.2018. године.
Број:04-14-1186-3/18
17.07.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Анес Салман,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-966/18,
дана 16.07.2018. године.

555

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-543/

15. аугуст/коловоз 2018.
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18 од 16.04.2018. године о усвајању Програма утрошка средстава „Програм
кантоналних новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2018. годину“ и Упутства за остваривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-541-2/18 од 27.04.
2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној
сједници, одржаној дана 16.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава

за суфинансирање изградње
пољопривредних објеката
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од
13.000,00 КМ за суфинансирање изградње пољопривредних објеката.
Члан 2.
Одобрава се исплата новчаних
средстава како слиједи:

Назив апликанта

Назив пројекта

ИД /ЈМБ

Жирорачун
апликанта

1.

СПП ”СОФРАЏИЈА”
вл.Софраџија Мујо

4345153280004

1610000190460093

2.

СПП
”МУЛАХМЕТОВИЋ”
вл.Мулахметовић
Хусеин

4345150930008

1610000185620084

4.000,00

3.

Мујезиновић Хамед

0811952131530

1327310011447972

2.500,00

4.

Мићивода Алдин

„Изградња
објекта за
чување и
прераду
крављег
млијека-мини
сирара”
„Проширење
шталског
објекта за
крупну стокумлијечна грла“
„Изградња
објекта за
држање кока
носиља и
производња
конзумних
јаја“
„Проширење
шталског
објекта за
ситну стокуовце“

Износ
за исплату
КМ
4.000,00

0602996130002

1011406072133329

2.500,00

Р.б.

УКУПНО

13.000,00
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500 ПОД 002 - Субвенције јавним предузећима – пољопривредна
производња - суфинансирање изградње пољопривредних објеката.
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:03-14-972/18
16.07.2018.године
Горажде

Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши продужење Уговора број: 04-14-647
/10 од 29.03.2010.године, а који се односи на закуп канцеларијског простора
у просторијама Привредне банке Сарајево – филијала Горажде, на период
од 6 (шест) мјесеци и то почевши од мјесеца јули 2018. године, за потребе Кантоналне управе за шумарство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Овлашћује се министар Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи анекс Уговора о закупу канцеларијског
простора из члана 1. ове Одлуке, са
Привредном банком Сарајево филијала Горажде.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

556
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на продужење
Уговора за закуп канцеларијског
простора
Члан 1.
Даје се сагласност министру

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-973/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

557
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Програма о утрошка средстава Министартсва за привреду за подршку развоју непрофитних организација Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2018.годину“, број:04-14-781
-2/18 од 01.06.2018.године, на који је
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сагласност дала Влада Босанско–подрињског кантона Горажде Одлуком
број:03-14-750/18 од 23.05.2018.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.год., д о н о с и:

Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име Програма утрошка средстава
Министарства за привреду
за подршку развоју непрофитних
организација Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину

Члан 3.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи уговор о кориштењу средстава, у којем ће се детаљније
регулисати права и обавезе.

Члан 1.

Члан 4.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
15.000 КМ на име подршке непрофитним организацијама са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за
2018.годину и то Привредној комори
Босанско–подрињског кантона Горажде, Удружењу послодаваца и Обртничкој комори Босанско–подрињског кантона Горажде за финансирање одобрених захтјева, у износима како слиједи:

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

1. Привредна комора Босанско–подрињског кантона Горажде 5.000,00
КМ
2. Удружење послодаваца Босанскоподрињског кантона Горажде ........
5.000,00 КМ
3. Обртничка комора Босанско-подрињског кантона Горажде 5.000,00
КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и

Број:03-14-974/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

558
На основу члана 363. став 1. Закона о стварним правима Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, број: 66/13,
100/13), чланова 3. и 5. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање некретнинама у власништву Федерације Босне и Херцеговине, кантона, општина и градова („Службене новине Федерације БиХ“, број: 17/14),
Одлуке Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 01-23-559/
17 од 20.06.2017.године и Плана располагања непокретном имовином Босанско-подрињског кантона Горажде и
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члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
152. редовној сједници, одржаној дана
16.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје
грађевинске парцеле зване Хаџића
поље површине 300 м2, три
примјерка главног пројекта
за изградњу стамбено-пословног
објекта „Ламела Х4” и Елаборат
о геомеханичким испитивањима тла
на парцели на којој је предвиђена
изградња објекта „Ламела – Х4”
у Горажду ради куповине стана под
повољним условима путем јавног
надметања-лицитације
Члан 1.
1. Овом се Одлуком одређују услови
и начин продаје некретнине путем
јавног надметања-лицитације за некретнину/право грађења стамбено
-пословног објекта „Ламела Х4” и
то:
•

Грађевинску парцелу звану Хаџића поље, означену као к.ч.
752/5, уписано у ПЛ 1361 КО
Горажде, површине 300 м2, уписано у земљишну књигу Земљишно-књизног уреда Општинског суда у Горажду ЗК уложак
број: 4164, која се налази у ул. 43
Дринске ударне бригаде са плаћеном накнадом за погодност
градског грађевинског земљишта и прибављеним одобрењем
за грађење број:04-1-23-2-501/17

15. аугуст/коловоз 2018.
од 15.06.2017. године.
•

Три примјерка Главног пројекта за изградњу предметног објекта са елаборатима о извршеној
ревизији и потврдама-стручним налазима о примјенљивости
мјера заштите на раду и заштите од пожара.

•

Елаборат о геомеханичким испитивањима тла на парцели на
којој је предвиђена изградња
предметног објекта, габарита
15x20 м, спратности: подрум +
приземље + пет (5) спратова +
поткровље према условима из
напријед наведеног Рјешења о
одобрењу за грађење.

2. Избор инвеститора за изградњу
објекта „Ламела Х4” ради куповине
стана под повољнијим условима
умањен за вриједност некретнина
из тачке.1 овог члана провести путем јавног надметањана-лицитације.
Члан 2.
Јавно надметање-лицитација за
куповину некретнинама и избор инвеститора за изградњу стамбено-пословног објекта из члана 1. тачке 1. и 2.
ове Одлуке ће се провести у складу са
Правилником о поступку јавног конкурса за располагање некретнинама у
власниству Федерације Босне и Херцеговине, кантона, општина и градова
(„Службене новине Федерације БиХ“,
брoj:17/14), Одлуком Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 01-23-559/17 од 20.06.2017. године и
Планом располагања непокретном имовином Босанско-подрињског кантона
Горажде.

15. аугуст/коловоз 2018.
Јавно надметање-лицитација из
става 1. овог члана ће објавити Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде у једном дневном листу у Босни и Херцеговини, у
програму „РТВ Босанско-подрињског
кантона Горажде”, службеној веб страници Владе Босанско-подрињског катона Горажде и огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за лицитацију.
Лицитација се може одржати
само ако у њој учествује најмање два
учесника.
Ако се на лицитацију пријави
само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје некретнине/заснованог права грађења и избора
инвеститора непосредном погодбом,
под условом да цијена не може бити
нижа од почетне цијене објављене у
огласу о лицитацији.
Члан 3.
Почетна продајна цијена некретнине/права из члана 1. тачка. 1. алинеје 1, 2. и 3. ове Одлуке је износ од
152.181,78 КМ, утврђен као тржишна
цијена од стране вјештака грађевинске
струке.
Члан 4.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације учесници су дужни уплатити учешће (кауцију) у износу од 10% од почетне продајне цијене
и иста се уплаћује на депозини рачун
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 132-731-04102931-54, отворен
код НЛБ банке филијала Горажде, пр-
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ималац ЈТРБПК Горажде; врста прихода - 721230; буџетска организација 2301
001; општина - 033.
Доказ о уплати кауције ће бити
потребно предати Комисији за провођење јавног надметања прије почетка
лицитације.
Свим учесницима у надметању
-лицитацији, средства уплаћена на
име кауције бити враћена у року од 8
дана од дана закључења поступка јавног надметања-лицитације на рачун
који су обавезни навести у пријави за
учешће у надметању-лицитацији.
Кауција се неће вратити уколико учесник не приступи јавном надметању-лицитацији, одустане од своје
по-нуде или одустане од закључења
уговора.
Члан 5.
Продајну цијену некретнине из
члана 1. тачка 1. алинеје 1, 2. и 3. ове
Одлуке учесник лицитације са којим
ће се закључити уговор, до износа процијењене тржишне вриједности плаћа кроз умањење понуђене цијене изграђеног квадратног метра стамбеног
простора, као субвенције купцу, а која
се утврђује кроз провођење јавног надметања-лицитације из члана 1. тачка
2. ове Одлуке.
Јавно надметање - лицитација
из члана 1. тачка 2. ове Одлуке проводи се истовремено са поступком продаје некретнинама и подразумијева да
понуђач мора да испуњава опште услове и то:
1. Да је регистрован код надлежног
суда за обављање послова високоградње дјелатност 41.20 - Изградња
стамбени и нестамбених зграда
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2. Да посједује лиценцу за обављање
дјелатности грађења издату од надлежног кантоналног Министарства или еквивалент тог документа
издат од надлежног Федералног
Министарства за ниво објекта који
се гради.
3. Да посједује рјешење надлежног
кантоналног Министарства о испуњавању минималних техничкотехнолошких услова као и других
услова прописаних Законом за почетак рада за обављање дјелатности: 45.2 Високоградња, нискоградња, изградња комплетних објеката и њихових дљелова.
4. Да је у задњих пет година од дана
објаве јавног позива изградио најмање један објекат који је по својим
грађевинским и техничко-технолошким карактеристикама исти или
сличан објекту за чију градњу се
доставља понуда (минималне спратности По+Пр+4, лифт, протупожарно степениште и сл.)
5. Да је по завршном рачуну за период 01.01.-31.12.2017. године исказао
позитивно финансијско пословање.
6. Да му у задње 2 године од дана објаве јавног позива рачун код комерцијалне банке није блокиран.
7. Да у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за
кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или
прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини
или земље у којој је регистрован.
8. Да није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о
потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пос-

15. аугуст/коловоз 2018.
ловне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.
9. Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован и
10. Да је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних
пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
земљи у којој је регистрован и
11. Да је у прописно запечаћеној коверти доставио иницијалну понуду
1м2 новосаграђеног стамбеног-пословног простора у предметном стамбено-пословном објекту.
Као доказ о испињавању напријед наведених услова, понуђачи су
обавзни доставити сљедећа документа:
1. Извод из судског регистра, не старији од 3 мјесеца, са свим прилозима из којих се види да је правно лице регистровано за обављање предметне дјелатности 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда
2. „Лиценцу за обављање послова
грађења издату од стране кантоналног Министарства или еквивалент тог документа издат од надлежног Федералног Министарства за
ниво објекта који се гради
3. Рјешење надлежног кантоналног
Министарства о испуњавању минималних
техничко-технолошких
услова, као и других услова прописаних Законом за почетак рада за

15. аугуст/коловоз 2018.
обављање дјелатности: 45.2 Високоградња, нискоградња, изградња
комплетних објеката и њихових
дијелова
4. Листа извршених уговора (овјерена и потписана од стране овлаштеног лица понуђача) успјешно извршених у задње 3 године или од датума регистрације (ако је период
од регистрације понуђача краћи од
назначеног периода), чији предмет
су послови који су предмет ове јавне набавке и која садржи минимално сљедеће податке:
1. Назив и сједиште уговорних страна,
2. Предмет уговора,
3. Вриједност пружене услуге по
поједином уговору,
4. Вријеме и мјесто извршења уговора и
5. Наводе наручиоца посла о уредно извршеном уговору (писмо
препоруке).
5. Биланс стања и биланс успјеха за
период од 01.01.2017. до 31.12.2017.
године (оригинал или фотокопија);
6. Потврда комерцијалне банке код
које понуђач има отворен рачун
(оригинал или фотокопија);
7. Извод из кривичне евиденције
надлежног суда да у кривичном
поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију,
превару или прање новца, у складу
са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је
регистрован;
8. Извод или потврда из евиденције
у којим се воде чињенице да није
под стечајем или није предмет сте-
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чајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини
или земљи у којој је регистрован;
9. Потврде надлежне пореске управе или, уколико се ради о понуђачу који није регистрован у Босни и
Херцеговини, потврда или извод из
евиденције на основу које се може
утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање;
10. Потврде надлежне/-их институција о уредно измиреним обавезама
по основу директних и индиректних пореза и
11. Прописно запечаћену коврету у
којој доставља иницијалну понуду
цијене 1м2 новосаграђеног стамбено-пословног простора уписну на
прописаном обрасцу.
Члан 6.
Најповољњи понуђач у смислу
члана 1. ставови 1. и 2. ове Одлуке је
онај који поред испуњавања општих
услова из предходног члана у поступку лицитације истовремено понуди
највећу цијену куповине некретнине
из члана 1. ове Одлуке и најнижу цијену изградње 1м2 новосаграђеног стамбено-пословног простора у стамбенопословном објекту „Ламела Х4” у Горажду, а која не може бити већа од
1.383,41 КМ/м2, дефинисано Пројектом изградње стамбено-пословних објеката „Ламела Х3“ и „Ламеле Х4“ у Горажду број:09-23-334/17 од 30.06.2017.
године, на који је сагласност дала Ску-
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пштине Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 01-23-559/17 од
20.06.2017. године.
Члан 7.
Овом се Одлуком прецизирају
сљедеће обавезе најповољњег понуђача:
1. Да у року који да у понуди, а који
не може бити краћи од 24 мјесеца
од закључивања уговора о преносу
права грађења, оконча изградњу
стамбено-пословног објекта по систему „кључ у руке”, а све у складу
са главним пројектом и одобрењем
за грађење,
2. Да, у складу са важећим законским
прописима и уз сагласност Министарства за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, ангажује надзор над извођењем
радова,
3. Да у новосаграђени објекат изврши прикључак електричне енергије и комуналија,
4. Да прибави елеборат енергетске
ефикасности и одобрење за употребу објекта,
5. Да прибави план посебних дијелова новосаграђеног објекта, на који
ће сагласност дати Министарство
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, те на основу истог изврши укњижбу објекта у ЗК,
6. Да лицима која у поступку који проведе Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде остваре право на купо-
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вину стана, и субвенцију цијене дефинисано Пројектом изградње стамбено-пословних објеката ,,Ламела - Х3“' и ,,Ламела - Х4“ у Горажду,
број: 09-23-334/17 од 30.06.2017. године у Горажду изврши продају стана који им према листи реда првенства припада,
7. Да снесе трошкове везане за нотарску обраду и закључивања предуговора за све купце станова, док ће
трошкове закључивања и нотарске
обраде главних уговора сносити
купци.
Разлику продајне цијене некретнине из члана 1. тачка 1. алинеје 1, 2.
и 3. ове Одлуке изнад износа процијењене тржишне вриједности учесник
лицитације обавезан је уплатити у року од 15 дана на депозини рачун Босанско-подрињског кантона Горажде број:132-731-04102931-54, отворен код НЛБ
банке филијала Горажде, прималац
ЈТР Босанско-подрињског кантона Горажде; врста прихода 721230; буџетска
организација 2301001; општина 033.
Члан 8.
По окончању поступка са најповољнијим понуђачем-инвеститором ће
се закључити нотарски обрађен уговор по прибављеном мишљењу правобраниоца.
Порез и трошкове преноса власништва над некретнином из члана 1.
ове Одлуке сноси купац-инвеститор.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном њене објаве на службеној огласној

15. аугуст/коловоз 2018.
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а иста ће бити објављена у
,,Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-975/18
16.07.2018. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

559
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
152. редовној сједници, одржаној дана
16.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец МАРТ 2018. године у укупном износу како слиједи:
1. Град Горажде 40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ002)
- Текући трансфери Општини Горажде, на рачун број:1028400000002222,
отворен код Унион Банке д.д. експозитура Горажде
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Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ
40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614100 (БАЛ003) - Текући трансфери Општини Фоча-Устиколина, на рачун број: 101-140-0000595742, отворен код Привредне банке
д.д. Сарајево филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 134,
буџетска организација: 0000000
3. Општина Пале у Федерацији БиХ
40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614100 (БАЛ004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на
рачун број: 102-007-0000018886, отворен код Унион банке Сарајево,
филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 136,
буџетска организација: 0000000
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.
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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:03–14-976/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

560
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 002) –
Текући трансфер за културу за 2018.
годину, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу жена „Сехара“
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 600,00 КМ Удружењу жена
„Сехара“ на име организације културне манифестације под називом „ЖИВОТ“.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а

средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер
за културу за 2018. годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Удружења жена „Сехара“
број: 1346201000912357, отворен код
АСА банке, ИД број: 4245067530001.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
Члан 4.
Уколико корисник средстава
додијељена средства не утроши искључиво на дјелатности из области културе, иста је дужан у истом износу вратити Министарству за образовање,
младе, науку, културу и спорт, а одлуку о томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-977/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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561
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу члана 38. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре и поступка набавке
уџбеника за ученике основних
школа са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде
I
Даје се сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт за покретање процедуре и
поступка набавке уџбеника за ученике
основних школа са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде.
II
Процедуру и поступак одабира
најповољнијег понуђача за набавку
уџбеника из члана I ове Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку уџбеника
за ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде обезбијеђена су у Буџету Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт на економском коду
614 200 (КАМ 002) – Текући трансфери појединцима – остало.
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:03–14-978/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

562
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име суфинансирања
манифестације 22. љетног похода
„ГРЕБАК - пут живота 2018.“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају но-

Број 9 – страна 1342

15. аугуст/коловоз 2018.

вчана средства у износу од 300,00 (словима: три стотине) КМ на име суфинансирања манифестације 22. љетни
поход „ГРЕБАК- пут живота 2018. године“, која ће се одржати 23.-24. јуна
2018. године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун
Планинарског клуба „МАГЛИЋ“ Горажде број: 1011400000119666, отворен
код ПБС банке филијала 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:03–14-979/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

563
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:

8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а
у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава за
суфинансирање обиљежавања битке
за Обарак и Дана МЗ Горажде IV
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 300,00
(Словима:тристотине) КМ на име суфинансирање обиљежавања битке за
Обарак и Дана МЗ Горажде IV.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Организацији
ПШиПБ на жирорачун број:19905400
05249539 - ШПАРКАСЕ банка филијала Горажде.
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Члан 4.

обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско- подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.

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- 980/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

564
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање обиљежавања
Дана МЗ Фаочићи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 200,00
(словима:двије стотине) КМ на име
суфинансирања обиљежавања Дана
МЗ Фаочићи.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун Удружења демобилисаних бораца АРБиХ
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1610300004930021, отворен код
„Раифаизен” банка филијала 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:03–14-981/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

565
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.год., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за одржавање Меморијалног
турнира „Мехо Дрљевић – Дедо
и саборци“ за 2018.годину
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.800,00 (словима: двије
хиљаде осам стотина) КМ, Организационом одбору за обиљежавање XXIII
Меморијалног турнира „Мехо Дрљевић Дедо и саборци“, који ће се одржати 22. и 23. јуна 2018.године.
Члан 2.
Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организација – Обиљежавање значајних датума и догађаја.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун:
1020070000038480, код УНИОН банке
филијала Горажде, са назнаком (за
обиљежавање меморијала „Мехо Дрљевић Дедо и саборци“).
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:03–14-992/18
16.07.2018. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

566
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ на име суфинансирања трошкова за учешће екипе
РВИ са простора Босанско–подрињског кантона Горажде на КУП првенству
у куглању, које ће се одржати у Тузли
дана 12.05.2018.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације РВИ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке заду-

15. аугуст/коловоз 2018.
жује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун Савеза за спорт и рекреацију инвалида
Босанско–подрињског кантона Горажде број: 1990540006144655, отворен код
ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-987/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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вчана средства у укупном износу од
3.200,00 (словима: три хиљаде двије
стотине) КМ на име додјеле средстава
за повратак и одржив повратак бранилаца у појединачним износима:
-

-

-

-

Бабаић Ешеф,
сл. Бријест
- Ново Горажде
Хомораш Омер,
сл. Подмељине
- Ново Горажде
Папрачанин Азим,
сл. Зубовићи
- Горажде
Жуга Екрем,
сл. Кучино
- Горажде

600,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
600,00 КМ

Члан 2.

567
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614200 - Текући трансфери појединцима - БОР 005, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној
дана 16.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи у одрживом
повратку бранилаца
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају но-

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 - Приоритет у додјели
средстава за повратак и одржив повратак.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на рачун корисника средстава.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-под-
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рињског кантона Горажде“.

Члан 3.

Број:03–14-988/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

568
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец јуни
2018. 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 2018.години за мјесец
јуни 2018.године.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ „Синови Дрине“ Горажде, на број жирорачуна: 199054000
5249733 отворен копд 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:03–14-990/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

569
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.год., д о н о с и:

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.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад
удружења борачких популација
за мјесец јуни 2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства

15. аугуст/коловоз 2018.
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец јуни 2018.године, и то:
-

-

Савез РВИ БПК
„Синови Дрине”
Горажде
2.000,00
Организација ПШиПБ
Босанско–подрињског
кантона Горажде
2.000,00
Савез добитника највећих
ратних признања
Босанско–подрињског
кантона Горажде
1.200,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
2.000,00
Удружење ”Свјетлост Дрине” 840,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
840,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.
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
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачуне организација:
-

СРВИ „Синови Дрине“ Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ Босанско–
подрињског кантона Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
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-

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:03–14-991/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

570
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама - Пројекти, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Савезу РВИ Босанско–подрињског
кантона „Синови Дрине“ Горажде за
Пројекат „Спортске игре РВИ БиХ“
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 4.000,00 (словима: четири
хиљаде) КМ Савезу РВИ Босанско–подрињског кантона „Синови Дрине“
Горажде, на име суфинансирања трошкова Пројекта „Спортске игре РВИ
БиХ“, које ће се одржати на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде.
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 жирорачуна: 199054000
5249733 отвореног копд 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:03–14-989/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

571
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање уговора
о намјенском кориштењу донираних
средстава са Федералним
министарством расељених лица
и избјеглица
I
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде, Емиру Оковићу, за потписивање уговора о намјенском кориштењу донираних средстава са Федералним министарством расељених лица и избјеглица.
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:03-14-967/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

572
На основу члана 41. Закона о

15. аугуст/коловоз 2018.
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 13/17) и члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава Владе Босанскоподриског кантона Горажде
са економског кода 614100 – Текући
трансфери другим нивоима власти
- за пројекте
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
измјенама и допунама Програма утрошка средстава из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде за
2018. годину, са економског кода 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-997/18
ПРЕМИЈЕР
16.07.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

572а)
На основу члана 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде
са економског кода 614 100 – Текући
трансфери другим нивоима власти –
за пројекте
1. У тачки 1. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: Поред пројеката из претходног става, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде може на образложени захтјев општина и Града Горажда одобрити
друге пројекте, а који су од значаја
за локалну заједницу и односе се
на области културе, спорта и образовања.
2. Остали дијелови Програма остају
неизмјењени, а Програм ступа на
снагу давањем сагласности од стра-
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не Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:03–14–997-1/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

573
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), у складу са чланом 9. став 25.
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину остваривање
права из Закона о накнадама плата и
посланика које бира, именује или чији
избор потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона број: 01-02-390/14
од 20.05.2014. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 152.
редовној сједници, одржаној дана 16.
07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању рачуна
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства у укупном износу од 3.872,50
КМ, како слиједи:
-

-

Фактура број: 219/18 успостављен
од стране МИГ д.о.о. Горажде, у износу од 1.490,00 КМ, на име организовања ифтара за буџетске кориснике.
Средства уплатити на рачун број:
1028400000001446, отворен код УНИОН банке д.д. Сарајево, експозитура Горажде.
Фактура број: 149/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Го-

-

-

-

ражде у износу од 736,50 КМ, не
име посјете делегације из Аутоцеста ФБиХ и удружења из Сребренице поводом пројекта „Меморијална шума”
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке д.д.
Фактура број: 258/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Горажде у износу од 965,00 КМ, на име
пријема за Фудбалски клуб „Горажде” – поводом уласка у Премијер
лигу.
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке д.д.
Фактура број: 99/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Горажде у износу од 439,00 КМ, на име
трошкова Организационог одбора
за обиљежавање првог марта, Дана
независности.
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке д.д.
Фактура број: 31/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Горажде у износу од 242,00 КМ, на име
трошкова посјете делегација из Владе ФБиХ
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке д.д.
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства уплатити из Буџета Владе Босанско-подринсјког кантона Горажде,
економски код 613 900 – Уговорене и
друге посебне услуге.

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 3.

анско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.

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:03–14-1018/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

574
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на 152. редовној сједници, одржаној
дана 16.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1019/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

575
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 152. редовној сједници, одржаној дана 16.07.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
за спонзорство
Члан 1.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
300,00 КМ Удружењу жена за рурални развој општине Пале-Прача.
Средства уплатити на рачун број:1028400000003289, отворен код Унион банке у Горажду.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 3.500,00
КМ FACE ТВ - у на име спонзорства
Централног дневника са Сенадом Хаџифејзовићем Горажде 13.07.2018. године.

Члан 2.

Члан 2.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Бос-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства уплатити из Буџета Владе Бо-
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санско-подринсјког кантона Горажде,
економски код 613 900 – Уговорене и
друге посебне услуге.

Члан 2.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1020/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

576
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2017.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 4/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 152. редовној сједници, одржаној
дана 16.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
500,00 КМ Џаферовић (Мехмед) Суваду, као финансијска помоћ за лијечење.
Средства уплатити на рачун
број: 1011406010901885, отворен код
Привредне банке Сарајево филијала
Горажде.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000-Текућа буџетска резерва, а теретит ће се економски код 614 200 – БАЛ 006 -Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1021/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

577
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на 152. редовној сједници, одржаној
дана 16.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од

15. аугуст/коловоз 2018.
1.000,00 КМ Општини Фоча у ФБиХ Мјесна заједница Јабука, за изградњу
спомен-обиљежја у знак мсјећања на
шехиде из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995.година.
Средства уплатити на депозитни рачун број: 1011400000595742, отворен код Привредне банке д.д. Сарајево
филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1072/18
16.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

578
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2017.годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 4/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 153. редовној сједници, одржаној
дана 25.07.2018. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
2.000,00 КМ Удружењуу грађана повратника у Чајниче, на име санације путног правца Међурјечје - Батово.
Средства уплатити на жирорачун број: 5620068139385340, отворен
код НЛБ Бања Лука.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетска резерва, а теретиће се економски
код 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1073/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

579
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињ-
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ског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
150,00 КМ Буква Адмиру из Горажда,
на име тешке социјално-материјале ситуације.

580
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број
8/15), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број: 03-14-406
/18 од 22.03.2018.године о усвајању Програма утрошка средстава „Програм
руралног развоја за 2018.годину“ и Одлуке о преусмјеравању – редистрибуцији новчаних средстава број:04-14-452
-6/18 од 12.07.2018.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
153. редовној сједници, одржаној дана
25.07.2018. године, д о н о с и:

Средства уплатити на рачун
број: 186-000-10668640-30, отворен код
Зират банке БХ д.д. филијала Горажде.

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава
по Програму утрошка средстава
„Програм руралног развоја
за 2018. годину”

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.

Овом се Одлуком врши додјела
новчаних средстава у износу од
180.000,00 КМ по Програму утрошка
средстава „Програм руралног развоја
за 2018. годину”.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–1074/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 2.
Одобрава се исплата новчаних
средстава за пројекте по I циљу друге
компоненте – рурална инфраструктура како слиједи:

15. аугуст/коловоз 2018.

Р.
бр.

Назив
апликанта

1.

Град Горажде

2.

Град Горажде

3.

Општина Пале
ФБиХ

4.

Општина Фоча
ФБиХ

5.

Удружење
„ОПСТОЈНОСТ”
Горажде
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Назив пројекта
Реконструкција и
асфалтирање путног
правца Садба-Кртјановићи
Санација некатегорисаног
путног правца ГораждеМилановићи-Радијевићи
Санација некатегорисаних
путева у руралним
подручјима општине
Пале
Изградња уличне ЛЕД
расвјете у засеоцима МЗ
Јабука
Санација локалног пута
Беровина-Радићи-Јелах

Жирорачун
апликанта

Одобрена
средства
у КМ

1028400000001737

129.500,00

1028400000001737

4.000,00

1020070000018886

5.700,00

1011400000595742

4.500,00

1995430010806473

3.000,00

УКУПНО:

146.700,00

Одобрава се исплата новчаних средстава за пројекте по II циљу како
слиједи:
Р.
бр.

1.

2.

3.

Назив
апликанта
Удружење
ловачко
друштво
„Бисерна”
Горажде
Удружење
ловачко
друштво
„Гребак” Фоча
ФБиХ
Удружење
ловачко
друштво „Др.
Захид
Чаушевић”
Прача

Одобрена
средства
у КМ

Назив пројекта

Жирорачун
апликанта

Пројекат изградње ловнопривредних објеката у
ловишту „Боровац”

1011400000026352

4.000,00

Изградња ловнопривредних
објеката

1610300000950014

2.000,00

Пројекат изградње ловнопривредних објеката у
ловишту
„ПалеПрача”

1011400000260898

2.000,00

УКУПНО:

8.000,00
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Одобрава се исплата новчаних средстава за захтјеве по I циљу прве компонете – инвестиције у пољопривредна газдинства, како слиједи:
Р.
бр.
1.

Назив
апликанта
Муратспахић
Мехо

2.

Муховић Химзо

3.

Жуга Сувад

4.

Дељо Асим

5.

Мусић Шемсо

6.

Алихоџић
Нермин

7.

Џомба Мунир

8.

Дреца Сулејман

9.

Џомба Есад

10.

Џемиџић Енес

Назив захтјева
Набавка пољопривредне
механизације (косилице)
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
кроз изградњу
пољопривредних путева
до пољопривредног
газдинства
Набавка пољопривредне
опреме (витло)
Набавка косачице
за потребе фармерства
Набавка косачице
Набавка и постављање
пластеника за потребе
пољопривредног
газдинства
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
кроз пројекат набавке
пластеника
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
у руралним подручјима
општине Фоча ФБиХ
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
кроз пројекат набавке
пластеника
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
кроз пројекат набавке
пластеника

Жирорачун
апликанта

Одобрена
средства

1327310011289959

1.400,00

1011406050155069

1.300,00

1327310011318186

1.300,00

1327310011991366

1.300,00

1995436039640974

1.200,00

1862610331967504

1.100,00

1610000000000011
Партија
0930007950

1.100,00

1325002008536419

1.100,00

1990540061676379

1.100,00

1990540061914320

1.100,00

15. аугуст/коловоз 2018.

11.

Халиловић
Фатима

12.

Поздер Бехирета

13.

Мујезиновић
Сенад

14.

Тањо Селим

15.

Делић Емина

16.

Мулахметовић
Сафет

17.

Хаџић Самир

18.

Куртовић Рамиз

19.

Арнаут Менсад

20.

Дедовић Изет

21.

Џемиџић Авдо
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Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
у руралним подручјима
Града Горажда кроз
набавку пластеника
Набавка и постављање
пластеника за потребе
пољопривредног
газдинства
Побољшање социоекономског стандарда
и руралног становништва
општине Фоча у ФБиХ
Набавка механизације
Набавка и постављање
пластеника за потребе
пољопривредног
газдинства Општина Фоча
у ФБиХ
Набавка пластеника
за потребе на
пољопривредном
газдинству
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
у руралним подручјима
Града Горажда кроз
набавку траторске
приколице-приколица
за мотокултиватор
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
кроз пројекат набавке
пластеника
Пластеничка производња

(набавка пластеника од 100 м²)

Набавка музилице
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
општине Фоча у ФБиХ

1415251310046498

1.100,00

1325002005966889

1.050,00

1327310011242526

1.000,00

1862610331680675

1.000,00

1346201001336441

950,00

1028401500223331

900,00

1613000045706164

900,00

1862610333388748

900,00

1327310012123383

900,00

1613000004571762

900,00

1011406065073863

800,00
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22.

Шуман Асим

23.

Пјано Един

24.

Шалака Хамед

25.

Рашидовић
Сувада

15. аугуст/коловоз 2018.
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
општине Горажде
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
општине Горажде
Побољшање социоекономског стандарда
у руралном становништву
Побољшање социоекономског стандарда
руралног становништва
у руралним подручјима
општине Горажде
УКУПНО

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 300 - ТЕК002 - Текући трансфери непрофитним организацијама
- рурални развој за 2018. годину.
Члан 4.
Даје се сагласност министру за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да, по претходно прибављеном мишљењу кантоналног правобраниоца, закључи уговор о кориштењу средстава, у којем ће се детаљније
регулисати права и обавезе.
За уговор са Градом Гораждем
за реконструкцију и асфалтирање путног правца Садба-Кртјановићи потребно је обезбиједити сагласност Скупш-

1415251310154362

800,00

1995436062559552

700,00

1322602017690235

700,00

1610000000000011
Партија
0930034210

700,00
25.300,00

тине Босанско-подрињског
Горажде.

кантона

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:03–14-1034/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

581
На основу члана 13. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ¨ број:
12/10) и члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Го-

15. аугуст/коловоз 2018.
ражде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018.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
(Отворени поступак) за извођење
радова на редовном (зимском
и љетном) одржавању регоналне
цесте Р-448 Поткозара – Горажде Хреновица за 2018/19. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско-по поступак) за
извођење радова на редовном (зимском и љетном) одржавању регоналне
цесте Р-448 Поткозара – Горажде - Хреновица за 2018/19. годину, чија је процијењена вриједност 250.000,00 КМ са
ПДВ-ом.
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 средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду – Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. и 2019. годину, економски код 613700 Издаци за текуће
одржавање (цеста и мостова) ДИР 001.
Члан 3.
Поступак одабира најповољни-
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јег понуђача за извођење радова на редовном (зимском и љетном) одржавању регоналне цесте Р-448 Поткозара –
Горажде - Хреновица за 2018/19. годину провести у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
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:03–14-1037/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

582
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) 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
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2018. годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:08-14-284/18 од 02.03.
2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица“ Горажде
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде у укупном износу од 20.000,00 КМ на име
осигурања неопходних средстава за
покриће трошкова пружања услуга и
нормалног функционисања Јавне установе, те измирења дијела обавеза по
Споразуму о регулисању потраживања упосленика ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица“ Горажде, број: 03-14868-3/15 од 26.06.2015. године.
Члан 2.
Одобрена новчана средства у
износу од 20.000,00 КМ исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и
изнемогла лица) за 2018. годину, а у
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица“ Горажде на жирорачун број:
1327310410345049, код НЛБ банке д.д.
Тузла – филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица“ Горажде да Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Влади Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском
утрошку средстава са пратећом документацијом.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке зад-

15. аугуст/коловоз 2018.
ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона 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:03–14-1041/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

583
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 31. став 4. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), а у вези са
Одлуком Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 03-14-530/18 од
16.04.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о извођењу радова
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског ка-

15. аугуст/коловоз 2018.
нтона Горажде да потпише уговор о
извођењу радова на замјени и уградњи
унутрашње столарије у згради Министарства за унутрашње послове у укупној вриједности од 43.627,40 КМ (словима: четрдесет три хиљаде шест стотина двадесет седам конвертибилних марака и 40/100).
Члан 2.
Уговор о извођењу радова из члана
1. ове Одлуке закључује се између:
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Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом о утрошку новчаних средстава 614200 - Текући трансфери појединцима - БОР-005, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној
дана 25.07.2018.године, д о н о с и:

1. МИНИСТАРСТВА ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ Босанско-подрињског кантона Горажде

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.

и
2. „ВИЗИЈА“ д.о.о. са сједиштем у
Високом.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
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:03–14-1042/18
25.07.2018.године
Горажде

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 13.000,00
КМ на име једнократне помоћи добитницима највећих ратних признања за
исплату хедија живим и члановима породице постхумних добитника највећих ратних признања са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
1. Средства из члана 1. ове одлуке распоређује се у износу од 11.400,00
КМ на:
-

-

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

-

584
На основу члана 23. Закона о

Живи добитници
ратног признања
”Златни љиљан”
(број корисника 15x200)3.000,00 КМ
Живи добитници
ратног признања
„Златна полицијска значка”
(број корисника 4x200) 800,00 КМ
Живи добитници
„Медаље за храброст“
(број корисника 3x200) 600,00 КМ

15. аугуст/коловоз 2018.
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-

-

-

Живи добитници
„Сребрне полицијске значке“
(број корисника 1x200) 200,00 КМ
Правни насљедници
постхумних добитника
ратног признања
„Златни љиљан“
(број корисника 25x200)5.000,00 КМ
Правни насљедници
постхумних добитника
„Златне полицијске значке“
(број корисника 9x200) 1.800,00 КМ

2. Средства из члана 1. ове Одлуке се
распоређују у износу од 1.600,00
КМ на:
-

Традиционално окупљање породица и добитника највећег ратног признања за 04. и 05.05.2018.године.
Члан 3.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – Текући трансфети појединаца – (БОР-005
- Новчана помоћ добитницима највећих ратних признања).
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Савезу добитника највећих ратних признања „Златни љиљан“ Горажде на жирорачун број: 1990540005884792, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1043/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

585
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на
име суфинансирања манифестације
„Гребак – пут живота 2018.“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 5.000,00
(словима:петхиљада) КМ на име суфинансирања манифестације „Гребак –
пут живота 2018.“
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињс-

15. аугуст/коловоз 2018.
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ког кантона Горажде, економски код
614300-Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање
значајних датума.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за Пројекат
обиљежавања „26. годишњице
Прве славне вишеградске бригаде“

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Удружења демобилисаних бораца АР
БиХ општине Фоча - Устколина број:
1325002000634411, отворен код НЛБ
банке филијала Горажде.

Овом се Одлуком даје сагласност Удружењу за обиљежавање значајних датума, догађаја и личности из одбрамбено-ослободилачког рата 92-95.
„Витезови Дрине“ Босанско-подрињског кантон Горажде за Пројекат обиљежавања „26. годишњице 1. славне вишеградске бригаде“ у износу од 2.000,00
КМ.

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:03–14-1044/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

586
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама - Пројекти, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.
2018. године, д о н о с и:

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Програма, Удружењу за обиљежавање значајних датума „Витезови Дрине“, на
број жирорачуна: 1011400056722658ПБС банка.
Члан 4.
Удружење за обољежавање значајних датума, догађаја и личности из
одбрамбено –ослободилачког рата 9295. „Витезови Дрине“ Босанско-подрињског кантон Горажде је дужно у року
15 дана након утрошка одобрених но-
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вчаних средстава доставити Министарству за борачка питања извјештај о
проведеним активностима и утрошку
новчаних средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1045/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцу спортских дјелатности на
нивоу Босанко-подрињског кантона
Горажде за додатне програме
Члан 1.

587
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка

Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ носиоцу спортских дјелатности на нивоу Босанкоподрињског кантона Горажде за додатне програме и то:

Организација припрема женске кадетске репрезентације БиХ
Одбојкашки клуб
„Горажде“ Горажде
(смјештај, храна, пиће)
Жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде“ Горажде број: 1990540008546283,
отворен код Шпаркасе банке.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2018.годину.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације сред-

става предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде са измиреним обавезама из члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 4.

Члан 1.

Уколико корисник средстава не
утроши средства у сврху реализације
активности из члана 1. ове Одлуке, добијена средства по овој Одлуци дужан
је у истом износу вратити Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт, а одлуку о томе донијеће
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде након подношења извјештаја
од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.

Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 11.033,34 КМ Спортском савезу Босанско–подрињског
кантона Горажде за мјесеце април и
мај 2018. године, и то:

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–1046/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

588
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2018.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 153. редовној сједници, одржаној
дана 25.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанскоподрињског кантона Горажде за
мјесеце април и мај 2018. године

1. 200,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
и
2. 10.833,34 КМ на име кориштења спортских објеката за клубове и савезе - припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде број: 1990540006336521, отвореном код
Шпаркасе банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за II (други) квартал 2018. године.
Извјештај се предаје на обрасцу
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Члан 4.

подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018. године,
д о н о с и:

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

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцу спортских дјелатности на
нивоу Босанко-подрињског кантона
Горажде за додатне програме

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).

Број:03-14-1047/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

589
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 6.000,00 КМ носиоцу спортских дјелатности на нивоу Босанкоподрињског кантона Горажде за додатне програме и то:

II (други) од укупно II (два) дијела новчаних средстава
Спортски
предвиђених за учешће у Првој женској ногометној лиги
фудбалски
клуб
Федерације БиХ за сениорке (први дио такмичења
„Либеро“
за сезону 2018/2019.)
Жирорачун Спортског фудбалског клуба „Либеро“ број: 1415255320008553,
отворен код ББИ банке.
Члан 2.

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2018.годину.

Корисник средстава дужан је
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 ни-

15. аугуст/коловоз 2018.
воу Босанско-подрињског кантона Горажде са измиреним обавезама из члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
Члан 4.
Уколико корисник средстава не
утроши средства у сврху реализације
активности из члана 1. Ове Одлуке, добијена средства по овој Одлуци дужан
је у истом износу вратити Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт, а одлуку о томе донијеће
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде након подношења извјештаја
од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
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ажде, на 153. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности министру
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
за потписивање анекса Уговора
о додјели финансијских средстава
за реализацију пројекта
”Санација путног правца
Садба-Хајрадиновићи”
Члан 1.
Овом се Одлуком министру за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде даје сагласност да са
Градом Гораждем закључи Анекс Уговора о додјели финансијских средстава за реализацију пројекта ”Санација
путног правца Садба – Хајрадиновићи” број: 09-14-374-5/2017 од 02.10.2017.
године.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1048/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

590
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског Горажде“ број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Гор-

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објавле на огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1051/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

591
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
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–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на 153. редовној сједници, одржаној
дана 25.07.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
1.000,00 КМ Удружењу рукометних ветерана „Раднички – Горажде 1957.” Горажде, за турнир рукометних ветерана
„Дјечаци са Дрине 2018”.
Средства уплатити на број: 1322
602017880064, отворен код НЛБ банке у
Горажду.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1032/18
25.07.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

592
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:13/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 154.
редовној сједници, одржаној дана 02.
08.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 100 РАЗ 002 „Текући трансфери
другим нивоима власти
за развој туризма"
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на „Програм утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде са економског кода 614100 РАЗ 002 „Текући
трансфери другим нивоима власти за
развој туризма“ за 2018.годину, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину, на економском коду 614100 РАЗ 002 - Текући трансфери другим нивоима власти за развој туризма, у износу од 90.000,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. ове Одлуке.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
кантона Горажде, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1108/18
ПРЕМИЈЕР
02.08.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

592а)
На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17) и
одредаба Закона о министарствима и
другим тијелима Кантоналне управе
Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде “, број: 9/13
и 13/13), те у складу са поглављем III –
Стратешка платформа тачка 3. став 7.
Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020.година (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 4/16) и у складу са Стратегијом развоја туризма Босанско-подрињског кантона Горажде 2016-2020.година (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број: 15/16), Министарство за привреду Босанско-подри-

њског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ
утрошка средстава
Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде са економског кода
614100 „Текући трансфери
другим нивоима власти
за развој туризма“

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је ”Програм
развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2018. годину”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.-31.12.2018.године
Буџетска позиција: “Текући трансфери другим нивоима власти за развој
туризма”
Економски код:

614100 РАЗ 002

Укупна вриједност Програма:
90.000,00 КМ
Одговорна особа:

Анес Салман

Позиција одговорне особе: Министар
Контакт особа за Програм:
Алмас Пита
Контакт телефон:
Контакт е-маил:

038-224-264

mpbk-privredaipoduzetnštvo@hotmail.com
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САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-1108/18 од
02.08.2018.године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1 Сврха Програма
На основу Законао министарствима и другим тијелима кантоналне
управе Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“ број:
9/13 и 13/13), надлежности Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде су предлагање и
провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде,
управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе,
употреба и заштита вода, улагања у
привредна предузећа, саобраћај роба
и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој
рекреативних, рехабилитационих и

15. аугуст/коловоз 2018.
других центара, промоција туризма,
угоститељство, подузетништво, провођење политике развоја комуникација и
транспортне инфраструктуре, развој
јавног саобраћаја, изградња, обнова и
одржавање саобраћајница од значаја
за кантон, модернизација цестовног
саобраћаја и осигурање комуникацијских веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. „Програм развоја туризма у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2018.годину“ усклађен је са Законом о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:1317), Програмом рада Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, Стратегијом развоја
Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020.године, поглављем III – Стратешка платформа, тачка
3. став 7. (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/16) и Стратегијом развоја туризма
Босанско-подрињског кантона Горажде 2016-2020. година („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:15/16). Сврха Програма је
да, у складу са чланом 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском
коду 614100 РАЗ 002 - Текући трансфери другим нивоима власти за развој
туризма.
2.2 Опис Програма
Програм утрошка је проведбени акт Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
који осигурава да се планирана сред-
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ства у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде користе на транспарентан,
специфичан, мјерљив начин у временски одређеном периоду са намјером/сврхом да се омогући повећање
привредне активности у сектору туризма и побољшање укупне квалитете
живота на простору Босанско-подрињског кантона Горажде. Програмом ће
се обезбиједити суфинансирање пројеката у области туризма и угоститељства на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде с намјером обогаћивања понуде и стварања новог препознатљивог туристичког производа, пројекте који се односе на развој и проширење туристичке понуде активирањем туристичких ресурса и потенцијала и уврштавање истих у туристичку
понуду Босанско-подрињског кантона
Горажде, као и новог запошљавања.
Програм утрошка је кључни проведбени документ за остваривање циљева
Владе кантона у сектору туризма за
2018. годину. Програм утрошка средстава са економског кода 614100 РАЗ
002 - Текући трансфери другим нивоима власти за развој туризма Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (у
даљем тексту Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности
за Програм од стране Владе Босанскоподрињског 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. Босанско-подрињски кантон Горажде већ
дужи низ година стагнира по питању
побољшања у једном од кључних индикатора развоја туристичке дјелатнос-
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ти, као што су број долазака туриста и
број ноћења. Подаци о доласцима и
ноћењима туриста које је остварио Босанско-подрињски кантон Горажде су
на изузетно ниском нивоу по броју долазака туриста и ноћења у односу на
остварене просјечне резултате у Федерацији Босне и Херцеговине.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉ
ПРОГРАМА
3.1. Општи (основни) циљ
У складу са Програмом рада
Министарства, основни циљ Програма
је проширење туристичке понуде, проширење смјештајних капацитета, активирање туристичких ресурса и потенцијала и уврштавање истих у туристичку понуду Босанско-подрињског
кантона Горажде.
3.2. Посебни (специфични) циљ
Програма
Програм садржи посебни циљ у
оквиру којег ће се пружати подршка
развоју туризма и угоститељства на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
У складу са општим циљем, посебни циљ Програма је:
1) Побољшање квалитета услуга у области туризма и угоститељства на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде с намјером обогаћивања понуде и стварања новог препознатљивог туристичког производа.
Сврха посебног циља је да тур-
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истичка дјелатност има значајан утицај на економски развој, запошљавање,
генерисање дохотка и побољшање укупне квалитете живота на простору
Босанско-подрињског кантона Горажде.
4.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

4.1. Висина средстава за провођење
Програма
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2018.
годину, на економском коду 614 100
РАЗ 002 - Текући трансфери другим
нивоима власти за развој туризма, у
укупном износу од 90.000 КМ.
За посебни циљ предвиђена су
средства у износу од 90.000 КМ.
5.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

5.1. Начин расподјеле средстава
Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи за сврхе предвиђене поглављем 3. Програма и иста може бити додијељена само једном,
а у складу са одредбама овог Програма. Расподјела средстава вршиће се на
основу одобрених пројеката за средствима у складу са посебним циљем Програма. Коначну сагласност на списак
корисника средстава државне помоћи
из овог Програма даје Влада Босанскоподрињског кантона Горажде. Средст-
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ва из овог Програма додјељиваће се у
форми пројектног финансирања (плаћање унапријед) и у форми суфинансирања трошкова (накнадно плаћање).
5.2. Критерији за расподјелу
Средства из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину ће се
додјељивати корисницима сразмјерно
њиховом доприносу остваривања општег и посебног циља и очекиваних
резултата Програма. За оцјењивање
доприноса остваривања посебног циља Програма примјењиваће се два елиминаторна критерија и један критериј за рангирање апликација.
Елиминаторни критерији су:
1. Испуњавање општих услова
за учествовање у Програму
2. Испуњавање посебних услова за учествовање у Програму
Критериј по основу којег ће се
рангирати корисници средстава је резултат процеса аплицирања, селекције
и евалуације пројеката.
5.3. Општи услови за учествовање
у Програму
У имплементацији Програма
примјењиваће се рестриктивне процедуре које омогућавају равноправно учествовање у Програму свим лицима
која спадају у једну од сљедећих категорија:
a. да имају статус привредног друштва или угоститељске радње,
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као и рјешење о регистрацији
код надлежног органа на простору Босанско-подрињског кантона Горажде из области угоститељства и туризма,
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подрињском кантону Горажде за 2017.годину“.
5.4. Посебни услови за учествовање
у Програму

б. да имају статус удружења и рјешење о регистрацији код надлежног органа у Босанско-подрињском кантону Горажде, а у складу са Законом о удружењима и
фондацијама („Службене новине Федерације БиХ, број: 45/02).

У имплементацији Програма,
поред општих, примјењиваће се и посебни услови за учествовање у Програму.

Лица која спадају у једну од категорија из претходног става обавезна
су испуњавати сљедеће опште услове
за учествовање у Програму:

1. Да спадају у а. или б. категорију
лица којима је општим условима омогућено учествовање у
Програму
2. Да су испунили уговорене обавезе и намјенски утрошили средства одобрена од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде у периоду од протекле три
године уколико им је таква помоћ додијељена
3. Да се реализација пројекта планира у складу са процедурама
предвиђеним Програмом

1. Да имају регистрацију и сједиште на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
2. Да имају уговор о отвореном банковном рачуну или
картон депонованих потписа,
3. ИД број апликанта (идентификациони број апликанта),
4. Да немају неизмирених обавеза за порезе и доприносе,
осим обавеза које су обухваћене уговором о репрограмирању дуга,
5. Да имају Обавјештење о разврставању правног лица по
„Класификацији
дјелатности Босне и Херцеговине 2010”,
6. Да им нису одобрена новчана средства по „Програму
развоја туризма у Босанско-

Посебни услови који се примјењују за апликанте су:

Средства су намијењена привредним друштвима и угоститељским
радњама регистрованим за угоститељску и туристичку дјелатност, као и удружењима која се у складу са својим
статутом баве туризмом, а која аплицирају са пројектом који је у складу са
општим и посебним циљем Програма.
5.5. Кандидовање приједлога
пројеката
Приједлози пројеката достављају се након објављивања јавног позива,
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који се расписује у складу са одредбама Програма. Приједлози пројеката се
достављају искључиво путем апликационе форме за пројекте. Минимално
један јавни позив ће се расписати за
посебан циљ Програма. Министарство
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде може расписати и поновни јавни позив у случају да се не
утроше сва средства планирана Програмом. Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката објективно
селектују и м процијене. Сви приједлози пријава пројеката се процјењују у
складу са процедурама аплицирања,
селекције, евалуације и рангирања.
5.6. Процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката
5.6.1. Апликанти
Лица која испуњавају опште
услове за учествовање у Програму и
која у форми прописаној од стране
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде доставе
приједлог пројекта имају статус апликанта. Први јавни позив се расписује
по добивању сагласности на Програм
од стране Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде. Јавни позив минимално садржи сажетак сврхе општег и
посебног циља, начин расподјеле и рокове за достављање апликација. Јавни
позив се објављује на интернет страници Владе Босанско-подрињског кантона и у једном или више електронских
медија.
5.6.2. Кандидовање приједлога
пројеката
Апликант може кандидовати
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приједлог пројекта у којем је планирано финансирање трошкова пројекта
из средстава Програма. Апликант може доставити само један приједлог пројекта у складу са процедурама предвиђеним Програмом.
5.6.3. Финансирање приједлога
пројеката
Укупан буџет предложеног пројекта који апликанти достављају за
финансирање, не може бити већи од
80.000 КМ. Максимални износ који може бити затражен за финансирање пројекта је до 40.000 КМ.
Апликације писане рукописом ће бити аутоматски одбијене.
5.6.4. Отварање апликација и административна провјера
Отварање апликација и административна провјера приједлога пројеката се проводи након затварања јавног позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли лице које је доставило апликацију испуњава услове за добијање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру
врши комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде. Административном провјером се утврђује:
-

-

да ли је апликација достављена
у року и на начин предвиђен
Програмом,
да ли су достављени сви прилози на начин предвиђен Програмом који су наведени у при-
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-

-

-

-

логу апликационог обрасца,
да ли апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да ли апликант испуњава посебне услове за кандидовање пројекта,
да ли је апликација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
да ли је апликација усклађена
са сврхом Програма, општим
циљем Програма, да ли је захтјевана подршка у складу са посебним циљем Програма и да ли
је предложено финансирање у
складу са одредбама о финансирању.

Уколико су ови услови испуњени, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У
супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
5.6.5. Евалуација достављених
приједлога пројеката
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде формира комисију. Комисија проводи евалуацију достављених приједлога пројеката након проведене административне провјере. Комисија све достављене
апликације разматра и евалуира у периоду од максимално 30 дана од завршетка административне провјере.
У евалуацији пројеката комиси-

ја примјењује пет група индикатора и
то:
-

Финансијски и оперативни
капацитети апликанта
Релевантност
Методологија
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност

5.6.6. Оцјењивање апликација
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуацијској скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100.
Пројекти који имају мање од 70
бодовасе одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у
поглављу релевантност мањи од 15,
апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност
мањи од 15, апликација се одбија без
обзира на добивен укупан максималан
број бодова.
Комисија ће процјењивати ври-
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једност индикатора. Приликом одређивања вриједности индикатора комисија ће се придржавати приоритета,
финансијских критерија и начина рангирања који су прописани Програ-

мом. Сви чланови комисије додјељују
оцјене, а укупан број бодова се добија
када се сума оцјена добивених од свих
чланова комисије подијели са бројем
чланова комисије.

5.6.7. Скала за евалуацију
СКАЛА
Пројекти

ИНДИКАТОР
1.

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом

5

1.2.

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

5

2.

Релевантност

25

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебни циљ
Програма?

5

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

5x2

2.3. Колико је
Програма?

5x2

3.

апликација

релевантна

за

очекиване

резулате

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, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање
презентованог проблема, те да ли су на задовољавајући начин планирани расположиви ресурси апликанта који могу допринијети
рјешавању проблема?

5

4.

25

Одрживост

4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта?

5

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на развој туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде?

5x2

15. аугуст/коловоз 2018.

Број 9 – страна 1377

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

5x2

5.

30

Буџет и трошковна ефикасност

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

5x2

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

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

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

5.6.8. Процедуре одобравања приједлога пројеката
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити
стање у погледу усклађености стварног стања са стањем наведеним у приједлогу пројекта.
Након проведеног рангирања,
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су Програмом дефинисана за посебан циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених
пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у слу-

чају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У супротном приједлог пројекта се одбија.
Након проведеног рангирања,
Комисија предлаже одобравање приједлога пројекта у пуном или умањеном
износу у зависности од резултата процеса евалуације и исте доставља министру за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
предлаже Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде да донесе одлуку о
одобравању приједлога пројеката који
ће се финансирати средствима из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде – економски код 614 100 РАЗ 002 – Текући
трансфери другим нивоима власти за
развој туризма.
Истовремено са приједлогом
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одлуке о одобравању приједлога пројеката, Влади Босанско-подрињског кантона Горажде се достављају приједлози пројеката и нацрти уговора о финансирању одобрених пројеката.
Уколико се Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о
давању сагласности на списак корисника одобрава износ гранта већи од
10.000 КМ, прије потписивања уговора,
нацрт уговора се доставља кантоналном правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано финансирање пројекта из Програма веће
од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз
нацрт уговора подноси се и приједлог
закључка Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде о давању сагласности
министру за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за потписивање уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора, приступа се потписивању уговора за финансирање пројеката, о чему се апликанти
писмено обавјештавају. Уговором се
дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак
средстава.
Након потписивања уговора и
обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава, Министарство
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставља захтјев Мини-

старству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши
исплату средстава из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског акнтона Горажде, са економског
код 614 100 РАЗ 002 – Текући трансфери другим нивоима власти за развој
туризма.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су лица
која испуњавају опште и посебне услове Програма и који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и
евалуације и који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог
Програма. Корисници средстава предвиђених Програмом су привредна друштва и угоститељске радње регистровани за угоститељство и туризам, као и
удружења која се у складу са својим статутом баве туризмом.
6.1. Приоритетне активности и приоритетна подручја
Програмом су предвиђене приоритетне активности и приоритетна
подручја и то:
-

Проширење туристичке понуде активирањем туристичких
ресурса и потенцијала и уврштавање истих у туристичку понуду Босанско-подрињског кантона Горажде

-

Проширење смјештајних капацитета и туристичке понуде

6.2. Финансијски критерији
Финансијски критерији се при-
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мјењу за оцјену буџета и трошковне
ефикасности предложених активности. Финансијски критерији примјењиваће се у складу са процедурама предвиђеним Програмом.
6.3. Начин рангирања
Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета,
предност ће се дати апликантима који
редовно измирују обавезе према порезима и доприносима у односу на апликанте који имају репрограм дуга и
апликантима који су дужи временски
период активни на подручју кантона.
Приликом оцјењивања релевантности пројекта, предност ће се давати пројектима који су предвиђени
Програмом, а комисија ће водити рачуна да одобрени пројекти омогуће
испуњавање свих очекиваних резултата Програма. Предност ће се дати апликацијама које имају за циљ реализацију приоритетних активности и мјера
предвиђених овим Програмом. Посебна пажња ће бити дата апликацијама
које доприносе остваривању више приоритетних активности и мјера предвиђених Програмом. Предност у пружању подршке ће се дати пројектима
који омогућавају остваривање већих
резултата који су предвиђени овим
Програмом.
Приликом оцјењивања методологије, оцјењиваће се методе и предложени начин реализације активности. Апликације које имају боље разрађену методологију и кохерентнији план имплементације пројекта ће имати
предност при рангирању.
Приликом оцјењивања одржи-
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вости пројекта, предност имају апликације које на свеобухватнији начин
рјешавају проблем и омогућавају остваривање резултата, које проводе активности које су боље повезане са потребама туризма и које могу дугорочно
осигурати наставак активности и након завршетка пројекта.
Приликом оцјењивања буџета
и трошковне ефикасности, предност
ће се дати апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије Програма.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
7.1. Потребан број радника за провођење Програма
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева
ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
7.2. Мониторинг имплементације
и провођења Програма
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата,
одабрани корисници су дужни након и у току утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде извјештај о проведеним акти-

15. аугуст/коловоз 2018.

Број 9 – страна 1380
вностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 100 РАЗ 002 –Текући трансфери
другим нивоима власти за развој туризма врши комисија Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У случају да резултати мониторинга укажу на заостатак у испуњавању уговорених обавеза, Министарство
предлаже Влади доношење одлуке о
поврату додијељене државне помоћи.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Апликанти су дужни у приједлогу пројекта навести специфичне резултате који су директно повезани са
очекиваним резултатима овог Програма и морају бити мјерљиви и јасно временски одређени. Очекивани резултати „Програма развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде
за 2018.годину“ су:
-

проширена и побољшана туристичка понуда активирањем туристичких ресурса и потенцијала и уврштавање истих у туристичку понуду Босанско-подрињског кантона Горажде,

-

проширени смјештајни капацитети и туристичка понуда.

Све апликације које се подносе
за финансирање из средстава Програма ће бити процјењиване у односу на
њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката се
процјењују у односу на очекиване резултате Програма.
Очекивани резултати који су
предложени у приједлогу пројекта ће
се користити за оцјену квалитета приједлога пројекта и његовог доприноса
остваривању циља Програма, а такође
ће бити критериј за оцјену намјенског
утрошка средстава и испуњавања уговорених обавеза по одобреним грантовима Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
Крајњи рок за реализацију подржаних пројеката и правдање намјенског утрошка средстава је девет мјесеци од дана додјеле средстава.
У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку дужнису
након утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање
из Програма. Одабрани корисници
дужни су достављати један извјештај

15. аугуст/коловоз 2018.
на крају и један на половини периода
имплементације пројекта. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава
ће бити достављена свим корисницима средстава.
Очекивани резултати Програма су у складу са зацртаним циљевима
из Програма рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину и Стратегије развоја туризма Босанско-подрињског кантона Горажде
2016-2020. године.
9.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

9.1. Непредвиђени расходи
Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја, уведени су строги финансијски критерији који ограничавају обим остваривања подстицаја. Додатно обезбјеђење за непредвиђене расходе је уведено
кроз минималне/максималне вриједности издатака за посебан циљ, чиме је
Програм додатно заштићен од непредвиђених расхода.
Непредвиђени расходи могу се
појавити у случају повећане потражње
за подстицајним мјерама с обзиром на
то да, због недостатка новчаних средстава, у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде нису планирана довољна средства за ове намјене.
9.2. Ризици
Како би се смањили ризици у
процесу имплементације Програма,
уведене су новине и у процесу селекције и у мониторингу активности, које
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су подржане у оквиру овог Програма.
Новине се односе на омогућавање службеницима теренске посјете и прикупљања додатних информација неопходних за процес селекције те мониторинг у току саме имплементације активности и мјера које су подржане овим
Програмом.
Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и
резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили
подршку из овог Програма, а додатно
обезбјеђење од ризика неимплементације пројекта корисника државне помоћи је узимање мјенице са мјеничним
овлаштењем.
Број:04-22-1360/18
18.07.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Анес Салман,с.р.

593
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде”за
2018.годину, број:04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године, „Програма о измјенама
и допунама програма подршке приватним предузећима и подузетницима”
за 2018.годину, број: 04-14-369-10/18 од
04.04.2018.године и Уговора о пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела
профитне марже за привредна друшт-
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ва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-1669/17 од 20.10.2017.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже за привредна
друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени Уговор између ББИ Банке и друштва „AC-UNITY” д.о.о. Горажде о дугорочном финансијском партнерству за кредитна средства у износу од 1.200.000,00 КМ за куповину
некретнина са роком отплате до 60 мјесеци те одобрава субвенционирање
дијела профитне марже у процентуалном износу 2,00 %.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године и предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број:1415259030001503 од 01.06.

15. аугуст/коловоз 2018.
2018.године, између ББИ банке д.д. Сарајево и друштва „AC-UNITY” д.о.о.
Горажде.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита
друштвом „AC-UNITY” д.о.о Горажде
закључи уговор о субвенционирању
дијела каматне стопе, односно профитне марже.
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:03–14-1107/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

594
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-543
/18 од 16.04.2018.године о усвајању Програма утрошка средстава ,,Програм
кантоналних новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2018.годину“, и Упутства о измјенама и допунама упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи, број:04-14-541-6/18 од 09.07.2018.
године, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године,
д о н о с и:

15. аугуст/коловоз 2018.
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ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди
-РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА-

12.250,00 КМ за подстицај у пољоприврди – резервна средства.

Члан 1.

Одобрава се исплата пољопривредним произвођачима који су остварили право на подстицај из резервних
средстава са висином појединачних
износа како слиједи:

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства у износу од

Члан 2.

Р.
бр.

Назив апликанта

ИД/ЈМБГ

Назив банке
и број жирорачуна
апликанта

Одобрена
средства
КМ

1.

СПП ,,МЕРИ”
вл.Рашидовић Мирсад

4345126800004

НЛБ д.д.Тузла
132-26020138247-85

1.700,00

2.

Ферхатовић Фадил

2705939130005

НЛБ д.д.Тузла
132-73100114427-34

1.300,00

3.

Даут Хурем

2402956130008

ПБС филијала Горажде
101-14060204340-75

4.

Рашидовић Рамо

0507950130005

ПБС филијала Горажде
101-14060011244-79

900,00

4345106100006

ШПАРКАСЕ
БАНКАд.д.Сарајево
Филијала Горажде
199-05400538976-58

750,00

700,00

1.200,00

5.

СПП ,,КАМА”
вл.Каменица Арас

6.

СПП ,,Мулахметовић”
Вл.Мулахметовић
Хусеин

4345150930008

РАИФАИЗЕН БАНКА
д.д. Сарајево - филијала
Горажде
161-00001856200-84

7.

Пештек Сеад

1404957130000

ПБС филијала Горажде
101-14060305818-27

700,00

8.

Спаховић Рашид

ПБС филијала Горажде
101-14060008091-32

600,00

РАИФАИЗЕН БАНКА
д.д. Сарајево - филијала
Горажде
09-3001106-9

600,00

9.

Мујагић Салко

0409955172197
0307937130013
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10.

Муховић Химзо

2702950172187

ПБС филијала Горажде
101-14060501550-69

600,00

11.

Мулахметовић Хајрија

0406966135006

ПБС филијала Горажде
101-14060543028-86

600,00

12.

СПП ,,Џени”
Вл.Казагић Аземина

4345068920002

13.

ХодоАдем

2111960130042

14.

Беговић Светко

2109953130008

НЛБ д.д.Тузла
132-73100120682-87

500,00

500,00

400,00

РАИФАИЗЕН БАНКА
д.д. Сарајево - филијала
Горажде
161-03000056600-43
ШПАРКАСЕ БАНКА
д.д.Сарајево филијала
Горажде
199-05100734399-10

15.

СПП ,,АДА”
Вл.Халиловић Алмир

4345127440001

АСА БАНКА
САРАЈЕВО филијала
Горажде
134-62010012793-08

16.

Аџем Сенад

1904965130004

НЛБ д.д.Тузла
132-73100122173-76

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај у
пољопривреди – Резервна средства- у
износу од 12.250,00 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–под-

600,00

600,00

рињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1106/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

595
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/ 15) и Програма о утрошка средстава Министарства за привреду за подршку приватним предузећима и подузетницима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде” за 2018.годину, број: 04-14-1186-3/18 од 17.07.
2018.године, на који је сагласност дала
Влада Босанско–подрињског кантона

15. аугуст/коловоз 2018.
Горажде, Одлуком број:03-14-966/18
од 16.07.2018.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 154.
редовној сједници, одржаној дана 02.
08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име Програма утрошка средстава
Министарства за привреду
за подршку приватним предузећима
и подузетницима са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде” за 2018.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у укупном износу од
142.000 КМ на име подршке приватним предузећима и подузетницима са
подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за 2018.годину, у износима како слиједи:
1. „Гораждепревоз”
д.о.о. Горажде ................. 14.400 КМ
2. „Гораждепутеви”
д.д. Горажде...................... 12.600 КМ
3. „Маркан”
д.о.о. Горажде................... 6.300 КМ
4. „ФА”
д.о.о. Горажде................... 9.000 КМ
5. „Каја компани”
д.о.о. Горажде..................... 7.200 КМ
6. „МПИ „Млин”
д.д. Устиколина ............. 13.500 КМ
7. „Побједа Технолоџи”
д.д. Горажде ...................... 31.500 КМ
8. „Босанска фабрика алата”
д.о.о. Горажде .................. 13.500 КМ
9. „Еко амбалажа”
д.о.о. Горажде ................... 3.600 КМ
10. „Дамир компани”
д.о.о. Горажде .................. 16.200 КМ
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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
614500 – Субвенције приватним предузећима и подузетницима.
Члан 3.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да закључи уговор о кориштењу средстава, у којем ће се детаљније
регулисати права и обавезе.
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:03–14-1110/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

596
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 615 100 – Капитални
трансфери другим нивоима власти за
2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 154. редовној
сједници, одржаној дана 02.08.2018. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавној установи „Спортски центар”
Горажде
Члан 1.
Одобрава се износ од 8.000,00
КМ Јавној установи „Спортски центар” Горажде на име Набавке и постављања топловодних калолифера у
Великој сали Градске дворане „Мирсад Хурић” Горажде, што је у складу
са Стратегијом развоја Босанко-подрињског кантона Горажде за период 2016
– 2020. година (мјера 2.2.3. - пројекти и
активности 2.2.3.2.) и Стратегијом развоја спорта у Босанко-подрињском кантону Горажде, донесеном 2015. године на период од четири године (мјера
5.3.)
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти за 2018. годину.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавне установе „Спортски центар” Горажде број: 1028400
000002222, отворен код Унион банке
д.д. експозитура Горажде, број буџетске организације: 0620603, број врсте
прихода: 742114, број шифре општине 033, ИД број: 4245077420000.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10

15. аугуст/коловоз 2018.
(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.
Уколико корисник средстава не
изврши набавку и постављање топловодних калолифера из члана 1. ове Одлуке, добијена средства по овој Одлуци дужан је у истом износу вратити
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт, а одлуку о томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1104/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

15. аугуст/коловоз 2018.
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597
На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана
02.08.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање конкурса и огласа за попуну упражњених
радних мјеста у основним школама са подручја Босанско-подрињског кантона
Горажде
I
Овом се Одлуком даје сагласност основним школама са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса и огласа за попуну упражњених радних мјеста и то:
ЈУОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде
а) Određeno radno vrijeme do 28.12.2018.godine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

4 извршиоца
пуна норма
1 извршилац
пуна норма
(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године)
1 извршилац
½ норме
Наставник разредне наставе
Наставник енглеског језика
1 извршилац
15 часова
(до повратка упосленице са породиљског одсуства, а најдуже
до 28.12.2018.године)
Наставник њемачког језика
1 извршилац
пуна норма
Наставник њемачког језика
1 извршилац
2 часа
Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац
12 часова
Наставник биологије
1 извршилац
1 час
Наставник географије
1 извршилац
1 час

б) Одређено радно вријеме до 30.06.2019. године
1.

Домар – ложач

1 извршилац

пуна норма

ц) Одређено радно вријеме до 28.12.2018. године
Хигијеничар

2 извршиоца

пуно радно вријеме
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15. аугуст/коловоз 2018.

ЈУОШ “Прача” Прача
а) Неодређено радно вријеме
1.
2.

Наставник математике
Наставник информатике

1 извршилац
1 извршилац

16 часова
4 часа

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

пуна норма
5 часова
7 часова
7 часова
5 часова
2 часа
4 часа
13 часова

1 извршилац

80% радног времена

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018.године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наставник разредне наставе
Наставник физике
Наставник њемачког језика
Наставник историје
Наставник техничке културе
Наставник културе живљења
Наставник музичке културе
Наставник исламске вјеронауке

ЈУОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи
а) Неодређено радно вријеме
1.

Социјални радник

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наставник енглеског језика
1 извршилац
11 часова
Наставник босанског језика и књжевности
1 извршилац
8 часова
(до повратка упосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 28.12.2018.године)
Наставник математике
1 извршилац
20 часова
Наставник математике
1 извршилац
4 часа
Наставник биологије
1 извршилац
7 часова
Наставник техничког одгоја
1 извршилац
6 часова
Наставник тјелесног и здравственог одгоја
1 извршилац
2 часа
(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године)
1 извршилац
пуна норма
Педагог школе

(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године
1 извршилац
11 часова
Наставник музичке културе

ц) Одређено радно вријеме од 15.10.2018. године до 15.04.2019.године
1.

Домар-ложач

1 извршилац

6 сати дневно

1 извршилац

пуно радно вријеме

д) Неодређено радно вријеме
1.

Домар ложач

15. аугуст/коловоз 2018.
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е) Одређено радно вријеме до 28.12.2018.године
1.

Хигијеничар

4 извршиоца

пуно радно вријеме

ЈУОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача
а) Одређено радно вријеме до 28.12.2018.године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наставник босанског језика и књижевности 1 извршилац
12 часова
Наставник енглеског језика
1 извршилац
15 часова
Наставник математике
1 извршилац
20 часова
Наставник математике
1 извршилац
12 часова
Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац
6 часова
Наставник разредне наставе
1 извршилац
пуна норма
Наставник разредне наставе
1 извршилац
пуна норма
(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године)
Наставник разредне наставе
1 извршилац
пуна норма
(до повратка наставника с боловања, а најдуже до 28.12.2018.године)
Наставник техничке културе
1 извршилац
6 часова
Наставник тјелесног и здравственог одгоја
1 извршилац
4 часа
Наставник музичке културе
1 извршилац
4 часа

б) Одређено радно вријеме
1.

Домар-ложач
1 извршилац
(од 15.10.2018.године до 15.04.2019. године - Осаница)

пуно радно вријеме

ц) Одређено радно вријеме од 03.09.2018. године до 28.12.2018. године
1.

Хигијеничар

1 извршилац

½ радног времена
(Брзача)

1 извршилац
1 извршилац

12 часова
пуна норма

5 извршилаца
1 извршилац
1 извршилац

пуна норма
½ норме
6 часова

ЈУОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде
а) Неодређено радно вријеме
1.
2.

Наставник математике
Наставник исламске вјеронаук

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018.године
1.
2.
3.

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник енглеског језика
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4.
5.
6.
7.

Наставник биологије и хемије
Наставник турског језика
Наставник тјелесног и здравственог одгоја

Наставник хемије

15. аугуст/коловоз 2018.
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

4 часа
8 часова
8 часова
12 часова

1 извршилац
1 извршилац

пуно радно вријеме

ц) Одређено радно вријеме до 30.06.2019.године
1.
2.

Хигијеничар
Хигијеничар

½ радног времена

ЈУОШ “Устиколина” Устиколина
а) Одређено радно вријеме до 28.12.2018. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наставник енглеског језика
1 извршилац
пуна норма
Наставник математике
1 извршилац
16 часова
Наставник биологије
1 извршилац
7 часова
(до повратка упосленика са функције, а најдуже 28.12.2018.године)
Наставник хемије
1 извршилац
4 часа
(до повратка упосленика са функције, а најдуже 28.12.2018.године)
Наставник културе живљења
1 извршилац
3 часа
Наставник техничког одгоја
1 извршилац
4 часа
Наставник музичке културе
1 извршилац
2 часа
Наставник разредне наставе
1 извршилац
пуна норма
(Подручна школа у Јабуци)
пуно радно вријеме
Педагог
1 извршилац
(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године)

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018. године
1.

Хигијеничар
(подручна школа у Јабуци)

1 извршилац

пуно радно вријеме

ЈУОМШ „Авдо Смаиловић” Горажде
а) Одређено радно вријеме до повратка упосленика са функције, а најдуже
до 01.11.2018.године
1.

Наставник клавира

1 извршилац

пуна норма

1 извршилац

½ норме

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018.године
1.

наставник клавира

15. аугуст/коловоз 2018.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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наставник гитаре
наставник гитаре
наставник хармонике
наставник хармонике
наставник флауте
наставник вилоине
наставник солфеђа
наставник припремне наставе
наставник скупног музичарења
(хор и оркестар)

2 извршиоца
1 извршилац
2 извршиоца
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

пуна норма
8 часова
пуна норма
10 часова
2 часа
2 часа
½ норме
1 час
4 часа

II
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03-34-1080/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

598
На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана
02.08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање конкурса и огласа за попуну упражњених
радних мјеста у средњим школама са подручја Босанско-подрињског канотна
Горажде
I
Овом се Одлуком даје сагласност средњим школама са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде, за расписивање конкурса и огласа за попуну упражњених радних мјеста и то:
ЈУМСШ “Енвер Поздеровић” Горажде
а) Неодређено радно вријеме
1.
2.
3.

Наставник математике
Наставник ликовне културе
Социјални радник

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

17 часова
2 часа

пуно радно вријеме
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15. аугуст/коловоз 2018.

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018.године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наставник енглеског језика
Наставник њемачког језика
Наставник турског језика
Наставник музичке културе
Наставник психологије
Наставник филозофије са логиком
Наставник права
Наставник економске групе предмета
Наставник географије
Наставник пољопривредне групе предмета

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

7 часова
18 часова
16 часова
4 часа
5 часова
6 часова
6 часова
20 часова
14 часова
14 часова

Одређено радно вријеме до повратка упосленика са функције, а најдуже до
28.12.2018.године
1. Наставник историје
1 извршилац
18 часова
ЈУСТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде
а) Неодређено непуно радно вријеме
1.
2.
3.

Наставник енглеског језика
Наставник хемијске групе предмета
(професор хемије)
Наставник тјелесног и здравственог одгоја

1 извршилац

8 часова

1 извршилац

17 часова

1 извршилац

8 часова

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018. годин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наставник математике
1 извршилац
3 часа
Наставник историје
1 извршилац
6 часова
(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године)
Наставник њемачког језика
1 извршилац
8 часова
Наставник информатике
1 извршилац
2 часа
Наставник хемијско
1 извршилац
9 часова
– технолошке групе предмета
Наставник медицинске групе предмета
1 извршилац
8 часова
Наставник саобраћајне групе предмета
1 извршилац
6 часова
Наставник машинске групе предмета
1 извршилац
пуна норма
(до повратка упосленика са функције, а најдуже до 28.12.2018.године)
Наставник машинске групе предмета
1 извршилац
пуна норма
Наставник машинске групе предмета
1 извршилац
11 часова
Наставник стручно–теоријских предмета
1 извршилац
14 часова
за звање грађевински техничар
Наставник економске групе предмета
1 извршилац
12 часова

15. аугуст/коловоз 2018.

13.
14.
15.

Наставник практичне наставе за медицинску групу предмета
Наставник практичне наставе за медицинску групу предмета
Наставник турског језика
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1 извршилац

24 часа

1 извршилац

18 часова

1 извршилац

4 часа

ц) Одређено радно вријеме до повратка упосленице са породиљског одсуства,
а најдуже до 28.12.2018. године
1.

Наставник стручно-теоријских предмета
за звање архитектонски техничар

1 извршилац

12 часова

1 извршилац

пуно радно вријеме

1 извршилац

пуна норма

1 извршилац

пуна норма

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

пуна норма
пуна норма
2 часа
6 часова
2 часа
2 часа
4 часа
6 часова
12 часова
6 часова
5 часова
2 часа

1 извршилац

2 часа

1 извршилац

11 часова

1 извршилац

8 часова

1 извршилац

4 часа

ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде
а) Неодређено радно вријеме
1.

Социјални радник

б) Одређено радно вријеме до 28.12.2018. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наставник тјелесног и здравственог одгоја
Наставник практичне наставе
машинске струке

Наставник практичне наставе електро струке

Наставник економске групе предмета
Наставник босанског језика и књижевности
Наставник њемачког језика
Наставник енглеског језика
Наставник физике
Наставник тјелесног и здравственог одгоја
Наставник историје
Наставник информатике
Наставник права
Наставник вјеронауке
Наставник Саобраћајне психологије
Наставник стручно теоријске наставе
угоститељске струке
Наставник стручно теоријске наставе
електро струке
Наставник економске групе предмета
Наставник стручно теоријске наставе
саобраћајне струке
Наставник практичне наставе текстилне
струке

1 извршилац

16 часова
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Наставник практичне наставе машинске
струке
Наставник практичне наставе за фризере

2 извршиоца

21 час

2 извршиоца

18 часова

2 извршиоца

пуно радно вријеме

ц) Одређено радно вријеме до 30.06.2019.године
1.

Хигијеничар
II

Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03-34-1081/18
02.08.2018.године
Горажде

599

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 2.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 002) – Текући трансфер за културу за 2018.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници,
одржаној дана 02.08.2018.г., д о н о с и:

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 002) – Текући трансфер
за културу за 2018. годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Удружења „Пулс младих”
број:1610000196510080, отворен код Раифаизен банке, ИД број:4245084550008.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу „Пулс младих”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.600,00 КМ Удружењу
„Пулс младих” на име реализације пројектних активности у области културе у руралним мјестима Босанско-подрињског кантона Горажде.

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
Члан 4.
Уколико корисник средстава
додијељена средства не утроши искључиво на дјелатности из области кул-

15. аугуст/коловоз 2018.
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туре, иста је дужан у истом износу вратити Министарству за образовање,
младе, науку, културу и спорт, а одлуку о томе донијеће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде након подношења извјештаја од стране Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт.

I

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1103/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

600
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2018.годину број:10-14-233-2/18
од 31.01.2018.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 154.
редовној сједници, одржаној дана 02.
08.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име VII (седме) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2018. годину

Одобравају се новчана средства
у износу од 39.471,76 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате VII (седме) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2018. годину, намијењене за исплату плата и доприноса.
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.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број:4245030110002.
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.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-
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бли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.

Члан 2.

Број:03-14-1102/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

601
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Савезу за спорт и рекреацију
инвалида Босанско-подрињског
кантона Горажде за одлазак на КУП
- првенство у малом фудбалу
у Маглају
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 700,00 (словима: седам стотина) КМ наиме суфинансирања организовања одласка инвалида на КУП
првенство у малом фудбалу које ће се
одржати у Маглају дана 30.06.2018.године.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације
РВИ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Савеза за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1990540006144655, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–1101/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

602
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући тр-

15. аугуст/коловоз 2018.
ансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 10.000,00 (словима: десет
хиљада) КМ на име финансирања рада Фондације „Истина за Горажде” Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300- Текући трансфери непрофитним организацијама – Трошкови Фондације
“Истина за Горажде”.
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ражде је дужна након утрошка одобрених новчаних средстава Министарству за борачка питања доставити извјештај о проведеним активностима и
утрошку новчаних средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1100/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

603
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018. године,
д о н о с и:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Фондације „Истина за Горажде”
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 1995430021069752, отворен
код Шпаркасе банке филијала Горажде.
Члан 4.
Фондација „Истина за Горажде”, Босанско-подрињског кантона Го-

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде за потписивање уговора о дјелу са
мр. Џанановић Муамером за обављање послова координације научно-истраживачких активности по Пројекту
израде монографије „Горажде 19921995.”
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Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања, економски код 614 200 Текући трансфери појединцима – БОР 005 – Подизање нишана – надгробних споменика и споменобиљежја.

Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 2.000,00
(Словима: двијехиљаде) КМ на име
суфинансирање обиљежавања почетка операција „Круг” и „Дрина” за
2018. годину.

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.

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:03–14-1117/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

604
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање обиљежавања
почетка операција „Круг”
и „Дрина” за 2018.годину

Члан 2.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити Организацији
ПШиПБ на жирорачун број:199054000
5249539 - Шпаркасе банка филијала
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:03–14-1097/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

605
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-

15. аугуст/коловоз 2018.
подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 38. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:13/17), а у складу са Рјешењем Министарства за финансије о
одобравању прерасподјеле средстава у
Буџету Управе полиције МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину, број: 06-14-2554-1/18 од
22.05.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
опреме Управи полиције
Министарства за унутрашње послове
Члан 1.
Даје се сагласност Управи полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да покрене поступак набавке
сљедеће опреме:
-

-

-

Апликација - софтвер за обраду
прекршаја са уређаја којима се
исти региструју те са могућношћу увезивања са базом података ИДДЕЕА и другим базама
података;
електронска опрем - 1 (једна)
камера (са софтвером) за регистровање прекршаја забиљежених преко радарског система, у
бази података ИДДЕЕА и другим базама података и
електронске опреме - 3 (три) камере за покривање видео-надз-
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ором дијела раскрсница на подручју града Горажда.
Члан 2.
Средства потребна за набавку
опреме из члана 1. ове Одлуке, у укупном износу од 80.000 КМ, обезбијеђена су у Буџету Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 13/17), раздјел
14, организациони код 142 – Управа
полиције на економским кодовима:
-

821300 - Набавка опреме у износу
од 53.000 КМ и
821500 - Набавка сталних средстава
у облику права у износу
од 27.000 КМ.

Набавку обавити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје
надлежности.
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:03–14-1096/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

15. аугуст/коловоз 2018.
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III

606
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 55. став 2. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и
муниције (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/17), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за провођење поступка уништења
ватреног оружја
I
Овим Рјешењем, у складу са Одлуком Вршиоца овлаштења полицијског комесара МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде о уништењу
ватреног оружја, дијелова за ватрено
оружје и муниције број:07/I-04-4171/18
од 23.07.2018. године, именује се Комисија у саставу:
-

Дуровић Самир – предсједник,
Мирвић Адмир – члан,
Маслан Фикрет – члан.
II

Задатак Комисије је да, у складу
са Одлуком из тачке I проведе поступак уништења ватреног оружја, дијелова за ватрено оружје и муниције у складу са чланом 55. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције.

Уништење ватреног оружја, дијелова за ватрено оружје и муниције,
наведеног у Одлуци из тачке I овог Рјешења, ће се извршити у вријеме и на
локацији према програму који је донио УНДП, а о чему ће бити сачињен
записник, који ће се доставити Управи
полиције – МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде, како би се исти
уложио у спис предмета.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-04-1093/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

607
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 114. став 2. Закона о организацији органа управе у
Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број:35/05), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.год., д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности за отпис
материјално-техничких средстава
у Министарству за унутрашње
послове Босанско-подрињског
кантона Горажде

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 1.

Овом се Одлуком даје сагласност министру за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде да, због застарјелости и неупотребљивости, изврши
отпис и уништење сљедећих материјално-техничких средстава – аутоматског наоружања:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВРСТА НАОРУЖАЊА
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Аутоматска пушка ЦЗ , М70
Члан 2.

Уништење аутоматског наоружања из члана 1. ове Одлуке извршити у вријеме и на локацији према програму који доноси Развојни програм
Уједињених нација – УНДП, о чему се
треба сачинити записник.
По сачињавању записника о
уништењу, аутоматско наоружање из
члана 1. ове Одлуке искњижити из књиговодствене евиденције имовине Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

ФАБРИЧКИ
БРОЈ
Б 51854
Б 52166
Б 40121
А 30937
Б 108768
133500
296309

КЊИГОВОДСТВЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1092/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

608
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти и Програмом о измјенама и допунама Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за
пројекте, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године,
д о н о с и:

15. аугуст/коловоз 2018.
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ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Помоћ спортским клубовима
са подручја Града Горажда
за учешће у такмичењима”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 53.000,00
КМ Граду Горажду, за суфинансирање Пројекта “Помоћ спортским клубовима са подручја града Горажда за
учешће у такмичењима”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Средства уплатити на депозитни рачун број:1028400000002222, отворен код Унион банке.
Члан 3.
Са Градом Гораждем – корисником средстава, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити
уговор о суфинансирањуу у којем ће
се прецизирати права и обавезе, начин
уплате средстава, надзор над реализацијом као и друга питања од значаја за
реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да са
Градом Гораждем потпише уговор о
суфинансирању реализације Пројекта
“Помоћ спортским клубовима са под-

ручја града Горажда за учешће у редовном систему такмичења”.
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:03–14-1084/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

609
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти и Програмом о измјенама и допунама Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за
пројекте, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Вањско уређење зграде за социјално
становање”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 11.900,00

15. аугуст/коловоз 2018.
КМ Општини Фоча ФБиХ, за суфинансирање Пројекта “Вањско уређење
зграде за социјално становање”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти–за пројекте.
Средства уплатити на депозитни рачун број:1011400000595742, отворен код Привредне банке д.д. Сарајево
филијала Горажде.
Члан 3.
Са Општином Фоча ФБиХ – корисником средстава, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде ће закључити уговор о суфинансирању, у којем ће се прецизирати права и обавезе,
начин уплате средстава, надзор над
реализацијом као и друга питања од
значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да са
Општином Фоча ФБиХ потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Вањско уређење зграде за социјално становање”.
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:03–14-1116/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Број 9 – страна 1403

610
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти и Програмом о
измјенама и допунама Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за
пројекте, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Постављање видеонадзора
на фреквентним мјестима општине”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 6.800,00
КМ Општини Фоча ФБиХ, за суфинансирање Пројекта “Постављање видеонадзора на фреквентним мјестима
општине”
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансф-

15. аугуст/коловоз 2018.
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ери другим нивоима власти – за пројекте.
Средства уплатити на депозитни рачун број: 1011400000595742, отворен код Привредне банке д.д. Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Са Општином Фоча ФБиХ – корисником средстава, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде ће закључити уговор о суфинансирању, у
којем ће се прецизирати права и обавезе, начин уплате средстава, надзор над
реализацијом, као и друга питања од
значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да са
Општином Фоча ФБиХ потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Постављање видеонадзора на
фреквентним мјестима општине”.
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:03–14-1115/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

611
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100 - Текући трансфери другим

нивоима власти и Програмом о измјенама и допунама Програма утрошка
средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину са
економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за
пројекте, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Извршење јавних радова
у 2018.години”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 15.000,00
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфинансирање Пројекта “Извршење јавних
радова у 2018.години”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Средства уплатити на жиро рачун број:1020070000018886, отворен код
Унион банке Сарајево, експозитура Горажде.
Члан 3.
Са Општином Пале ФБиХ – корисником средстава, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде ће зак-

15. аугуст/коловоз 2018.
ључити уговор о суфинансирању, у
којем ће се прецизирати права и обавезе, начин уплате средстава, надзор
над реализацијом као и друга питања
од значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да са
Општином Пале ФБиХ потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Извршење јавних радова у 2018.
години”.
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:03–14-1114/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

612
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100 - Текући трансфери другим
нивоима власти и Програмом о измјенама и допунама Програма утрошка
средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину са
економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Санација локалног пута за Горње
и Доње Брдариће”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 40.000,00
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфинансирање Пројекта “Санација локалног пута за Горње и Доње Брдариће”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000018886, отворен код
Унион банке Сарајево, експозитура Горажде.
Члан 3.
Са Општином Пале Ф БиХ – корисником средстава, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде ће закључити уговор о суфинансирању, у којем ће се прецизирати права и обавезе,
начин уплате средстава, надзор над
реализацијом као и друга питања од
значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да са
општином Пале ФБиХ потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Санација локалног пута за Горње и Доње Брдариће”.

15. аугуст/коловоз 2018.
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Члан 4.

Члан 2.

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

Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.

Број:03–14–1113/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

613
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обиљежавања манифестације
„Одбрана БиХ - Игман 2018.”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.000,00
(словима: једна хиљада) КМ за обиљежавање манифестације „Одбрана БиХ
– Игман 2018.” која ће одржати 03. августа 2018.године.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Удружења демобилисаних бораца АР
БиХ Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1610300004930021, отворен
код Раифаизен банке филијала 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:03–14-1087/18
02.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

614
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – вјерским зајед-

15. аугуст/коловоз 2018.
ницама, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 154. редовној сједници, одржаној дана 02.08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Исламској заједници у БиХ
– Меџлису Исламске заједнице
Рогатица – Извршни одбор
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 КМ Исламској
заједници у БиХ – Меџлису Исламске
заједнице Рогатица – Извршни одбор,
на име реализације пројекта изградње
шехидског спомен-обиљежја у џемату
Враголови.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614 300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама – Меџлис ИЗ.
Средства уплатити на трансакцијски рачун: 1415455320009707, отворен код ББИ банке.
Члан 3.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 155. телефонској сједници, одржаној дана 07.08.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУЛИ 2018. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец ЈУЛИ 2018.године, у износу од 371,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец ЈУЛИ 2018.године, у износу од 8,00
КМ по једном радном дану.
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”.

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:03–14-1124/18
02.08.2018.године
Горажде

Број:03–14-1085/18
07.08.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА СПОРТСКИХ
РИБОЛОВАЦА „ГОРАЖДЕ“ 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-5/2008 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ.
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 Врана Бахрудину –
предсједнику Управног одбора
Удружења (предсједнику Удружења) и Џамбеговић Нермину – допредсједнику Управног одбора
Удружења (подпредсједнику Удружења), престаје овлаштење за заступање и представљање Удружења, а нова лица овлаштена за заступање и представљање удружења
су: Пеказ Халид – предсједник
Управног одбора Удружења (предсједник Удружења) и Човчић Един – допредсједник Управног одбора Удружења (подпредсједник
Удружења).

15. аугуст/коловоз 2018.
3. 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 Полутак Мустафа и даље остаје Предсједник
Скупштине удружења, а ново лице именовано за допредсједника
Скупштине Удружења је: Селимовић Мерсудин – допредсједник
Скупштине Удружења.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена делегата Скупштине Удружења, тако што се досадашњи делегати Скупштине Удружења од 09.04.2014.године, разрјешавају дужности на основу Одлуке
Скупштине Удружења број:24-1/18
од 07.07.2018. године, и истом се
Одлуком именују нови делегати
Скупштине Удружења.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Управног
одбора Удружења, тако што се досадашњи чланови Управног одбора Удружења разрјешавају дужности, а именују се нови чланови Управног одбора Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења,
број:24-2/2018 од 07.07.2018.године.
6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе

15. аугуст/коловоз 2018.
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Надзорног
одбора Удружења, тако што се досадашњи чланови Надзорног одбора Удружења разрјешавају дужности, а именују се нови чланови Надзорног одбора Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења,
број: 24-4/18 од 07.07.2018. године.
7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 24.07.2018.године.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ГОРАЖДЕ“ уписано је
у Регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе Босанско–подрињског
кантона Горажде, дана 15.04.2008. године, под регистарским бројем:Р-I-5/08
у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-57/18
од 09.07.2018. године, обратило се Удружење спортских риболоваца Горажде“ Горажде за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и
представљање Удужења, промјене предсједника и замјеника предсједника
Скупштине Удружења, промјене делегата у Скупштини Удружења, промјене чланова Управног одбора и промјене чланова Надзорног одбора.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 24-5/2018 од 07.07.2018. године о
разрјешењу и именовању предсједника и допресједника Управног одбора,
који су уједно и лица за заступање и
представљање Удружења, Одлука број:
24-3/2018 од 07.07.2018.године, о именовању предсједника и замјеника пре-
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дсједника Скупштине Удружења, Одлука број: 24-2/2018 од 07.07.2018. године о разрјешењу и именовањ Управног одбора Удружења, Одлука број: 244/2018 године од 07.07.2018. године о
разрјешењу и именовању Надзорног
одбора Удружења, Одлука број: 24-1/
2018 од 07.07.2018.године о разрјешењу
и именовању делегата Скупштине Удружења, Записник са сједнице Скупштине Удружења број:20/18 од 28.06.
2018. године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, оцјенило је 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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може

15. аугуст/коловоз 2018.
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покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-57/18
24.07.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ПРЕМИЈЕРА
Емина Башић,с.р.

617
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву Удружења БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ „ОЛИМПИА“
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-6/2018 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ
„ОЛИМПИА“ ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сједишта Удружења, тако што се сједиште Удружења у улици Шукрије Кукавице бр
-oj:120. Горажде мијења и ново сједиште Удружења је у улици Прве

славне Вишеградске бригаде б.б.
Горажде.
3. Упис промјена из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
25.07.2018. године.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ БОДИБИЛДИНГ
И ФИТНЕС КЛУБ „ОЛИМПИА“ ГОРАЖДЕуписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе, дана 05.06.2018. године, под регистарским бројем Р-I-6/2018 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-56/18
од 29.06.2018. године, обратило се Удружење бодибилдинг и фитнес клуб
„ОЛИМПИА“ Горажде за упис у регистар промјене сједишта Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука број: 02/19 од 28.06.2018. године, о
промјени сједишта Удружења и Записник са сједнице Скупштине, број:
01/18 од 28.06.2018. 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 Рјеше-
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ња. 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 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-56/18
25.07.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ПРЕМИЈЕРА
Емина Башић,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА КУЛТУРНОУМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „РАСИМ
ИМШИРОВИЋ“ ПРАЧА, на основу
члана 42. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о престанку рада удружења
1. УДРУЖЕЊЕ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „РАСИМ ИМ-
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ШИРОВИЋ“ ПРАЧА, регистровано дана 30.05.1997. године, под редним бројем Р-I-9/97 у прву књигу
Регистра, престаје са радом, и брише се из Регистра удружења, који
се води у Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско
–подрињског кантона Горажде.
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Дана 31.07.2018. године Удружење Културно-умјетничко друштво
„РАСИМ ИМШИРОВИЋ“ ПРАЧА обратило се захтјевом за брисање из Регистра удружења, који се води у Министарству за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона
Горажде.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:1-7/18 од 24.07.2018.године, о престанку дјеловања Удружења, Одлука
број:2-7/18 од 24.07.2018. године, о расподјели финансијских средстава у поступку гашења Удружења, Записник са
сједнице Скупштине Удружења и Увјерење Порезне управе ФБиХ Кантонални порезни уред Горажде број: 13-5-115-613/18 од 31.07.2018. године, из којег
се види да поменуто удрежење нема
обавеза према порезној евиденцији.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, ово Министарство је утврдило сљедеће:
Чланом 43. став 1. тачка 1. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), прописано је да удружење престаје са радом ако надлежни орган удружења донесе одлуку о престанку
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рада удружења, а чланом 42. истог Закона да удружење престаје са радом
када надлежно министарство донесе
коначно рјешење о престанку рада удружења или када кантонални суд донесе правоснажну пресуду о забрани
рада удружења. Такођер, у члану 46.
поменутог Закона прописано је да се
преостала имовина удружења која се
брише из регистра распоређује сходно
одлуци надлежног органа удружења.
С обзиром на то да је Скупштина Удружења Културно-умјетничко
друштво „РАСИМ ИМШИРОВИЋ“
ПРАЧА донијела Одлуку о престанку
дјеловања Удружења и Одлуку о расподјели финансијских средстава у поступку гашења Удружења, стекао се услов за престанак рада поменутог Друштва и брисање истог из Регистра удружења, који се води у овом Министарству.
На основу напријед наведеног,
одлучено је као у диспозитиву 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 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
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предмета.
Број:УП-1:05-05-62/18
02.08.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ПРЕМИЈЕРА
Емина Башић,с.р.
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На основу члана 9. Закона о
Агенцији за приватизацију у Босанскоподрињском кантону Горажде („Службене новине Босанско-подринјског кантона Горажде“ број:8/10, 16/16), члана 14. Статута Агенције за привтизацију у Босанско-подрињском кантону
Горажде („Службене новине Босанскоподринјског кантона Горажде“ број:
3/01, 14/07), Колективног уговора за
службенике органа управе и судске власти у Федеарацији Босне и Хецерговине (“Службене новине Федерације
БиХ”, број:16/18) и члана 7. Пословника о раду Управног одбора Агенције за
приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде, Управни одбор
Агенције за приватизацију, на X редовној сједници, одржаној дана 19.07.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Правилника о утврђивању
дужине трајања годишњег одмора
и одсуства са рада запосленика
са средњом стручном спремом
у Агенцији за приватизацију
у Босанско-подрињском кантону
Горажде
I
У члану 2. Правилника о утврђивању дужине трајања годишњег одмора и одсуства са рада запосленика са
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средњом стручном спремом у Агенцији за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде ријечи „а највише 30 радних дана“ замјењују се ријечима „а највише 36 радних дана“.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:13–05–104–3/18 Замјеник предсједника
19.07.2018.године
Управног одбора
Горажде
Самир Имамовић,с.р.
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На основу члана 12. Закона о
министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:9/13 и 13/13), министар за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗОВАЊУ
И ИЗВОЂЕЊУ ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ
У ШКОЛАМА СРЕДЊЕГ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
И КОД ПОСЛОВНИХ
СУБЈЕКАТА

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)

(1) Овим се Правилником уређују начин организовања и извођења практичне наставе у школама средњег
стручног образовања Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон) и код пословних субјеката, те утврђују циљеви,
институције и облици извођења
средњег стручног образовања и практичне наставе, улога и обавезе
средње стручне школе и пословног
субјекта, основна питања извођења
наставних планова и програма, овлаштења и обавезе укључених акт-
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ера у организовање и извођење практичне наставе код пословног субјекта, услови за организовање практичне наставе код пословног субјекта, провјера испуњавања услова
пословних субјеката, оцјењивање
ученика, садржај и обрасци уговора о сарадњи између школе и пословног субјекта, уговора о извођењу практичне наставе код пословног субјекта, партнерског уговора
између пословних субјеката у реализацији практичне наставе, образац за раскид уговора, те друга питања од значаја за организацију и
извођење практичне наставе у средњег стручног образовања и код
пословних субјеката.
(2) Граматичка терминологија кориштења мушког и женског рода за појмове у овом Правилнику укључује
оба спола.
Члан 2.
(Значење појмова)
(1) У смислу овог Правилника утврђују се основни појмови:
Координатор је лице које је у радном
односу у школи које координира практичну наставу која се изводи код пословних субјеката.
Конзорциј је заједница пословних субјеката који обављају исту или сличну
дјелатност основану на основу партнерског уговора с циљем судјеловања у
заједничким активностима ради омогућавања извођења комплетног практичног наставног програмског садржаја за одређени образовни профил.
Пословни субјекат је привредно дру-
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штво, установа или лице које самостално обавља дјелатност, које испуњава
прописане услове за извођење практичне наставе и посједује одговарајућу
потврду Министарства за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство) о испуњености услова за извођење практичне
наставе.
Ментор је лице које је запослено код
пословног субјекта или лице које самостално обавља дјелатност и које посједује доказ о завршеној обуци о основама педагошко-дидактичких знања и вјештина за рад са ученицима, одговорно за организацију, вођење и праћење
практичне наставе која се изводи код
пословног субјекта.
Партнерски уговор између пословних субјеката (у даљем тексту: партнерски уговор) је уговор закључен у писаном облику којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности пословних субјеката који као чланови конзорција учествују у извођењу прописаних практичних програмских наставних садржаја утврђених наставним
планом и програмом.
План извођења практичне наставе
код пословног субјекта – (у даљем тексту: план извођења практичне наставе) је писани документ који се доноси
у сарадњи школе и пословног субјекта
или конзорција, којим се утврђује садржајни и временски распоред извођења практичне наставе код пословног
субјекта.
Практична настава је облик наставе
који се изводи у складу са наставним
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плановима и програмима у школским
радионицама, лабораторијама и кабинетима те другим објектима и просторима за наставу, опремљеним у складу
са одговарајућим нормативима и/или
код пословних субјеката који имају одговарајућу савремену опрему, техничко-технолошка средства и друге одговарајуће услове, у складу с наставним
планом и програмом и планом извођења практичне наставе у циљу усвајања стручних компетенција неопходних за стицање III или IV степена стручне спреме прописаних стандардом
занимања и стандардом квалификације.
Уговор о сарадњи између школе и
пословног субјекта односно чланова
конзорција (у даљем тексту: уговор о
сарадњи) је уговор закључен у писаном облику, којим се уређују међусобни
односи, права и обавезе школе и пословног субјекта, односно школе и чланова конзорција у вези са организацијом и извођењем практичне наставе
ученика код пословног субјекта или
код чланова конзорција, сачињен у складу са одредбама члана 31. овог Правилника.
Уговор о извођењу практичне наставе код пословног субјекта или чланова конзорција (у даљем тексту: уговор
о извођењу практичне наставе) је уговор закључен у писаној форми између пословног субјекта или чланова конзорција и ученика односно законског
заступника ученика, којим се уређују
међусобни односи, права и обавезе ученика, односно законског заступника
ученика и пословног субјекта или чланова конзорција поводом извођења практичне наставе, сачињен у складу са
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чланом 32. овог Правилника.
Школа средњег стручног образовања
(у даљем тексту: школа) је средња техничка, стручна и мјешовита школа,
као и друге врсте школа које испуњавају услове за обављање дјелатности
образовања, у складу са одговарајућим
законима и подзаконским актима у Босни и Херцеговини којим се детаљније
уређује дјелатност средњег стручног
образовања, а у којој се, у складу са наставним планом и програмом, изводи
практична настава.
Члан 3.
(Основни циљ)
Основни циљ доношења Правилника јесте регулисање начина и поступка организовања и извођења практичне наставе у школама средњег стручног образовања на подручју Кантона те регулисање организовања и извођења практичне наставе или њеног
дијела код пословног субјекта.
Члан 4.
(Посебни циљеви)
(1) Посебни циљеви доношења Правилника су:
b) Осигурање услова за стицање,
усавршавање и развој стручних
компетенција у складу са потребама и кретањима тржишта
рада;
б) Допринос јачању конкурентности привреде Босанско-подрињског кантона Горажде и привреде Босне и Херцеговине;
ц) Допринос осигурању услова за
запошљавање по завршетку средњег стручног образовања, да-
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љње образовање и цјеложивотно учење;
д) Промоција и развој предузетништва, професионалног и каријерног развоја код младих;
е) Усаглашавање потреба између
средњег стручног образовања и
тржишта рада на нивоу Кантона.
Члан 5.
(Извођење практичне наставе)
Практична настава се изводи у
школи и/или код пословног субјекта у
циљу усвајања стручних компетенција
неопходних за стицање III или IV степена стручне спреме прописаних стандардом занимања и стандардом квалификације.
Члан 6.
(Практична настава ученика
са посебним одгојно-образовним
потребама)
(1) Ученици са посебним одгојно-образовним потребама имају право
на похађање практичне наставе у
школи и код пословног субјекта.
(2) Ближи пропис о похађању практичне наставе ученика из става (1)
овог члана доноси Министарство.
II

ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ
ПЛАНА И ПРОГРАМА
Члан 7.
(Наставни план и програм)

(1) Одгојно-образовни рад у школи се
остварује на основу наставног плана и програма (у даљем тексту: наставни план и програм) који сад-
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ржи општеобразовне, стручнотеоретске и практичне програмске садржаје, а у складу са Законом о средњем образовању и одгоју Босанско-подрињског кантона Горажде (у
даљем тексту: Закон) и Педагошким стандардима и нормативима за
средње образовање и одгој (у даљем тексту: Педагошки стандарди).
(2) Наставним планом и програмом за
одговарајући образовни профил
утврђују се сврха, циљеви и задаци
програма, наставни предмети, садржај, трајање и основни облици извођења програма, годишњи и седмични број часова наставе, практичне наставе, број часова за сваки
предмет, дидактички и други услови за извођење програма, исходи
учења, те профил и стручна спрема наставника за реализацију плана и програма.
(3) Наставни план и програм може
имати класичну, модуларну или
структуру према пољима учења,
при чему се наставни план и програм развија колико је год могуће,
примјеном модуларне методологије и по принципу поља учења.
Члан 8.
(Садржај наставног плана
и програма)
(1) Наставним планом и програмом,
за сваку врсту школе, у зависности
од врсте образовног профила, утврђује се однос општеобразовног,
стручнотеоретског и практичног
програмског садржаја.
(2) Наставни план и програм одређује
удио и извођење практичног програмског садржаја у цјелокупном
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образовном циклусу.
(3) Расподјела практичног програмског садржаја прописаног наставним
планом и програмом између пословног субјекта и школе утврђује
се уговором о сарадњи и планом
извођења практичне наставе за сваки појединачни образовни профил са тенденцијом да се што већи
дио практичне наставе обавља код
пословног субјекта.
Члан 9.
(Специфични садржаји
наставног плана и програма)
(1) Саставни дио наставног плана и
програма за сваку врсту школе, групу наставних предмета односно
предмет, чине и специфични садржаји, чији обим не може бити већи
од 20% у односу на утврђени наставни план и програм.
(2) Приликом креирања специфичних
садржаја наставног плана и програма, узимају се у обзир потребе локалног тржишта рада.
Члан 10.
(Остварење наставног плана
и програма)
(1)

(2)

Општеобразовни, стручнотеоретски програмски садржај организује се у просторијама школе уз
што већу повезаност с практичним програмским садржајем с циљем што бољег усвајања стручних
компетенција.
Практични програмски садржај
остварује се у школским радионицама, лабораторијима, кабинетима и другим објектима и просторима за наставу у складу са одго-

(3)

варајућим нормативима, те код
пословног субјекта који испуњава
услове у складу са чланом 25. овог
Правилника.
Остваривање практичног програмског садржаја код пословног субјекта (у даљем тексту: практична настава код пословног субјекта) организује се на начин и под
условима утврђеним наставним
планом и програмом за одређен
образовни профил, планом извођења практичне наставе, уговором о сарадњи и уговором о извођењу практичне наставе.

Члан 11.
(План извођења практичне наставе)
(1) План извођења практичне наставе
дефинише практичне програмске
садржаје које је пословни субјект у
могућности да реализује у својим
просторијама, имајући у виду опремљеност и оспобљеност пословног
субјекта за организацију и извођење практичне наставе.
(2) Планом извођења практичне наставе дефинише се садржајни и временски распоред извођења практичне наставе, начин реализације по
мјестима извођења и евиденција
реализације извођења, а исти се доноси у сарадњи школе и пословног
субјекта или конзорција.
(3) План извођења практичне наставе
темељи се на стручним компетенцијама формулисаним у стандарду
занимања или исходима учења из
наставног плана и програма.
(4) План извођења практичне наставе
је саставни дио уговора о сарадњи.
(5) Потписивањем уговора о сарадњи
пословни субјект се обавезује на ре-
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ализацију плана извођења практичне наставе, уз помоћ и у сарадњи
са координатором.
(6) Ако пословни субјекат не испуњава или престане у одређеном тренутку испуњавати услове за остварење цјелокупног практичног програмског садржаја наставе предвиђеног наставним планом и програмом за одређени образовни профил, може основати, односно постати чланом конзорција, а у циљу
омогућавања извођења цјелокупног практичног програмског садржаја.
(7) Односи између пословних субјеката који су удружени у конзорциј
регулишу се партнерским уговором који представља прилог 4. овог
Правилника.
III ОВЛАШТЕЊА И ОБАВЕЗЕ
АКТЕРА УКЉУЧЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈУ И ИЗВОЂЕЊЕ
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ КОД
ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА
Члан 12.
(Овлаштења и обавезе
Министарства)
У циљу организације, извођења
и праћења практичне наставе код пословног субјекта, Министарство има
сљедећа овлаштења и обавезе:
a) именовање комисије за утврђивање испуњености услова за извођење практичне наставе код
пословног субјекта (у даљем тексту: комисија) и доношења рјешења о испуњености услова за
извођење практичне наставе код

б)
ц)

д)
е)
ф)
г)
х)
и)

пословног субјекта (у даљем тексту: рјешење);
вођење јавног регистра пословних субјеката са одобрењем за
извођење практичне наставе;
израда пописа образовних профила за које се практична настава или њен дио изводи код
пословног субјекта;
доношење наставних планова и
програма израђених на основу
стандарда занимања;
организација, на захтјев и по
указаној потреби, признате обуке ментора;
вођење евиденције о обукама
ментора;
вођење евиденције о менторима;
надзор над провођењем Правилника;
одлучивање о свим питањима
која нису регулисана овим Правилником или другим прописима, а тичу се организације и
извођења практичне наставе у
школи или код пословног субјекта.

Члан 13.
(Овлаштења Привредне коморе)
(1) Привредна комора Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем
тексту: Комора) пружа у што је могуће већој мјери подршку при организацији, извођењу и праћењу
практичне наставе код пословног
субјекта и њеном унапрјеђењу, што
се нарочито огледа у сљедећим овлаштењима Коморе:
a) потицање и информисање пословних субјеката о учешћу у извођењу организације практичне наставе;

15. аугуст/коловоз 2018.
б) пружање подршке и помоћи пословним субјектима у процесу
извођења практичне наставе;
ц) спровођење испитивања и истраживања о потребама пословних субјеката, захтјевима и мјерама побољшања практичне наставе;
д) пружање препорука Министарству о начинима унапређења
практичне наставе код пословних субјеката;
е) предлагање представника Коморе за чланове комисије за утврђивање испуњености услова за
извођење практичне наставе, по
указаној потреби;
ф) оглашавање пријаве потреба пословних субјеката и школа за
извођењем практичне наставе.
Члан 14.
(Овлаштења и обавезе
пословног субјекта)
(1) Пословни субјекат има сљедећа овлаштења и обавезе у организовању
и извођењу практичне наставе:
a) организовање имплементације
плана извођења практичне наставе и осигурање услова за остварење циљева практичне наставе у заданом року;
б) именовање ментора;
ц) стављање неопходних средстава
за извођење практичне наставе
ученицима на располагање;
д) обезбјеђење неопходних мјера
заштите на раду ученика у складу са важећим прописима из
области заштите на раду;
е) учествовање у оцјењивању ученика у складу са Законом и ре-
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левантним подзаконским актима, у случајевима када је та могућност прописана;
ф) обезбјеђење бесплатне исхране
ученицима или исплаћивање
одговарајуће накнаде за исхрану у складу са интерним актима пословног субјекта, што је
обавеза која ће се у сваком конкретном случају регулисати уговором о сарадњи и уговором о
извођењу практичне наставе;
г) сарадња са координатором и
омогућавање координатору приступа мјесту извођења практичне наставе, као и увиду у прописану документацију, на захтјев школе;
х) исплаћивање финансијске награде ученицима;
и) вођење писмене документације
о извођењу практичне наставе;
ј) пружање информација о извођењу практичне наставе на захтјев Коморе или Министарства;
к) учестовање у рјешавању конфликтних ситуација;
л) осигурање повјерљивости личних података ученика у складу
са важећим прописима о заштити личних података;
м) достављање Комори података о
потреби за извођењем практичне наставе у просторијама пословног субјекта;
н) вођење евиденције о ученицима
који код пословног субјекта обављају практичну наставу у складу са Правилником о садржају и начину вођења евиденције
о радницима и другим лицима
ангажованим на раду („Службене новине ФБиХ“, број 92/16).
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(2) Пословни субјекат може задужити
ученика само на оним пословима
који осигуравају стицање компетенција за одређени образовни профил у складу са наставним планом
и програмом и планом извођења
практичне наставе.
(3) Овлаштења и обавезе из става (1)
овог члана пословни субјекти који
су удружени у конзорциј имају искључиво у погледу извођења одговарајућег дијела практичне наставе.
(4) Детаљна овлаштења и обавезе пословног субјекта у погледу организовања и извођења практичне наставе дефинишу се уговором о сарадњи и уговором о извођењу практичне наставе.
Члан 15.
(Овлаштења и обавезе школе)
(1) У циљу организације, извођења и
праћења практичне наставе, школа
има сљедећа овлаштења и обавезе:
a) остварење програмских садржаја прописаних наставним планом и програмом;
б) систематизацијом предвидјети
радно мјесто координатора практичне наставе која се изводи
код пословних субјеката, уз претходну сагласност Министарства;
ц) закључивање уговора о раду са
координатором;
д) осигурање да је у корист ученика који обављају практичну наставу код пословних субјеката закључен уговор о осигурању у
случају незгоде током обављања
практичне наставе;
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е) вођење евиденције о закљученим
уговорима о сарадњи и уговорима о извођењу практичне наставе;
ф) сарадња са пословним субјектом
и информисање о ученицима
који похађају практичну наставу код пословног субјекта;
г) оцјењивање ученика у складу са
Законом и релевантним подзаконским актима;
х) сарадња са ментором, обилазак
мјеста извођења практичне наставе код пословног субјекта и
вршење увида у прописану документацију;
и) пружање информација о организацији и извођењу практичне наставе на захтјев Коморе
или Министарства;
ј) информисање Коморе о потреби
за извођењем практичне наставе код пословних субјеката;
к) учешће у рјешавању конфликтних ситуација;
л) осигурање повјерљивости личних података ученика у складу са
прописима о заштити личних
података;
м) обезбјеђење бесплатног превоза
ученика до мјеста извођења практичне наставе, уколико није
другачије предвиђено уговором
о сарадњи;
н) осигурање повјерљивости пословне тајне пословног субјекта;
о) обезбјеђење извођења практичне наставе ученика у школским
радионицама, уколико се иста
не може провести у просторијама пословног субјекта;
п) обезбјеђење стицања одговарајућих знања ученика из области
заштите на раду, у обиму који
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q)

р)

с)

т)
у)

одговара потреби струке и образовног профила за које се врши образовање путем наставног
плана и програма;
обезбјеђење заштите на раду
ученика који похађају практичну наставу у школи (радионицама, лабораторијама и сл.) у складу са важећим прописима о
заштити на раду;
обезбјеђење љекарског прегледа
ученика који похађају практичну наставу код пословног субјекта, уз обавезу сношења трошкова тог прегледа, уколико другачије није предвиђено уговором о сарадњи;
обрачун и уплата доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање у складу са важећим прописима о пензијском и инвалидском осигурању за ученике који похађају практичну наставу
код пословног субјекта, за вријеме трајања практичне наставе;
вођење дневника рада практичне наставе која се изводи код
пословног субјекта;
друга овлаштења и обавезе предвиђене Законом или релевантним подзаконским актима;

(2) Уколико школа није испунила обавезу из става (1) тачка д) овог члана, ученици не могу похађати практичну наставу код пословног субјекта, осим у случајевима предвиђеним овим Правилником.
(3) Детаљна овлаштења и обавезе школе у погледу организовања и извођења практичне наставе код пословног субјекта дефинишу се уговором о сарадњи и уговором о извођењу практичне наставе.
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Члан 16.
(Права и обавезе ученика)
У погледу извођења практичне
наставе ученик има сљедећа права и
обавезе:
a) редовно похађање практичне
наставе те савјесно и одговорно
испуњавање радних активности које су му додијељене;
б) поступање у складу са упутама
и налозима ментора или других лица овлаштених за давање
упута и налога, уколико је ученик упознат с тим да су та лица
овлаштена за давање упута и
налога;
ц) понашање у складу са упутствима пословног субјекта, те прописима о заштити и сигурности на раду и здравственој заштити, сигурности од пожара, санитарно-техничким и хигијенским захтјевима;
д) ношење радне и заштитне одјеће коју му пословни субјекат
стави на располагање;
е) савјесно руковање алатом, машинама и осталом опремом и кориштење алата, машина и остале опреме само у вези са повјереним му задацима;
ф) поштовање интерних аката пословног субјекта код којег се изводи практична настава и одредби Правилника;
г) чување имовине и пословне тајне пословног субјекта за вријеме
обављања практичне наставе и
након престанка обављања практичне наставе;
х) у случају изостанка са практичне наставе код пословног субје-
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и)

ј)

к)

л)

IV

кта, обавезно и без одгађања
информисање пословног субјекта о изостанку те информисање ментора о разлозима изостанка;
достављање трећег примјерка
уговора школи непосредно након закључивања уговора са пословним субјектом, а у циљу евидентирања уговора о практичној настави;
да се прије почетка практичне
наставе подвргне обављању љекарског прегледа којим се доказује његова општа здравствена
способност и способност за обављање практичне наставе за
одређени образовни профил
код пословног субјекта;
достављање увјерења о здравственој способности и санитарне
књижице пословном субјекту
уколико је санитарна књижица
неопходна за обављање практичне наставе код пословног субјекта;
друга права и обавезе предвиђене Законом и релевантим подзаконским актима.

ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ КОД ПОСЛОВНОГ
СУБЈЕКТА
Члан 17.
(Извођење практичне наставе
код пословног субјекта)

Практична настава код пословног субјекта се изводи у складу са Законом, одредбама овог Правилника,
планом извођења практичне наставе,
уговором о сарадњи који представља
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прилог број 1. овог Правилника и уговором о извођењу практичне наставе,
који представља прилог број 2. овог
Правилника.
Члан 18.
(Трајање и фонд часова
практичне наставе)
(1) Наставни час општеобразовне, стручнотеоретске и практичне наставе
у школи траје 45 минута, а наставни час практичне наставе код пословног субјекта траје 60 минута.
(2) Школа је дужна осигурати да укупно оптерећење ученика наставом
и осталим видовима непосредног
одгојно-образовног рада не може
износити више од 35 часова седмично, с тим што у току дана ученик
не може имати више од седам часова практичне наставе у школи,
односно максимално 6 сати дневно
код пословног субјекта, односно
360 минута.
(3) Ако практична настава код пословног субјекта континуирано траје
четири или више сати дневно, ученицима се мора осигурати најмање
30 минута дневног одмора.
Члан 19.
(Мјере заштите на раду)
(1) Малољетни ученик не може обављати практичну наставу на нарочито тешким физичким пословима, радовима под земљом или под
водом, ни на осталим пословима
који би могли штетно и са повећаним ризиком да утичу на његов
живот и здравље, развој и морал, с
обзиром на његове психофизичке
карактеристике у складу са важећ-

15. аугуст/коловоз 2018.
им законским и подзаконским прописима.
(2) Пунољетан ученик може обављати
практичну наставу на пословима
одређених радних мјеста са посебним условима рада уз провођење
специфичних мјера заштите на раду и уз подвргавање прописаним
љекарским прегледима у складу са
прописима из области заштите на
раду.
(3) Прије почетка извођења практичне наставе ученици морају усвојити садржаје из основа заштите на
раду прописане наставним планом
и програмом, односно интерним
актима пословног субјекта у случајевима када се практична настава
или њен дио изводи код пословног
субјекта.
(4) Код извођења сваке појединачне
активности током извођења практичне наставе, ученик мора бити
упознат с изворима опасности, усвајати поступке рада на сигуран
начин и примијенити заштитна
средства у складу са важећим прописима којима се уређује сигурност и заштита на раду.
Члан 20.
(Надзор над извођењем
практичне наставе)
Практична настава се обавља
искључиво под надзором наставника у
школи, односно ментора код пословног субјекта.
Члан 21.
(Финансијско обезбјеђење ученика
– Награда)
(1) За вријеме извођења практичне на-
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ставе код пословног субјекта, ученик у складу са проведеним временом код пословног субјекта, има право на награду коју исплаћује пословни субјекат, осим ако посебним
законом или подзаконским актом
није другачије одређено.
(2) Висина награде одређује се према
оствареној просјечној нето плати у
Федерацији Босне и Херцеговине у
претходној години, пропорционално броју сати проведених на практичној настави код пословног субјекта, и то:
•
•
•

у првој години образовања 15%
у другој години образовања 25%
у осталим годинама образовања
30%

(3) Пословни субјекат може додатно
наградити ученика наградом већом од награде из става (2) овога члана.
Члан 22.
(Обезбјеђење средстава
за рад ученика и остале накнаде)
(1) Пословни субјекат је ученику који
обавља практичну наставу код њега обавезан ставити на располагање:
a) одговарајућу радну одјећу и заштитну опрему уколико је ова
обавеза предвиђена важећим
прописима о заштити на раду
и/или интерним актима пословног субјекта;
б) материјал, машине, алате и остала средства неопходна за извођење практичне наставе;
(2) Пословни субјекат може умјесто
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школе преузети обавезу да ученицима исплати накнаду за трошкове
превоза те додатно осигурати ученика од посљедица несретног случаја које наступе током обављања
практичне наставе код пословног
субјекта, односно преузети на себе
обавезу осигурања ученика у складу са својим интерним актима,
уговором о сарадњи и уговором о
извођењу практичне наставе.
Члан 23.
(Ментор)
(1) Ментор је лице које:
a) је у радном односу код пословног субјекта или лице које самостално обавља дјелатност;
б) има минимално IV степен образовања и радно искуство у
струци у трајању од најмање
пет година или минимално V
степен образовања и радно
искуство у струци у трајању од
најмање три године;
ц) посједује доказ о завршеној обуци о основама педагошко-дидактичких знања и вјештина за
рад са ученицима који је издало
национално или међународно
регулаторно тијело, из области
на које се овлаштења односе.
(2) Министарство води евиденцију о
обукама ментора и евиденцију о
менторима.
(3) Ментор у сарадњи са координатором обавља сљедеће послове:
a) планира пријем ученика на практичну наставу код пословног
субјекта;
б) организује процес учења код
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пословног субјекта и распоређује ученике на неопходне радне
активности практичне наставе
у циљу стицања стручних компетенција;
ц) упознаје ученика са заштитом на
раду у складу са интерним прописима пословног субјекта и прописима који регулишу ову област;
д) учествује у изради и прати реализацију плана извођења практичне наставе;
е) надгледа и организује рад ученика код пословног субјекта;
ф) води потребну документацију и
евиденцију о присуству ученика код пословног субјекта;
г) учествује у оцјењивању ученика;
х) уско сарађује са координатором;
и) може да прими накнаду као одговарајући потицај за обављање
послова побројаних у претходним тачкама овог става од стране
органа јавне власти у складу са
одговарајућим подзаконским актима тих органа;
(4) Број ученика за чији надзор и праћење је одговоран један ментор одређује комисија у сваком конкретном случају према обиму послова и
задатака радног мјеста ментора, узевши у обзир нарочито врсту образовног профила и специфичности
плана извођења практичне наставе, као и унутрашње структуре пословања и могућности пословног
субјекта.
Члан 24.
(Координатор)
(1) Координатор је лице које:
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a) је запослено у школи на радном
мјесту „координатор практичне
наставе“,
б) има радно искуство у струци у
трајању од најмање пет година,
ц) завршен VII степен стручне спреме или завршен II односно III
циклус болоњског високообразовног процеса,
д) има положену педагошку групу
предмета.

и) савјетовање и предлагање мјера
за побољшање квалитете практичне наставе у случају потребе;
ј) вршење увида у документацију
коју поводом извођења практичне наставе ученика води пословни субјекат;
к) организација обављања санитарног и љекарског прегледа за
ученике у зависности од образовног профила,
л) учешће у оцјењивању ученика
као резултата практичне наставе, по потреби.

(2) У дјелокруг послова координатора
улази сљедеће:
a) планирање практичне наставе
у складу наставним планом и
програмом и Планом извођења
практичне наставе и распоређивање ученика на извођење практичне наставе;
б) анализирање и уговарање практичне наставе;
ц) праћење реализације извођења
практичне наставе и уредног
похађања наставе ученика;
д) рад и сарадња са ученицима,
законским заступницима ученика, наставницима и ментором;
е) административни послови;
ф) учествовање у изради наставног
плана и програма и Плана извођења практичне наставе;
г) сачињавање и подношење извјештаја школи на крају I и II полугодишта о реализацији практичне наставе уз приједлоге њеног унапређења;
х) припрема уговора о сарадњи и
уговора о извођењу практичне
наставе заједно са администрацијом школе у складу са овим
Правилником и Законом;

V

УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ КОД ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА
Члан 25.
(Услови за извођење
практичне наставе)

(1) Практична настава се може изводити код пословног субјекта уколико пословни субјекат испуњава сљедеће услове:
a) ако обавља дјелатност која омогућава преношење на ученике
знања и стручних компетенција
чије стицање је предвиђено програмским садржајем прописаним наставним планом и програмом и планом извођења практичне наставе,
б) ако располаже простором, опремом и одговарајућим средствима за образовање одређеног образовног профила у складу са
наставним планом и програмом,

Број 9 – страна 1454
ц) ако посједује одобрење Министарства из члана 28. Правилника,
д) ако за потребе извођења практичне наставе одреди ментора који испуњава услове дефинисане
овим Правилником,
е) ако обезбјеђује мјере заштите на
раду у складу са прописима који регулишу област заштите на
раду.
(2) Уколико један пословни субјекат
није у могућности обезбиједити
извођење цјелокупног практичног
програмског садржаја предвиђеног
наставним планом и програмом,
извођење практична наставе се може повјерити према више пословних субјеката који су удружени у конзорциј на начин да се сваком од
чланова конзорција повјери извођење појединог дијела или дијелова практичне наставе с циљем да
конзорциј задовољи потребе цјелокупног практичног програмског
садржаја, под условом да конзорциј као заједница испуњава услове
из става (1).
(3) Пословни субјекти који су удружени у конзорциј морају појединачно
испуњавати услове из става (1) искључиво у погледу организовања
и извођења дијела практичне наставе, осим услова из став (1) тачка
ц) овог члана.
Члан 26.
(Покретање поступка провјере
испуњености услова за извођење
практичне наставе)
(1) Пословни субјекат, односно конзорциј, подноси Министарству захтј-
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ев за провјеру испуњености услова
за извођење практичне наставе (у
даљем тексту: захтјев).
(2) Захтјев из става (1) овог члана се
подноси у писаном облику.
(3) Захтјев треба да садржи основне
податке о пословном субјекту, односно члановима конзорција, броју
слободних мјеста за извођење практичне наставе одређеног образовног профила и друге информације
од значаја за извођење практичне
наставе код пословног субјекта.
(4) Најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева Министарство
именује комисију која проводи поступак утврђивања испуњености
услова за извођење практичне наставе код пословног субјекта, односно конзорција за одређени образовни профил.
Члан 27.
(Поступак провјере испуњености
услова за извођење практичне
наставе код пословног субјекта)
(1) Комисија из члана 26. става (4) има
предсједника и минимално два члана који посједују стручне квалификације за образовни профил који се испитује.
(2) Испуњеност услова за извођење
практичне наставе комисија утврђује увидом у приложену документацију и увиђајем на лицу мјеста.
(3) Комисија ради у пуном саставу и о
свим предузетим радњама и о уоченом сачињава записник о испуњености услова за извођење практичне наставе (у даљем тексту: записник).
(4) Комисија је дужна констатовати
који је максимални број ученика
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који могу истовремено похађати
практичну наставу код једног пословног субјекта.
(5) На основу података добијених поступком провјере испуњености услова за извођење практичне наставе
код пословног субјекта комисија
даје препоруку Министарству.
(6) Комисија има право на накнаду за
рад, а о висини накнаде одлучује
министар посебним рјешењем.
Члан 28.
(Рјешење о испуњености услова
за извођење практичне наставе)
(1) На основу достављене препоруке
комисије Министарство доноси рјешење о испуњености услова за
извођење практичне наставе (у даљем тексту: рјешење), односно даје одобрење за извођење практичне наставе код пословног субјекта.
(2) Министарство издаје рјешење из
става (1) овог члана у року од 15
дана од дана пријема препоруке
комисије.
(3) Против овог рјешења незадовољна
странка има право жалбе Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде у року од 15 дана од дана
достављања истог.
(4) Ученици могу започети обављање
практичне наставе код пословног
субјекта након што пословни субјекат добије одобрење Министарства, осим у случајевима предвиђеним овим Правилником.
(5) Министарство води регистар пословних субјеката са одобрењем за
извођење практичне наставе (у даљем тексту: регистар).
(6) Подаци из регистра су јавни.
(7) Издатим рјешењем пословни суб-
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јекат добија статус лиценцираног
пословног субјекта за извођење
практичне наставе за одређени образовни профил.
Члан 29.
(Престанак испуњавања услова)
Ако код пословног субјекта који
је закључио уговор о сарадњи са школом, наступе одређене околности које
онемогућавају извршење преузетих уговорених обавеза, пословни субјекат је
дужан обавијестити школу о тим околностима у року од 8 дана од дана наступања немогућности испуњења обавеза.
VI УГОВОРНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ КОД ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА
Члан 30.
(Врсте уговора)
(1) При обављању практичне наставе
код пословног субјекта, закључују
се двије врсте уговора:
a) Уговор о сарадњи;
б) Уговор о извођењу практичне
наставе.
(2) Уколико се практична настава изводи код више пословних субјеката
удружених у конзорциј, сваки од
пословних субјеката појединачно
закључује уговоре из става (1) овог
члана.
Члан 31.
(Садржај уговора о сарадњи)
(1) Уговор о сарадњи садржи сљедеће:
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a) податке о уговорним странама;
б) образовни профил који је предмет уговора;
ц) обавезе пословног субјекта у реализацији практичне наставе и
да ће исте изводити о властитом трошку и одговорности;
д) обавезе школе у реализацији практичне наставе код пословног
субјекта;
е) План извођења практичне наставе;
ф) почетак и трајање извођења практичне наставе;
г) максималан број ученика који је
пословни субјекат у могућности
примити;
х) број ментора које обезбјеђује пословни субјекат;
и) мјесто и вријеме извођења практичне наставе;
ј) обавезе стављања на располагање
материјала, машина, алата и других услова потребних за извођење практичне наставе;
к) обавезе и права ментора у поучавању ученика и остваривању плана извођења практичне
наставе;
л) висину минималне награде ученика у складу са проведеним
временом на остваривању практичне наставе код пословног субјекта;
м) одредбе о дисциплинској одговорности и одговорности за штету ученика;
н) период трајања уговора;
о) разлоге за престанак важења и
за раскид уговора;
п) начин рјешавања евентуалних
спорова;
q) датум и потпис уговорних страна;
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р) друга међусобна права и обавезе
школе и пословног субјекта.
(2) Школа може закључити уговор са
једним или више пословних субјеката уколико имају одобрење Министарства из члана 28. овог Правилника или са члановима конзорција под условима одређеним овим Правилником.
(3) Пословни субјекат, односно чланови конзорција, који испуњавају услове прописане чланом 25. овог
Правилника, могу закључити уговор са једном или више школа.
(4) Приликом избора пословног субјекта или конзорција, школа је у
обавези да се руководи најбољим
интересом ученика.
(5) О закљученом уговора из става (1)
овог члана школа обавјештава Министарство у року од осам дана од
дана закључивања уговора.
(6) Евиденцију закључених уговора о
сарадњи води школа.
(7) Образац уговора о сарадњи који се
закључује између школе и пословног субјекта саставни је дио овог
Правилника.
Члан 32.
(Садржај Уговора о извођењу
практичне наставе)
(1) Уговор о извођењу практичне наставе садржи сљедеће:
a) податке о уговорним странама;
б) идентификационе податке о
школи;
ц) образовни профил за који се ученик школује;
д) доказ о посједовању опште здравствене способности и доказ о
задовољењу прописаних здрав-
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ствених услова за отпочињање
са практичном наставом (љекарско увјерење и санитарна књижица, уколико је санитарна
књижица неопходна за обављање практичне наставе);
е) обавезе и одговорности пословног субјекта из члана 14. овог
Правилника;
ф) План извођења практичне наставе;
г) почетак и трајање практичне наставе код пословног субјекта;
х) права и обавезе ученика;
и) мјесто и вријеме извођења практичне наставе;
ј) податке о ментору којег обезбјеђује пословни субјекат;
к) вријеме провођења практичне
наставе ученика код пословног
субјекта;
л) финансијско обезбјеђење – награду ученика у складу са чланом 21. овог Правилника;
м) обезбјеђење средстава за рад ученика и других накнада ученика у складу са чланом 21. овог
Правилника;
н) одредбу о осигурању ученика у
случају незгоде на раду;
о) одредбу о дисциплинској одговорности и одговорности за
штету ученика;
п) вријеме трајања уговора;
q) разлоге за престанак важења и
раскид уговора;
р) обавезе ученика и пословног субјекта у случају раскида уговора;
с) начин рјешавања евентуалних
спорова;
т) датум и потпис уговорних страна.
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(2) Школа је дужна да води евиденцију о уговорима о извођењу практичне наставе који се закључују између пословног субјекта или чланова
конзорција и ученика.
(3) Образац уговора о извођењу практичне наставе је саставни дио овог
Правилника.
Члан 33.
(Раскид уговора о извођењу
практичне наставе)
(1) Уговор о извођењу практичне наставе може се раскинути споразумно, на захтјев ученика или његовог
законског заступника, или на захтјев пословног субјекта.
(2) Ученик или његов законски заступник имају право раскида уговора
о извођењу практичне наставе у
сљедећим случајевима:
a) уколико пословни субјекат не
испуњава уговорне обавезе,
б) ако пословни субјекат престане
да испуњава услове за извођење практичне наставе, односно
одговарајућег дијела практичне
наставе;
ц) у случају престанка статуса редовног ученика школе у складу
са Законом;
д) ако се ученику промијенило здравствено стање те према мишљењу надлежне здравствене установе није у могућности наставити образовање за образовни
профил за који се школује;
е) у другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима ФБиХ;
(3) Уговор о практичном образовању
се сматра раскинутим уколико пос-
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ловни субјекат не омогући ученику
извођење практичне наставе, односно дијела практичне наставе у уговореном року.
(4) Пословни субјекат може раскинути
уговор о извођењу практичне наставе у сљедећим ситуацијама:
a) ако је уговор био закључен на
основу лажних података и докумената;
б) ако ученик без оправданих разлога учестало изостаје с практичне наставе, у складу са Законом односно правилима школе;
ц) ако се ученику промијенило здравствено стање, те према
миш-љењу надлежне здравствене установе није у могућности
наставити образовање за образовни профил за који се школује;
д) ако ученик крши дужности које
су одређене Законом и другим
прописима, уговором о извођењу практичне наставе те интерним прописима пословног субјекта;
е) у случају престанка статуса редовног ученика у складу са Законом;
ф) у другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима ФБиХ.
(5) У случају да је уговор о извођењу
практичне наставе раскинут због
немогућности испуњавања уговорних обавеза од стране пословног
субјекта, односно члана конзорција, школа ће ученику омогућити закључивање новог уговора с другим
пословним субјектима. Ако школа
не омогући ученику обављање пр-
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актичне наставе код другог пословног субјекта, ученик има право да
настави практичну наставу у школским радионицима.
(6) У свим случајевима раскида уговора о извођењу практичне наставе
осим у случају предвиђеним ставом (3) овог члана, страна која раскида уговор дужна је супротној страни оставити накнадни рок од 15
дана за испуњење уговорних обавеза. Уколико протеком тог рока супротна страна не испуни своје обавезе, наступиће посљедице раскида
уговора.
(7) Образац раскида уговора о извођењу практичне наставе је саставни
дио овог Правилника.
Члан 34.
(Раскид уговора о сарадњи)
(1) Уговор о сарадњи се може раскинути споразумом уговорних страна,
или на захтјев школе или пословног субјекта.
(2) Школа има право раскида Уговора
о сарадњи у сљедећим случајевима:
a) уколико пословни субјекат не
испуњава или закасни са испуњењем уговорних обавеза;
б) уколико пословни субјекат престане да испуњава услове за извођење практичне наставе односно дијела практичне наставе
дефинисане овим Правилником и Законом,
ц) уколико над пословним субјектом буде покренут поступак
стечаја или ликвидације, односно одговарајући поступак који
за циљ има престанак постојања пословног субјекта;
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д) уколико послије закључења уговора о сарадњи наступе околности које отежавају испуњење
обавезе једне стране, или ако се
због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мјери да је очигледно да уговор о сарадњи
више не одговара очекивањима
уговорних страна и да би, по
општем мишљењу, било неправично одржати га на снази (промијењене околности);
е) у другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима ФБиХ.
(3) Уговор о сарадњи се сматра раскинутим уколико пословни субјекат
не омогући ученицима извођење
практичне наставе, односно дијела
практичне наставе у уговореном
року.
(4) Пословни субјекат има право раскида уговора о сарадњи у сљедећим
случајевима:
a) уколико школа не испуњава или
закасни са испуњењем уговорних обавеза;
б) уколико послије закључења уговора о сарадњи наступе околности које отежавају испуњење
обавезе једне стране, или ако се
због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мјери да је очигледно да уговор о сарадњи
више не одговара очекивањима
уговорних страна и да би, по
општем мишљењу, било неправично одржати га на снази (промијењене околности);
ц) у другим случајевима предвиђеним Законом о облигацион-
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им односима ФБиХ.
(5) У свим случајевима раскида уговора о сарадњи, осим у случају предвиђеном ставом (3) овог члана, страна која раскида уговор дужна је
супротној страни оставити накнадни рок од 15 дана за испуњење
уговорних обавеза. Уколико протеком тог рока супротна страна не
испуни своје обавезе, наступају дејства раскида уговора.
(6) Раскид уговора о сарадњи има за
посљедицу престанак уговора о извођењу практичне наставе.
VII ОЦЈЕЊИВАЊЕ, ЗАВРШНИ
ИСПИТ И МАТУРА
Члан 35.
(Оцјењивање ученика)
(1)

(2)

(3)

Напредовање ученика општеобразовног, стручнотеоретског и
практичног програмског садржаја
који се одвија у школи континуирано прати школа, односно одговарајући наставник.
Напредовање ученика током извођења практичне наставе код пословних субјеката континуирано
прати ментор у сарадњи са координатором.
Процедура и начин оцјењивања
ученика се врши у складу са наставним планом и програмом одређеног образовног профила, Законом и релевантним подзаконским
актима.
Члан 36.
(Завршни испит и матура)
На услове, садржај, начин орга-
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низације и друга питања у вези са полагањем завршног испита и матуре
примјењују се Закон и важећи подзаконски прописи.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 37.
(Прелазне одредбе)
(1) У прелазном периоду од 12 мјесеци
од дана ступања на снагу овог Правилника, Министарство може, у
циљу испуњавања услова пословног субјекта у погледу обезбјеђења
ментора, лицу које не испуњава услов из члана 23. став (1) тачка б) на
приједлог пословног субјекта издати привремени цертификат, уз постојање оправданих разлога.
(2) Привремени цертификат из става
(1) овог члана Министарство издаје
на период од једне школске године.
(3) У прелазном периоду од 12 мјесеци
од дана ступања на снагу овог Правилника, у циљу испуњавања услова школе у погледу обезбјеђења
координатора на начин дефинисан овим Правилником, школа може из оправданих разлога за координатора именовати лице које не
испуњава услов из члана 24. став
(1) тачка (д), уз сагласност Министарства.
Члан 38.
(Надзор)
(1) Надзор над провођењем овог Правилника врши Министарство.
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(2) Инспекцијски надзор над провођењем овог Правилника врши кантонални инспектор за образовање.
Члан 39.
(Ступање на снагу)
(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“.
Број:10-05-2691/18
МИНИСТАР
14.08.2018.године
Дамир Жуга,с.р.
Горажде
...........................
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На основу чланова 35. и 49. Закона о организацији органа управе у
Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине ФБиХ“, бр. 35/05),
члана 15. став 1. алинеја 7. Закона о начелима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине ФБиХ“, брoj: 49/06 и 51/09),
члана 24. Статута Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, брoj:19/07, 11/08 и
6/13) и члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, брoj:4/08), на приједлог општинског начелника, Општинско вијеће Пале, на XVI редовној сједници, одржаној 26.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о организацији јединственог
општинског органа управе
Општине Пале и Стручне службе
Општинског вијећа
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком уређује организација Јединственог општинског органа управе и Стручне службе Општинског вијећа Општине Пале (у даљем
тексту: Општина), у оквиру којег се обављају управни, стручни и други послови који су законом и другим прописима стављени у надлежност општинских органа, као и управни послови
који су федералним, односно кантоналним законима пренесени или делегирани на Општину, организационе је-
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динице служби за управу унутар Jединственог општинског органа управе,
дјелокруг њиховог рада и начин руковођења.
Члан 2.
Послове управе из самоуправног дјелокруга Општине, послове локалне самоуправе, као и послове кантоналне управе пренесене на Општину
Пале, врши општински начелник путем општинских служби за управу. Општински начелник са службама за управу чини јединствени орган управе за
Општину.
II - ОПШТИНСКЕ СЛУЖБЕ
ЗА УПРАВУ
Члан 3.
За вршење управних, стручних,
техничких и послова локалне самоуправе из оквира надлежности Општине
оснивају се општинске службе за управу (у даљњем тексту: Службе за управу) и стручна служба и то:
a) Кабинет општинског начелника,
б) Општинска служба за привреду, буџет, финансије, борачко-инвалидску и социјалну заштиту, општу управу и матичну евиденцију,
ц) Општинска служба за геодетске, имовинскоправне послове, катастар
некретнина, просторно уређење и
комуналну дјелатност,
д) Општинска служба за цивилну заштиту, инфраструктуру, развојно
планирање и управљање, околиш,
друштвене дјелатности и мјесне заједнице и
е) Стручна служба Општинског вијећа.
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ви у задатак Општинско вијеће и
општински начелник.

III - НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ
1. Кабинет општинског начелника
Члан 4.
ОПИС ПОСЛОВА:
-

-

-

-

-

-

протоколарни, студијско-аналитички, информационо-документациони и нормативно-правни послови
који су у непосредној вези са вршењем функције општинског начелника,
вођење евиденције и чување оригинала потписа и других аката општинског начелника и Општинског
вијећа,
врши послове који се односе на припрему и остваривање контаката
са гостима, послови у вези са доласком појединаца и група из земље и
иностранства, послове информисања, пропаганде, као и прикупљање
информација и података везаних
за Општину,
подузима све потребне мјере за прикупљање информација по захтјеву грађана и обавјештава подносиоце захтјева о приступу информацијама,
даје информације за грађанство о
питањима која одреди општински
начелник и пише јавна саопштења
по овлаштењу општинског начелника, као и информације за медије,
организује прес конференције и
интервјуе општинског начелника,
планира гостовања на електронским медијима и одлучује о уређењу
веб странице Општине,
врши и друге послове из свог дјелокруга, као и послове које му ста-

2. Општинска служба за привреду,
буџет, финансије, борачко-инвалидску и социјалну заштиту, општу управу и матичну евиденцију
Члан 5.
ОПИС ПОСЛОВА:
-

-

-

-

-

-

-

израда преднацрта, нацрта и приједлога буџета и ребаланса буџета
и других нормативних аката везаних за буџет и извршење буџета,
израда анализа, извјештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала о извршавању
буџета за Општинско вијеће, општинског начелника и других надлежних органа,
израда за Општинско вијеће, општинског начелника и општинске службе одлука, закључака и наредби
везаних за исплату или прерасподјелу буџетски средстава,
плаћања и пренос средстава са трансакцијског рачуна и ажурно евидентирање свих буџетских трансакција у оквиру прихода и издатака,
књижи све финансијске документе
те води и друге евиденције из области рачуноводства, платног промета и благајничког пословања,
хронолошки архивира и чува рачуноводствену документацију,
праћење реализације уговора о набавци,
систематично и ажурно евидентира све буџетске трансакције у оквиру прихода и издатака у главној и
помоћним књигама,
књижи све финансијске документе
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-

-

-

-

-

-

у главној и помоћним књигама те
води и друге евиденције из области
рачуноводства, платног промета и
благајничког пословања,
попуњава обрасце периодичних и
годишњих обрачуна и припрема
податке за израду буџета,
израђује табеларне извјештаје и
информације за Општинско вијеће
и општинског начелника и за више
државне органе,
врши обрачун плата и осталих примања,
врши обрачун обустава, пореза и
доприноса и обавља послове фактурисања и ликвидатуре,
обезбјеђује опште услове за рад и
привређивање, развој привреде и
унапређивање привредних дјелатности,
подстиче удруживање и усмјеравање акумулације у производне програме од интереса за Општину и
предлаже потребне активности из
области мале привреде и пољопривреде,
прати послове из области трговине, угоститељства, пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
врши рачуноводствено-материјалне послове и остале послове из области буџета и ван буџета и прати
извршење буџета,
рјешава у првостепеном управном
поступку по захтјевима из области
занатства, трговине и угоститељства,
води активности на унапређењу
туризма на подручју општине,
предлаже доношење нових прописа из своје области и прати њихово
провођење,
прати статистичке показатеље из
своје области,

-

-

-

-

-

-

припрема прописе и друге опште
акте, аналитичко-информативне и
друге материјале из свог дјелокруга
те врши и друге стручне послове
из своје надлежности,
прати стање у области здравства,
културе, спорта, демобилисаних бораца, избјеглих и расељених лица
и социјалне заштите,
рјешава у првостепеном управном
поступку по захтјевима из области,
радних односа, борачко-инвалидске и социјалне заштите, избјеглих и
расељених лица из надлежности
Општине,
води евиденцију грађанских стања,
матичних књига вјенчаних, рођених и умрлих,
издаје изводе из матичних књига,
врши овјере копија, преписа и потписа и води послове писарнице и
архиве,
врши потребне радње за закључивање брака и закључивање брака,
врши регистрацију бирача (центар
за бирачки списак),
врши пружање правне помоћи грађанима и правним лицима у остваривању права из надлежности Службе,
предлаже доношење нових прописа из своје области и прати њихово
провођење,
прати статистичке показатеље из
своје области,
врши послове контроле исправности, регистрације, одржавања и кориштења моторних возила и послове возача моторних возила,
води послове јавних набавки и израђује нацрте уговора, закључке и
друге акте везане за јавне набавке,
доноси опште и појединачне акте
из области радних односа,
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-

обавља стручно – оперативне послове помоћне дјелатности,
врши контролу уласка и изласка у
зграду, загријавање и одржавање
чистоће објекта,
организација и превоз путничким
моторним возилима за службене
потребе,
одржавање и сервисирање службених возила,
текуће и инвестиционо одржавање
објекта – зграде Општине и инсталација,
одржавање чистоће у радним и другим просторима Општине,
портирски послови, заштита објекта, имовине и лица,
провјера и снимање стања објеката
и околине објекта,
припрема прописе и друге опште
акте, аналитичко-информативне и
друге материјале из свог дјелокруга
те врши и друге стручне послове
из своје надлежности.

3. Општинска служба за геодетске,
имовинскоправне послове, катастар некретнина, просторно уређење и комуналну дјелатност

-

-

-

-

Члан 6.
ОПИС ПОСЛОВА:
-

-

обезбјеђује извршавање закона и
других прописа у области просторног уређења и грађења, имовинскоправних односа, катастра некретнина и комуналних дјелатности,
спроводи утврђену политику из
надлежности Службе,
рјешава у управним стварима у првостепеном поступку у питањима
из надлежности Службе,

-

врши стручне послове у припреми
и провођењу планских аката (урбанистички план, регулациони план,
урбанистички пројекти и планови
парцелације),
стара се о убирању и реализацији
буџетских средстава за послове из
надлежности Службе,
врши статистичке обраде података
о пословима из области просторног
уређења и грађења,
врши аналитичко праћење стања и
кретања у областима просторног
уређења и грађења,
врши струче административне послове за одређене комисије и друга
радна тијела Општинског вијећа и
општинског начелника,
израђује прописе и друге акате које
доноси Општинско вијеће и општински начелник, даје своја мишљења, приједлоге и сугестије код израде аката које израђују надлежне
институције Кантона и Федерације из области просторног уређења
и грађења,
учествује у процесима статешког
планирања, реализацији стратегије
и планова имплементације, посебно кад је ријеч о пропреми реализацији пројеката и програма који
су складу са планом имплементације укључени у годишњи план рада Службе те праћење реализације
додијељених пројеката/програма,
рјешава о правима над некретнинама у складу са законом,
води евиденцију и врши статистичке обраде података из стамбене
области,
води евиденцију ратним дејствима
оштећених и уништених стамбених објеката,
води евиденције стамбеног фонда,
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-

-

-

-

-

-

статуса станова и евиденцију пословних просторија и зграда у власништву Општине,
врши и друге послове који се законом и другим прописима, а везано за област просторног уређења и
грађења и стамбену област ставе у
задатак од стране Општинског вијећа и општинског начелника,
послови и задаци управног рјешавања, нормативно-правни и други
стручни послови који се односе на
својинско-правне и друге стварноправне односе на некретнинама,
проводи поступак утврђивања права стварних служности, експропријације и узурпације,
обавља и имовинскоправне послове и води евиденције у вези са некретнинама на којима Општина има
право располагања,
успостава и вођење катастра комуналних уређаја,
издавања преписа посједовних листова, увјерења, копија катастраских
планова и фотоскица,
провођење техничких промјена и
промјена корисника у катастарском аперату,
води евиденцију израђених ситуација на терену, извода из планова,
урбанистичко-техничких услова и
других цртаних материјала,
одржавање премјера катастра некретнина који обухвата праћење и
утврђивање те снимање премјера
на земљишту, зградама и другим
објектима и вршење промјена на
геодетским плановима, картама и
елаборатима,
врши геодетска снимања припрема
и доставља податке надлежним органима и другим корисницима,
издаје увјерења и изводе, копије по-
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-

-

-

-

-

-

-

датака премјера и катастра некретнина,
води првостепени управни поступак о стварима из имовинскоправне области и врши упис права својине и сусвојине,
проводи поступак утврђивања општег интереса изградње објеката и
припрема нацрте рјешења за Општинско вијеће,
проводи поступак експропријације
некретнина и утврђује висину накнаде за експропријисане некретнине,
проводи поступак утврђивања комуналних накнада,
води евиденцију о објектима који
служе за одмор и рекреацију,
води евиденцију о улицама и кућним бројевима (адресни регистар),
проводи утврђену политику и извршава и обезбјеђује извршавање закона, прописа и других аката из
области урбанизма, грађевинарства, просторног уређења, стамбене
области, пословних простора, комуналних послова, заштите околине
и помоћи за повратак избјеглих и
расељених,
води првостепени управни поступак о стварима у областима из своје
надлежности,
утврђује урбанистичко-техничке
услове и врши преглед пројектнотехничке документације из области грађења,
припрема и прати израду и провођење просторно-планске документације,
припрема прописе и друге опште
акте, аналитичко-информативне и
друге материјале из свог дјелокруга,
обавља и друге послове из области
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-

просторног уређења, стамбено-комуналних послова,
обнове и развоја и заштите околине прописане законом и другим
прописима.

4. Општинска служба за цивилну
заштиту, инфраструктуру, развојно планирање и управљање, околину, друштвене дјелатности и
мјесне заједнице

-

Члан 7.
ОПИС ПОСЛОВА:
-

-

-

-

-

организује, припрема и проводи
заштиту и спашавање на подручју
општине,
израђује процјену угрожености за
подручје Општине и предлаже план заштите и спашавања од природних и других несрећа,
прати стање припрема за заштиту
и спашавање и предлаже мјере за
унапређење оспособљавања и организовања цивилне заштите,
организује и проводи и прати проведбу обуке грађана на провођењу личне и узајамне заштите,
организује општински оперативни
центар цивилне заштите и осигурава његов рад,
припрема прописе из области цивилне заштите и области заштите и
спашавања из надлежности Општине,
прикупља податке о минама и другим неексплодираним убојитим средствима на подручју општине и
одржава базу података о томе,
координира активностима деминирања на подручју Општине,
води прописане евиденције и врши

-

-

-

-

-

друге евиденције заштите и спашавања у складу са законом, другим
прописима и општим актима,
учествује у провођењу превентивних мјера заштите од пожара,
стара се о исправности материјално-техничких средстава и опреме,
предузима и води активности на
гашењу пожара и спашавању људи
и материјалних добара угрожених
пожаром или природним и другим
несрећама на територији општине
Пале и на територијима општина
које затраже помоћ,
контролише исправност противпожарних апарата, опреме и уређаја
за противпожарну заштиту,
води прописану евиденцију о пожарима и природним и другим несрећама и о свом учествовању у гашењу пожара и спашавању људи и
материјалних добара,
послове из области обнове и развоја ратом разрушене инфраструктуре у својини физичких и правних
лица,
сарађује са хуманитарним организацијама, уговара послове из области обнове и развоја и врши надзор над извршеним радовима на
оштећеним објектим,
прати стање у области здравства,
културе, спорта и мјесних заједница,
планира и врши надзор над изградњом комуналне и стамбене инфрасруктуре,
са мјесним заједницама координира у погледу љетног и зимског одржавања локалних и некатегорисаних путева,
обавља послове заштите околине,
те прикупља сређује и врши обраду података из ове области,
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-

-

-

врши надзор над заштитим културно-историјских споменика,
сарађује са невладиним организацијама и удружењима из области
науке, културе и спорта,
проводи утврђену политику и извршава и обезбјеђује извршавање
закона, прописа и других аката из
области стамбене области, комуналних послова, заштите околине и
помоћи за повратак избјеглих и расељених,
предлаже и предузима мјере из области друштвених дјелатности,
врши надзор над радом удружења
основаних на подручју општине,
организује послове развојног планирања и управљања развојем у Општини, у складу са чланом 10. Закона о развојном планирању и управљању развојем у ФБиХ,
врши и друге послове који се ставе
у надлежност Службе.

5. Стручна службе Општинског вијећа
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Члан 8.
ОПИС ПОСЛОВА:
-

стручни и технички послови за одржавање сједница Општинског вијећа,
стручни и технички послови за рад
комисија и радних тијела Општинског вијећа,
стручни и технички послови сарадње са странкама у Општинском
вијећу,
стручни и технички послови сарадње са органима управе у вези са
припремом материјала за Општинско вијеће,

-

-

-

послови на успостави координације и сарадње служби за управу,
сарадња са међународним и другим организацијама за побољшање
рада Општинског вијећа,
послови око израде статута Општине, пословника и програма рада
Општинског вијећа
стручни и технички послови записника, тонских записа и сл.,
праћење обавеза општинског начелника према Општинском вијећу и
другим органима и субјектима,
израђује приједлоге и нацрте прописа и других аката, када то није у
надлежности других служби,
координација са органима управе
у погледу припреме и израде аката
који се упућују Општинском вијећу
на разматрање и усвајање од стране општинског начелника као овлаштеног предлагача,
припреме извјештаја и информација за потребе Општинског вијећа,
пружање стручне и друге помоћи
клубовима вијећника и вијећницима у остваривању њихових права и
дужности,
координисање рада између Општинског вијећа, радних тијела Вијећа, општинског начелника и општинских служби за управу,
вођење евиденције и чување оригинала прописа и других аката Општинског вијећа и радних тијела
Вијећа и старање о њиховом благовременом објављивању,
вођење евиденције и чување документације о раду вијећа и његових
радних тијела,
кабинетски, протоколарни, оперативно-технички и други послови за
потребе општинског начелника односи са јавношћу осим оних које
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-

врше општинске службе за управу,
стручне анализе те припрема извјештаја и информација за потребе
Општинског вијећа,
остали послови везани за рад и активности Општинског вијећа и општинског начелника,
израђује и прати имплементацију
Стратегије развоја Општине Пале,
обавља и друге послове у складу са
законом и закључком Општинског
вијећа.

IV - ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Члан 9.
У оквиру служби могу се формирати одсјеци као организационе јединице у којима се обављају нарочито
сложени послови и у већем обиму, а за
чије обављање је неопходно да се групишу по истоврсности, сложености,
односно међусобној повезаности и за
које је потребан већи степен самосталности у руковођењу.
V - РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 10.
Јединственим општинским органом управе општине руководи општински начелник у складу са законом и
Статутом Општине Пале.
Кабинетом општинског начелника руководи секретар Општинског
органа.
Општинском службом за управу руководи руководећи државни службеник – помоћник начелника.
Стручном службом Општинског вијећа руководи секретар Општин-
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ског вијећа као руководећи државни
службеник.
Одсјеком у оквиру службе за
управу руководи шеф одсјека који није руководећи државни службеник.
Руководеће државне службенике, односно намјештенике поставља
општински начелник у складу са законом, Статутом Општине и Правилником о унутрашњој организацији Јединственог општинског органа управе и
Стручне службе Општинског вијећа
Општине Пале.
VI - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 11.
Правилником о унутрашњој
организацији Јединственог општинског органа управе Општине Пале уређују се: надлежности организационих
јединица, начин руковођења, програмирање и извршавање послова, овлаштења и одговорности запосленика у
обављању послова, број запосленика,
називи и распоред послова по организационим јединицама с описом послова за сваког запосленика или групу запосленика и потребним условима у
погледу стручне спреме и других услова за рад на односним пословима и
број приправника који се примају у
радни однос те услови за њихов пријем.
Правилник о унутрашњој организацији Јединственог општинског органа управе и Стручне службе Општинског вијећа Општине доноси општински начелник.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове
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Одлуке престаје да важи Одлука о организацији општинских служби за управу у Општини Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 2/08).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на веб страници Општине
Пале, а накнадно ће бити објављена
објављена у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-2-1-78/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.
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покретање линије за производњу пелета у кругу бивше касарне Хреновица.
Члан 2.
Овлашћује се општински начелник да са САРА ОАСИС д.о.о. Сарајево закључи уговор о уступању објеката број: 3, 4. и 5. са припадајућим земљиштима у површини од 23.624 м2, на
временски период од 5 година, у којем
ће навести да је обавеза инвеститора
да отпочне са производњом до 01.10.
2018.године, да приоритет при упошљавању имају лица са подручја Општине Пале (најмање 60%) и да сваких 6
(шест) мјесеци извјештава о извршавању обавеза из уговора.
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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”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници, одржаној
дана 26.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању писма намјере
САРА ОАСИС д.о.о. Сарајево
Члан 1.
Овом се Одлуком прихвата писмо намјере упућено од старне САРА
ОАСИС д.о.о. Сарајево, улица Мустафе Пинтола број: 27, којим је исказана
намјера за покретање и проширење
дрвопрерађивачке производње кроз

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-79/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.
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На основу члана 7. ставови 3. и
4. Закона о стварним правима („Службене новине Федерације БиХ“, број:
66/13 и 100/13), члана 24. Статута Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 34.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Општине
Пале, на XVI редовној сједници, одржаној дана 26.07.2018.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ГУБИТКУ СТАТУСА ЈАВНОГ
ДОБРА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ
Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус јавног добра у општој употреби земљиште означено као к.ч. број: 1778/25,
назив парцеле „ПРАЧА“, у нарави
„Ријека“, к.о. Турковићи, површине
123 м2 и земљиште означено као к.ч.бр.
2184/22, назив парцеле „ПРАЧА“, у
нарави „Ријека“, к.о. Хреновица, површине 178 м2.
Члан 2.
Земљишнокњижни уред Општинског суда у Горажду ће брисати извршени упис земљишта из члана 1. ове
Одлуке као некретнине у општој употреби – јавно добро, а наведено земљиште ће уписати као државну својину у
одговарајући земљишнокњижни уложак са правом располагања Општине
Пале са дијелом 1/1, у нарави
„ораница/њива 4. класе“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-80/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.
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На основу члана 45. став 2. тачка III у вези са чланом 78. Закона о грађевинском земљишту Федерације Бо-
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сне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 25/03), члана
24. Статута Општине Пале („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и
члана 34. Пословника Општинског
вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 4/08), рјешавајући као
претходно питање у предмету одређивања, Општинско вијеће Општине Пале, на XVI редовној сједници, одржаној
дана 26.07.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ДОДИЈЕЛИ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ
ПРЉАЧА ЕЛМЕДИНИ
Члан 1.
Непосредном погодбом додјељује се ПРЉАЧА ЕЛМЕДИНИ, у трајно
власништво, земљиште у државном власништву означено као к.ч. број:
1778/25, назив парцеле „ПРАЧА“, у
нарави ораница/њива 4. класе, к.о. Турковићи, површине 123 м2 и земљиште означено као к.ч. број: 2184/22, назив парцеле „ПРАЧА“, у нарави ораница/њива 4. класе, к.о. Хреновица површине 178 м2.
Члан 2.
Путем непосредне погодбе уговорена је цијена за земљиште из члана
1. ове Одлуке у износу 2.408,00 КМ (двије хиљаде и четири стотине осам и
00/100 КМ).
Средства из става 1. Овог члана
ће се користити за рјешавање имовинскоправних односа у поступку експро-
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пријације на пројекту укорићавања
ријеке Праче.
Члан 3.
Након уплате уговорене цијене
из члана 2. ове Одлуке на депозитни
рачун Општине Пале број:10200700000
18886, отворен код Унион банке филијала Горажде, врста прихода 722791,
шифра Општине Пале 136, Земљишнокњижни уред Општинског суда у
Горажду ће брисати досадашњег власника, а извршити упис на име Прљача
Елмедине са дијелом 1/1.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-81/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.

Број 9 – страна 1489
Члан 1.
Поводом „27. септембра, Дана
Општине Пале и Дана ослобођења
МЗ Хреновица”, именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ћутук Алмин
– предсједник,
Сиповић Едиб
– члан,
Чоло Јусуф
– члан,
Ћутук Мемсуд
– члан,
Агановић Рамиз
– члан,
Омеровић Сулејман – члан,
Црнчало Фуад
- члан,
Чоло Нихад
- члан,
Машић Елмир
- члан,
Имшировић Адис
- члан.
Члан 2.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, а по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.

626
На основу члана 24. Статута
Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници одржаној
дана 26.07.2017. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора поводом 27. септембра,
Дана Општине Пале и
Дана ослобођења МЗ Хреновица

Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављено у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Broj:02-02-1-82/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.

627
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”, бр-
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ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници, одржаној
дана 26.07.2018. године, д о н о с и:

Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
о примању к знању Информације
броју и структури незапослених
на подручју општине Пале

Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију ЈУ Дом здравља „Прача” о стању
здравствене заштите људи у протеклом периоду, на подручју општине Пале.
Члан 2.

Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију о броју и структури незапослених
на подручју општине Пале.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-83/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.

628
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 XVI редовној сједници, одржаној
дана 26.07.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о примању к знању Информације
ЈУ Дом здравља „Прача” о стању
здравствене заштите људи у
протеклом периоду на подручју
општине Пале

Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-84/18
26.07.2018.године
Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алмин Ћутук,с.р.

629
На основу члана 165. Закона о
заштити од пожара и ватрогаству
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број 64/09), чланова 19. и 100. Статута
Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 8/08, 11/08 и 16/13, Општинско
вијеће Општине Фоча, на 13. редовној
сједници, одржаној дана 18.06.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о посебним мјерама заштите
од пожара при спаљивању отпадних
материја на пољопривредним
и другим површинама
Члан 1.
Овом се Одлуком прописују мјере заштите од пожара при спаљивању сухе траве, сухог жбуња, остатака
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од усјева и осталог биљног отпада те
мјере и поступци заштите од пожара
при ложењу отворене ватре на пољопривредним и другим површинама.

-

Члан 2.

-

Власници, односно корисници
пољопривредног и другог земљишта,
те друга физичка лица дужни су прије
спаљивања сухе траве, корова, сухог
жбуња и биљног отпада подузети одговарајуће мјере опрезности, осигурати
одговарајућа средства те подузети мјере заштите у складу са прописима о
заштити од пожара, а посебно:
-

-

-

-

пријавити спаљивање у складу са
одредбама ове Одлуке,
спаљивање обавити током дана за
вријеме мирног времена без вјетра,
осигурати да суха трава, коров, сухо жбуње и други биљни отпад, зависно од количине и запаљивости,
буде довољно удаљен од других
објеката или површина са запаљивим материјама,
на пољопривредном земљишту палити суху траву, спаљивати коров
и биљни отпад, те ложити отворену ватру само на одговарајућим мјестима и уз предузимање неопходних мјера опреза,
осигурати спаљивање остатака биљака након жетве, односно бербе,
те другог лако запаљивог биљног
отпада на пољопривредном земљишту одвајањем од сусједног земљишта преоравањем појаса ширине
најмање три (3) метра,
стално непосредно надзирати спаљивање све до потпуног гашења
ватре на цијелој запаљеној површини,

током спаљивања осигурати потребан број радника, одговарајућу опрему и средства за заштиту од пожара, зависно од обима и врсте биљног отпада који се спаљује,
предузети и друге мјере за заштиту
и спречавање могућности ширења
пожара на сусједне површине.
Члан 3.

У шумама и на шумском земљишту, као и на другом земљишту на
удаљености до 150 м од шуме, није дозвољено ложење отворене ватре, односно спаљивање биљног отпада.
Изузев од става 1. овог члана,
ватра у шумама и на шумском земљишту може се ложити само на мјестима
одређеним и обиљеженим од стране
Управе за шумарство Босанско–подрињског кантона Горажде уз придржавање прописаних услова и мјера безбједности.
Члан 4.
Правна и физичка лица из члана 2. ове Одлуке дужна су непосредно
прије спаљивања биљних и других материја у већем обиму и на већим површинама којим би се могле угрозити
друге површине или објекти (индустријске грађевине и постројења, стамбени и други објекти, електрични и телефонски стубови и водови, саобраћајнице, пољопривредне и шумске површине и сл.) пријавити Општинској
служби цивилне заштите Општине
Фоча и Полицијској станици Устиколина.
Спаљивање мањих количина
отпадних материја које објективно не
може угрозити друге објекте или повр-
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шине, правна и физичка лица из члана 2. ове Одлуке нису обавезна пријавити, али су дужна предузети све потребне мјере да се ватра не прошири на
сусједне објекте или површине.
Члан 5.
Пријава из члана 3. ове Одлуке
треба садржавати податке о томе ко
обавља спаљивање, времену и мјесту
спаљивања, врсти биљног отпада који
се спаљује, мјерама заштите од пожара
које ће се предузети при спаљивању,
као и друге податке од значаја за заштиту од пожара при спаљивању. Пријаву из претходног става подносиоци
пријаве дужни су поднијети прије почетка спаљивања.
Члан 6.
Надлежно тијело којем се подноси пријава ће забранити спаљивање
биљног отпада уколико нису испуњени сви услови и предузете одговарајуће мјере заштите од пожара утврђене
овом Одлуком, те упознати подносиоца пријаве о разлозима забране.
Члан 7.
Чланом 317. Кривичног закона
Федерације БиХ („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 36/03, 37/03,
21/04, 69/04, 18/05 и 42/10) утврђене
су сљедеће казнене мјере:
1. Ко изазове шумски пожар због којег наступи штета великих размјера, или истовремено изазове више
шумских пожара, казниће се казном затвора од једне до осам година.
2. Ко изазове пожар у заштићеној шу-

ми, националном парку, воћњаку
или другој шуми посебне намјене
или у житном пољу, казниће се казном затвора од двије до дванаест
година.
3. Ко кривично дјело из тачке 1. овог
члана учини из нехата, казниће се
новчаном казном или казном затвора до двије године.
4. Ко кривично дјело из тачке 2. овог
члана учини из нехата, казниће се
новчаном казном или казном затвора до три године.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-44- 620/18
02.07.2018.године
Фоча

Предсједавајући
Мухидин Рашчић,с.р.

630
На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча - Устиколина („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/08, 11/08 и 16/13),
Општинско вијеће Општине Фоча, на
13. редовној сједници, одржаној дана
18.06.2018. године, д о н и ј е л о ј е :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за куповину земљишта

I
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 392,00
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КМ (три стотине деведесет двије КМ)
на име куповине земљишта укупне
површине 27 м² од посједника Иковић
(Мустафе) Асима, за потребе изградње
пумпне станице, које се води на парцели к.ч.2523/5, К.О. Устиколина, уписана у П.Л. 630.

II
Одобрена средства ће се осигурати кроз Буџет Општине Фоча од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за просторно уређење,
комуналне, геодетско-катастарске послове, стамбене послове, имовинскоправна питања, избјегла и расељена лица.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-14-621/18
02.07.2018.године
Фоча

Предсједавајући
Мухидин Рашчић,с.р.

631
На основу члана 35. Закона о
принципима локалне самоуправе у
Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ број: 49/06 и 51/09) и члана 19. став 1. тачка 7. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ брoj: 8/08, 11/08 и
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16/13), а на приједлог општинског начелника, Општинско вијеће Општине
Фоча, на 13. редовној сједници, одржаној 18.06.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о донирању сталног средства
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Фоча
Јавном комуналном предузећу „УШЋЕ“ Устиколина донира стално средство – мотокултиватор, набавне вриједности 4.730,00 КМ (средство у потпуности амортизовано), за потребе обављања њихове дјелатности.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се општински начелник.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:02-23-622/18 Предсједавајући ОВ-а
02.07.2018.године Мухидин Рашчић,с.р.
Фоча
............................
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Града Горажда за учешће у такмичењима”........................................................................
Одлука о суфинансирању Пројекта “Вањско уређење зграде за социјално
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