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19. јун/липањ 2019.

ГОРАЖДЕ

Аконтација за II квартал 2019. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

324
На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и
5/03), чланова 51, 52, 53. и 54. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на
годишњој сједници, одржаној 12. јуна
2019. године, д о н о с и:
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Програмом рада Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину утврђени су садржај
и циљеви које ће Скупштина Босанско

-подрињског кантона Горажде остваривати у оквиру својих уставних и законских овлаштења током 2019. године.
Дјелокруг овлаштења, односно
надлежност Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде утврђена је
у члану 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде како слиједи:
СКУПШТИНА КАНТОНА:
Надлежности Скупштине
a) припрема и двотрећинском већином усваја Устав Кантона;
б) доноси законе и друге прописе
у оквиру извршавања надлежности Кантона, изузев прописа
који су Уставом или законом
дати у надлежности Влади Кантона;
ц) утврђује политику и доноси програм развоја Кантона;
д) потврђује именовање чланова
Владе Кантона;
е) оснива кантоналне и општинс-
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ке судове и утврђује њихове надлежности;
ф) усваја Буџет Кантона и доноси
законе о опорезивању и на други начин осигурава потребно
финансирање;
г) бира делегате у Дом народа
Парламента Федерације БиХ у
складу са Уставом Федерације
БиХ;
х) одлучује о преносу овлаштења
Кантона на општине и Федерацију;
и) одобрава закључивање уговора
и споразума у области међународних односа и међународне
сарадње;
ј) проводи истрагу у складу са овжим Уставом и посебним прописима;
к) потврђује избор кандидата за
предсједавајућег, замјенике предсједавајућег Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде и врши избор и именовање
других функционера Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са законом
и Пословником Скупштине;
л) доноси Пословник Скупштине;
м) врши и друге послове утврђене
федералним прописима, Уставом и кантоналним прописима.
Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде утврђено је да Скупштина доноси:
Програм рада који садржи задатке Скупштине произишле из Устава,
закона, планских докумената Кантона,
као и друге послове и задатке у надлежности Скупштине.

19. јун/липањ 2019.
Програм рада Скупштине је сачињен на основу приједлога Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и
кантоналних органа управе и кантоналних установа, кантоналних јавних
предузећа, и општинских вијећа.
Програм рада ће се реализовати кроз редовне сједнице Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде у 2019. години и годишњу сједницу
Скупштине. По потреби, а ради детаљнијег и свеобухватног разматрања
питања од посебног интереса за Кантон одржаће се тематске сједнице. Осим
тога, ради обиљежавања значајних догађаја, свечаног карактера одржаће се
посебне сједнице и то поводом Дана
независности БиХ, Дана Босанско-подрињског кантона Горажде и Дана државности БиХ.
Како се Босна и Херцеговина
налази у времену разноликих реформи, које јој обезбјеђују прикључење европским асоцијацијама и Европској
унији, рад Скупштине ће бити флексибилан, у смислу уврштавања у дневни ред сједнице појединих питања везаних за ову тематику, а по потреби и
одржавање тематских сједница.
Програмом рада су обухваћена
најзначајнија питања која Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде треба да изврши у току планског
периода и у оквиру којих је потребно,
а у циљу потпуног вршења кантоналних овласти, доносити одговарајуће
законе, одлуке, закључке и друге прописе.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за

19. јун/липањ 2019.
2019. годину чине акти из нормативно-правне, студијско-аналитичке и информационо-документационе дјелатности из надлежности Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде,
прописане Уставом Федерације БиХ,
Уставом Босанско-подрињског кантона Горажде и законима.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде је
отворен за нове иницијативе, које се
могу реализовати у поступку прописаном Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, што
значи да Скупштина у овом периоду
може разматрати и друга питања из
своје надлежности која покрену овлаштени предлагачи, као и друга питања која оцијени цјелисходним.
За извршење утврђених задатака из Програма рада Скупштине у принципу је задужена Влада Кантона.
Утврђени задаци обавезују Владу Кантона, али је и не ограничавају у иницирању и предлагању и других аката
у циљу реализације обавеза утврђених
важећим прописима.
II - САДРЖАЈ ПРОГРАМА
У 2019. години, из нормативноправне дјелатности, Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде ће
разматрати:
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
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Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
2. Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
3. Одлука о давању сагласности на
Финансијски план Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
4. Одлука о давању сагласности на
Одлуку о извршењу Финансијског
плана Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
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5. Одлука о давању сагласности на
Финансијски план ЈУ „Служба за
запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде“ за 2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
6. Одлука о давању сагласности на
Одлуку о извршењу Финансијског
плана ЈУ „Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона Горажде“ за 2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
7. Одлука о утврђивању права на здравствено осигурање лица која нису осигурана по другом основу у
Босанско-подрињском кантону Горажде, за 2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
8. Мишљење о Закону о правима демобилизираних бранилаца и чла-

19. јун/липањ 2019.
нова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка
питања Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
9. Анализа ефеката примјене Закона
о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за борачка
питања Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
10. Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2019. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде
Р о к:
II тромјесечје
11. Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.
годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје

19. јун/липањ 2019.
12. Имплементација циљева и политика Скупштине за протеклу годину
кроз реализацију Програма рада
Скупштине за 2018. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде
Р о к:
II тромјесечје
13. Презентација циљева и политика
Кантона за наредну годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
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Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Кантонално правобранилаштво Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
17. Извјештај о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
за период 01.01.-31.12.2018. године
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
18. Извјештај о утрошеним средствима
буџетске резерве за период 01.01.31.12.2018. године

14. Одлука о измјенама и допунама
Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског канПредлагач: Влада Босанско-подрињтона Горажде
ског кантона Горажде
Р
о
к:
II тромјесечје
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кан19. Извјештај о извршењу Финансијсктона Горажде
ог плана Завода здравственог осиР о к:
II тромјесечје
гурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
15. Извјештај о раду Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за
2018. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
16. Извјештај о раду Кантоналног правобранилаштва за 2018. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
20. Извјештај о извршењу Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину
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19. јун/липањ 2019.

Обрађивач: Јавне установе из
Предлагач: Влада Босанско-подрињнадлежности Министарства
ског кантона Горажде
за социјалну политику,
Обрађивач: ЈУ „Служба за запошљаваздравство, расељена лица и
ње Босанско-подрињског
избјеглице Босанско-подрикантона Горажде
њског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Р о к:
II тромјесечје
21. Шестомјесечни извјештај о раду
25. Извјештај о раду и финансијском
Независног одбора
пословању управа и дирекција чиПредлагач: Независни одбор
ји је оснивач Босанско-подрињски
Обрађивач: Независни одбор
кантон Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
22. Извјештај Независног одбора о раОбрађивач: Управе и дирекције Босансду полицијског комесара за први
ко-подрињског кантонa Горквартал 2019. године
ажде
Предлагач: Независни одбор
Р о к:
II тромјесечје
Обрађивач: Независни одбор
Р о к:
II тромјесечје
26. Извјештај о проведеним активностима на изградњи, одржавању, са23. Извјештај о раду и финансијском
нацији и реконструкцији регионапословању јавних предузећа чији је
лних цеста и мостова на подручју
оснивач Босанско-подрињски кантБосанско-подрињског кантона Горон Горажде за 2018. годину
ажде у 2018. години
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Јавне установе и предузећа
Обрађивач: Министарство за привреду
чији је оснивач Кантон
Босанско-подрињског кантоР о к:
II тромјесечје
нa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
24. Извјештај о раду и финансијском
пословању установа из надлежнос27. Извјештај о додијељеним концесити Министарства за социјалну појама и ефектима од концесија за
литику, здравство, расељена лица и
2018. годину
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
(Завод за јавно здравство, Завод здкантона Горажде
равственог осигурања, Кантонална
Обрађивач: Министарство за привреду и
болница, Центар за социјални рад
Комисија за концесије Босаи Дом за стара и изнемогла лица)
нско-подрињског кантонa
Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињР о к:
II тромјесечје
ског кантона Горажде

19. јун/липањ 2019.
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28. Извјештај о раду Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2018. годину

ко-подрињског кантона Горажде

29. Информација о стању РТВ-предајника, репетитора и РТВ-опреме у
власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде са посебним акцентом на модернизацију постојећих и изградњу нових предајника и
опреме за за 2018. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског канкантона Горажде
тонa Горажде
Обрађивач: Агенција за привтизацију
Р о к:
II тромјесечје
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
32. Стратегија развоја пољопривреде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
30. Информација о стању пољопривреде и руралне инфраструктуре на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
31. Информација о ефектима и реализацији кредитне линије са „Босна
банк интернационал“ д.д. Сарајево
за финансирање привреде и обрта
уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике на подручју Босанс-

33. Тематска сједница: Одлив становништва са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и израда
Акционог плана како би се исти
смањио или зауставио
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје

III – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
34. Закон о унапређењу локалног пословања Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
III тромјесечје
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35. Закон о туризму Босанско-подрињског кантона Горажде

19. јун/липањ 2019.
39. Информација о извршењу Финансијског плана Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде за период јануарјуни 2019. године

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кан- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
тонa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
III тромјесечје
Обрађивач: Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантонa Горажде
36. Закон о јавним радовима на подруР
о
к:
III тромјесечје
чју Босанско-подрињског кантона
Горажде
40. Информација о извршењу ФинанПредлагач: Влада Босанско-подрињског
сијског плана ЈУ „Служба за запошкантона Горажде
љавање Босанско-подрињског канОбрађивач: Министарство за привреду
тона Горажде“, за период јануар-јуБосанско-подрињског канни 2019. године
тонa Горажде
Р о к:
III тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање
37. Закон о споменицима и културном
Босанско-подрињског кантнаслијеђу на подручју Босанскоонa Горажде
подрињског кантона Горажде
Р о к:
III тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
41. Информација о стању шума на покантона Горажде
дручју Босанско-подрињског кантОбрађивач: Министарство за урбанизам,
она Горажде за 2018. годину
просторно уређење и заштиту околине и Министарство за образовање, младе, на- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
уку, културу и спорт у Босанско-подрињском кантону Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског канГоражде
тонa Горажде
Р о к:
III тромјесечје
Кантонална управа за шумарство
38. Извјештај о утрошеним средствима
Р
о
к:
III тромјесечје
буџетске резерве за период јануарјуни 2019. године
42. Информација о стању и пословању
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
привредних друштава са подручја
кантона Горажде
Босанско-подрињског кантона ГорОбрађивач: Министарство за финансије
ажде за 2018. годину
Босанско-подрињског кантПредлагач: Влада Босанско-подрињског
онa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
III тромјесечје

19. јун/липањ 2019.
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
III тромјесечје
43. Информација Кантоналног тужилаштва о предузетим мјерама за
подизање оптужнице за починиоце
ратних злочина против цивилног
становништва у Босанско-подрињском кантону Горажде за вријеме
рата 1992-1995. година
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
III тромјесечје
44. Тематска сједница: Спорт у Босанско-подрињском кантону Горажде
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уређаја зграда
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
47. Закон о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 48. Закон о платама и накнадама у органима власти Босанско-подрињсккантона Горажде
ог кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, младе, науку, културу и
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
спорт у Босанско-подрињкантона Горажде
ског кантонa Горажде
Обрађивач:
Министарство за правосуђе,
Р о к:
III тромјесечје
управу и радне односе
Министарство за финансије
Босанско-подрињског
канIV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
тонa Горажде
Р о к: IV тромјесечје
45. Закон о такси-превозу на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде

49. Закон о радно-правном статусу Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Босанско-подрињског канОбрађивач: Министарство за правосуђе,
тонa Горажде
управу и радне односе БосаР о к:
IV тромјесечје
нско-подрињског кантонa
Горажде
46. Закон о кориштењу, управљању и
Р
о
к:
IV тромјесечје
одржавању заједничких дијелова и
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50. Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама
Босанско-подрињског кантона Горажде

19. јун/липањ 2019.
54. Закон о измјенама и допунама Закона о преузимању права оснивача
над Јавном установом ОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“ Горажде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије Обрађивач: Министарство за образовање, младе, науку, културу и
Босанско-подрињског кантспорт у Босанско-подрињонa Горажде
ског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Р о к:
IV тромјесечје
51. Закон о измјенама и допунама Зак55. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на имовину, наслијеђе
она о преузимању права оснивача
и поклон
над Јавном установом ОШ „Прача“
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Прача
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Босанско-подрињског кантОбрађивач: Министарство за образоваонa Горажде
ње, младе, науку, културу и
Р о к:
IV тромјесечје
спорт у Босанско-подрињског кантонa Горажде
52. Закон о измјенама и допунама ЗакР о к:
IV тромјесечје
она о култури
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 56. Закон о измјенама и допунама Заккантона Горажде
она о преузимању права оснивача
Обрађивач: Министарство за образованад Јавном установом ОШ „Устиње, младе, науку, културу и
колина“ Устиколина
спорт у Босанско-подрињПредлагач: Влада Босанско-подрињског
ског кантонa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Обрађивач: Министарство за образовање, младе, науку, културу и
53. Закон о измјенама и допунама Закспорт у Босанско-подрињона о преузимању права оснивача
ског кантонa Горажде
над Јавном установом ОШ „Хусеин
Р
о
к:
IV тромјесечје
еф. Ђозо“ Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 57. Закон о измјенама и допунама Заккантона Горажде
она о преузимању права оснивача
Обрађивач: Министарство за образованад Јавном установом ОШ „Хасан
ње, младе, науку, културу и
Турчало Брзи“ Иловача
спорт у Босанско-подрињПредлагач: Влада Босанско-подрињског
ског кантонa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

19. јун/липањ 2019.
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Обрађивач: Министарство за образова- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
ње, младе, науку, културу и
кантона Горажде
спорт у Босанско-подрињ- Обрађивач: Министарство за унутрашње
ског кантонa Горажде
послове Босанско-подрињсР о к:
IV тромјесечје
ког кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
58. Закон о измјенама и допунама Зак62. Стратегија развоја омладинске полона о преузимању права оснивача
итике Босанско-подрињског кантонад Јавном установом ОМШ „Авдо
на Горажде за период 2019-2024. гоСмаиловић“ Горажде
дина
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образовање, младе, науку, културу и Обрађивач: Министарство за образовање, младе, науку, културу и
спорт у Босанско-подрињспорт у Босанско-подрињског кантонa Горажде
ског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Р о к:
IV тромјесечје
59. Закон о измјенама и допунама Закона о преузимању права оснивача
63. Одлука о давању сагласности на
над Јавном установом ОШ „Мехмеизмјене и допуне Финансијског плдалија Мак Диздар“ Витковићи
ана Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона ГорПредлагач: Влада Босанско-подрињског
ажде за 2019. годину
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за образова- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
ње, младе, науку, културу и
кантона Горажде
спорт у Босанско-подрињ- Обрађивач: Завод здравственог осигуског кантонa Горажде
рањ Босанско-подрињског
Р о к:
IV тромјесечје
кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
60. Закон о полицијским службеници64. Одлука о давању сагласности на
ма Кантона
Финансијски план ЈУ „Служба за
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
запошљавање Босанско-подрињсккантона Горажде
ог кантона Горажде“ за 2020.годину
Обрађивач: Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињс- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
ког кантона Горажде
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кант61. Закон о измјенама и допунама Заонa Горажде
кона о унутрашњим пословима
Р о к:
IV тромјесечје
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65. Одлука о давању сагласности на
одлуку о извршењу Финансијског
плана ЈУ „Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона Горажде“, за 2020. годину

19. јун/липањ 2019.
Обрађивач: Основне школе са подручја
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје

69. Извјештај о раду средњих школа
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Босанско-подрињског кантона Гокантона Горажде
ражде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кант- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
онa Горажде
Обрађивач: Средње школе са подручја
Р о к:
IV тромјесечје
Босанско-подрињског кантонa Горажде
66. Одлука о давању сагласности на
Р
о
к:
IV тромјесечје
финансијски план Завода здравственог осигурања Босанско-подри70. Буџет Босанско-подрињског кантоњског кантона Горажде за 2020. гона Горажде за 2020. годину
дину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигу- Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантрањ Босанско-подрињског
онa Горажде
кантонa Горажде
Р
о
к:
IV тромјесечје
Р о к:
IV тромјесечје
67. Одлука о давању сагласности на
одлуку о извршењу Финансијског
плана Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2020. годину

71. Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2020. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач:
Министарство за финансије
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Босанско-подрињског канткантона Горажде
онa Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигуР
о
к:
IV тромјесечје
рањ Босанско-подрињског
кантонa Горажде
72. Програм рада Скупштине БосансР о к:
IV тромјесечје
ко-подрињског кантона Горажде за
2020. годину
68. Извјештај о раду основних школа
Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде

Предлагач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског

19. јун/липањ 2019.

Р о к:

кантона Горажде
IV тромјесечје

73. Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2020.г.
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
74. Имплементација циљева и политика Скупштине за протеклу годину
кроз реализацију Програма рада
Скупштине за 2020. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
75. Презентација циљева и политика
Кантона за наредну годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
76. Информација о проведеним активностима из области енергетске ефикасности и постигнутим резултатима
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77. Информација о ревизији приватизације у Босанско-подрињском кантону Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
78. Информација о стању у области
здравства на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарствo за социјалну
политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
III - РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ
Ради што квалитетнијих коначних законских и других рјешења, Скупштина Кантона у својој унутрашњој
структури има изабрана одговарајућа
радна тијела.
Радна тијела Скупштине ће у
току цијеле године континуирано разматрати материјале и давати мишљења Скупштини, односно, вршити послове који су им одређени Пословником Скупштине.

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Скупштина ће по указаној поткантона Горажде
реби доносити одлуке о аутентичном
Обрађивач: Министарство за урбанизам,
тумачењу закона и других аката које
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подри- доноси Скупштина.
њског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
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IV - ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
Имајући у виду да је јавност рада један од основних постулата дјеловања ове Скупштине, а да би се у том
смислу мобилисале све снаге, односно
овлаштени заинтересовани субјекти,
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде доноси Програм рада за
2019. годину.
Од свих њих Скупштина Кантона очекује нове иницијативе и приједлоге током 2019. године, који ће се по
подношењу у Скупштину, по процедури прописаној Пословником Скупштине, уврштавати у дневни ред сједница и водитће се расправа о истим.
За извршење утврђених задатака из
Програма рада Скупштине задужена
је, у принципу, Влада Кантона.
Утврђени задаци обавезују Владу Кантона, али је и не ограничавају у
иницирању и предузимању и других
мјера и активности у циљу реализације обавеза утврђених важећим прописима.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде је
отворен за грађане, привредна друштва и друга правна лица, стога ће Скупштина у току 2019. године по потреби
разматрати и остале акте који нису планирани овим Програмом, а за које се
укаже потреба и који буду поднесени
у скупштинску процедуру од стране
овлаштених предлагача, а чије разматрање буде од значаја за грађане Босанско-подрињског кантона Горажде,
односно уређење одређених питања
из надлежности Кантона.

19. јун/липањ 2019.
Влада Кантона, у својству предлагача, и ресорна кантонална министарства, као и други кантонални органи управе, у својству носиоца израде
нормативно-правних те студијско-аналитичких и информационо-документационих аката који буду планирани у
Програму рада Скупштине за 2019. годину, дужни су да приликом припремања и израде, односно утврђивања
истих узму у обзир изнесене ставове,
сугестије, примједбе и приједлоге посланика Скупштине изнесене у расправама приликом разматрања истих или
сличних аката у претходној години
или приликом ранијих разматрања,
као и раније закључке Скупштине донесене приликом ранијег разматрања
истих или сличних аката у претходним годинама, те закључке надлежних
сталних радних тијела Скупштине, са
посебним освртом на мјере и активности које су у тим закључцима и раније
разматраним актима предвиђени за
побољшање стања у одређеним областима, у смислу навођења онога што је
по истим у међувремену подузето, односно конкретно извршено, дајући кратак пресјек затеченог стања у одређеним областима (у информацијама и
извјештајима).
Извјештаји, информације, предвиђене материјалним законима, Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде и другим прописима, који нису увршени у Програм
рада Скупштине за 2019. годину, биће
кандидовани као тачке дневног реда
по динамици предвиђеној материјалним прописима.
Овлаштени предлагачи, по Пословнику Скупштине Босанско-подри-

19. јун/липањ 2019.
њског кантона Горажде, задржавају
право измјене термина плана појединих тачака предвиђених у овом Програму.
V - ИЗБОРИ, ИМЕНОВАЊА,
ПОТВРЂИВАЊА, СМЈЕЊИВАЊА
И РАЗРЈЕШЕЊА
У складу са овлаштењима из
Устава, закона и Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, Скупштина ће на приједлог Комисије за избор и именовања, вршити
избор и именовање и разрјешење, односно потврду именовања, смјењивања и разрјешења.
VI - РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ПАРЛАМЕНТА БИХ,
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БИХ И ПИТАЊА ОСТВАРИВАЊА
МЕЂУКАНТОНАЛНЕ И
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Скупштина ће по потреби у овом периоду разматрати материјале из
дјелокруга Парламента Босне и Херцеговине и Парламента Федерације Босне и Херцеговине, ради доношења мишљења, сугестија и приједлога, као и
питања за остваривање међукантоналне и међународне сарадње, као и материјале из заједничког дјелокруга кантона и других нивоа власти.
VII - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за
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2019. годину ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-347/19
12.06.2019.године
Горажде

РЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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ПРОГРАМ РАДА ВЛАДЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
1. У В О Д
Програм рада је одређен утврђеним методолошким оквиром, који
садржи нормативни оквир планирања
којим се постиже већа дисциплина у
благовременом и усклађеном планирању и истовремено у себи садржи елементе оцјене учинковитости рада органа и упосленика. Израда програма
рада на овај начин постаје дио јединственог конзистентног система планирања, при чему се истовремено успостављају системи појачаног мониторинга и
одговорности за реализацију планираног. Сам Програм је конципиран кроз
уводно назначавање активности које
би требале обиљежити рад у овој години, дефинисање циљева, програма
и активности кроз секторе Владе, означавање нормативних и тематских
активности, најважније програмске активности и, на крају, буџетску пројекцију потребних средстава за реализацију. У односу на сам методолошки оквир програмира се даљи развој овог
веома важног система превасходно у
нормативном и оперативном смислу.
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У основи овог Програма рада
стоји визија Кантона као модерног, европски орiјентисаног кантона који своју политику темељи на продуктивном и континуираном запошљавању,
ефикасној администрацији и социјалној укључености, односно кантон снажне привредне инфраструктуре који
омогућава запошљавање, растући животни стандард, уз одрживо кориштење
природних ресурса.
Генерално посматрано, Босанско-подрињски кантон Горажде, од оснивања до данас, карактеришу чињенице почетне потпуне девастације простора до данашњег одређеног напретка у свим сегментима. Дио полазне
основе стања за дјеловања ове Владе су
позитиван тренд привредног раста и
тренд повећања запослености, али истовремено и недовољна развијеност инфраструктуре, недовољна искориштеност природних ресурса, неадекватно
ријешено питање финансирања Kантона, одсуство веће сарадње нижих и
виших нивоа власти, неуређен систем
рада јавне управе, неразвијеност локалних заједница, неријешена имовинска питања Kантона, проблем запошљавања, као и чињеница спорог формирања власти, што представља велику
потешкоћу, нарочито у дијелу заједничких надлежности.
Влада ће у овом мандатном периоду усмјерити активности на проведби Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде, као и доношење Стратегије развоја кантона 2020
-2024.
Развој инфраструктуре и ефикаснија искориштеност природних ре-

19. јун/липањ 2019.
сурса ће, поред развоја мјера кроз израду Стратегије развоја, бити у фокусу
рада у овој години, претежно на начин
да ће се приступити изради и побољшању путних комуникација.
Одржавање и побољшање буџетске стабилности Кантона и општина
у саставу Кантона је веома битна активност у оквиру програмског периода у
смислу одржавања постојећег нивоа
животног стандарда, јавне потрошње,
нивоа безбједности у Kантону, социјалне и здравствене заштите. У оквиру
буџетских оквира развијаће се системи
суфинансирања пројеката локалних
заједница и адекватније финасирање
општина, као и укупно стварање претпоставки за аплицирање за пројекте
који садрже обавезу суфинансирања.
Осим наведеног, као значајно се намеће и развијање програма мјера за проведбу налаза ревизије у програмском
периоду.
Модернизација система образовања је континуиран процес и свакако
заслужује пажњу у виду инфраструктурног побољшања услова у школама,
развоја система наставе и праћења квалитета, система стипендија појачаним
укључивањем социјалних критерија,
као и питањима даљњег развоја предшколских и високошколских установа. Успоставиће се побољшани нормативни оквир у области основног образовања и области образовања одраслих (цјеложивотног учења) као неопходног система прилагођавања потреба
на тржишту рада.
Кроз све секторе рада Владе настојаће се постићи већи обим сарадње
са другим, вишим нивоима власти, ме-
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ђународним организацијама и цивилним друштвом, као начин остваривања додатних финансијских средстава
пројектима и Буџету.
2. Ц И Љ Е В И
Узимајући у обзир чињеницу
континуираног тока друштвених процеса, шири контекст стратешког планирања и постојећих важећих стратешких докумената, развој привредне производње, запошљавање, постизање фискалне стабилности, унапређење рада
јавне управе Босанско-подрињског кантона Горажде ће имати приоритет у
дјеловању Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Основни стратешки циљеви Босанско-подрињског кантона су дефинисани Стратегијом развоја за период
2016-2020, а у циљу осигурања вертикалне и хоризонталне интеграције, те
су наслоњени на Стратегију развоја
БиХ 2010-2020, Стратегију социјалне
укључености БиХ 2010-2020, Реформску агенду коју је прихватио Савјет министара БиХ, Влада ФБиХ и Влада
Кантона. Такође, у обзир се мора узети
Вишедржавни стратешки документ за
ИПА ИИ 2014-2020, који је усвојила
Европска комисија 30.6.2014. године, те
са Индикативним стратешким документом за БиХ ИПА II 2014-2017, који је
усвојила Европска комисија 15.12.2014.
године. Вијеће Европе је у Бриселу, 17.
06.2010. године усвојило документ „Европа 2020“ као своју нову стратегију за
запошљавање, паметан, одржив и инклузиван развој – што такође мора бити
узето у обзир код програмирања рада
владе у овом и наредном периоду.
Поред свега наведеног, постоји и низ
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секторских стратегија у области правосуђа, управе, образовања, социјалне
политике, заштите околине и др. што
утиче на коначно дефинисање циљева
у програму рада и у зависности од доступних финасијских средстава утиче
и на програмске мјере и активности у
2019. години.
Формирање власти на вишим
нивоима у Босни и Херцеговини такође ће имати утицаја на циљеве и активности Владе Босанско-подрињског кантона Горажде као дијела цјелокупног
система реформи у Босни и Херцеговини.
Визија развоја Босанско-подрињског кантона Горажде исказује стратешку намјеру грађанства и одражава
тежње да Босанско-подрињског кантона Горажде постане савремена европска регија, оријентисана на одрживе аспекте развоја гдје се развој посматра
као вишедимензионалан процес економске, друштвене, околинске, просторне и институционалне трансформације са циљем побољшања квалитета и
стандарда живота грађана и грађанки.
Визија укључује инклузију свих сектора друштва у развојне процесе, укључујући јавни, приватни и цивилни
сектор.
На основу стратешких фокуса и
визије Босанско-подрињског кантона
Горажде, дефинисана су четри стратешка циља, који осигуравају синергијске ефекте између развоја економије,
околине и друштва, уз пуно уважавање интереса локалне управе. С тим у
вези, стратешки циљеви из Стратегије
развоја Босанско-подрињског кантона
Горажде 2016-2020. дефинисани су на
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сљедећи начин:
Стратешки циљ 1: Успоставити погодно привредно окружење и
динамичну привреду, засновану на
природним ресурсима и пословној
традицији
Првим стратешким циљем развоја Босанско-подрињског кантона Горажде дефинисано је успостављање
погодног привредног окружења и динамичне привреде, који ће се заснивати на кориштењу свих расположивих
потенцијала, прије свега природних
ресурса и пословне традиције. Овим
циљем ће се постићи позитивни ефеки
који се односе на повећање извоза, развоја малих и средњих предузећа, рурални развој, обогаћивање туристичке
понуде те унапређење путне инфраструктуре.
У циљу остварења стратешког
циља успостављања погодног пословног окружења и динамичне привреде
Босанско-подрињског кантона Горажде, дефинисано је пет приоритетних
циљева:
 Ојачати привреду и потицати
извозно-оријентисану индустрију

 Развити руталне средине користећи пољопривредне и туристичке потенцијале
 Развијати туристичку понуду и
инфраструктуру у складу са расположивим потенцијалима
 Унаприједити
подузетничку
инфраструктуру и пословно
окружење
 Унаприједити путну инфраструктуру
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Крајњи исходи дефинисаних
приоритетних циљева треба да допринесу развоју индустријске производње
кроз повећање физичког обима индустријске производње, повећање извоза,
повећање производње домаћих улазних компоненти за индустрију и смањење увоза, као и повећање укупних остварених инвестиција у секотру индустрије; затим развоју руралних средина
кроз повећање пољопривредне основе
(површине обрађеног земљишта, стабала воћа, грла стоке) и производње
шумских сортимената; развоју туризма кроз обогаћивање туристичке понуде и привлачење туриста за повећање
долазака и ноћења туриста на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде; развоју подузетничке инфраструктуре и пословног окружења за повећање броја пословних субјеката и запошљавања; те развоју путне инфраструктуре и повезаности Босанско-подрињског кантона Горажде са сусједним регијама кроз изградњу цеста, те
реконструкцију локалних путева и изградњу мостова.
Стратешки циљ 2: Учинити
Босанско-подрињског кантона Горажде мјестом квалитетног живљења
Унапређење друштвеног сектора огледа се кроз креирање иновативних културно-спортских садржаја који
имају за циљ афирмацију дјеце и младих, подржавање и суфинасирање
пројеката организација цивилног друштва који доприносе повећању могућности за активно учешће младих, жена, ратних ветерана, цивилних жртава
рата, старијих лица, и лица у стању социјалне потребе у друштвеном животу
кантона. Неопходно је водити рачуна

19. јун/липањ 2019.
о континуираном развијању људских
потенцијала, те развоју садржаја за све
друштвене групе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, јер
социјална укљученост се сматра кључним условом за одржив дугорочни развој. Дата област обухвата 4 приоритета којима се остварује други стратешки циљ развоја Босанско-подрињског
кантона Горажде. Сама сврха локалног
економског развоја је процес побољшања економског капацитета локалне
заједнице у настојању да се побољша
њена економска будућност и квалитет
живота њених грађана. У том процесу,
све интересне групе су врло битне за
социо-економски раст и развој. Осигурање високог степена сигурности грађана, континуирано развијање људских потенцијала Босанско-подрињског
кантона Горажде кроз образовање, спорт и културу, унапређење тржишта
радне снаге, осигурање праведног система социјалне и здравствене заштите
базираног на потребама кантона су
кључне тежње и приоритетни циљеви
у склопу другог стратешког циља у
периоду 2016-2020. године.
Стратешки циљ 3: Осигурати
одрживо управљање околином и јачати инфраструктурне капацитете
Кантона
Како би се осигурало одрживо
управљање околином и природним
ресурсима, омогућила квалитетна комунална услуга становницима Босанско-подрињског кантона Горажде те створиле основне претпоставке за даљи
развој привреде, зацртан је трећи стратешки циљ. Овим циљем ће се постићи позитивни ефекти и створити
сви предуслови и нормативни оквири
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за допринос у заштити и очувању околине кроз унапређење инфраструктуре у домену информационих система за интегрално управљање околином, унапређење комуналне инфраструктуре те заштиту и санацију околинских компоненти (вода, земља, зрак), те заштиту и унапређење природних ресурса и обновљивих извора енергије. Приоритетни циљеви су: осигурати ефикасну успоставу и инструменте имплементације мјера заштите
околине и очувања природе; јачати комуналне инфраструктурне капацитете; повећање енергетске ефикасности
постојећих потрошача и унапређење
кориштења обновљивих извора енергије.
Стратешки циљ 4: Развити квалитетну и ефикасну јавну управу у
служби грађана Кантона
Процес приступања Европској
унији и потребе грађана пред јавну
управу у БиХ постављају нове захтјеве
и обавезе. Да би се одговорило овим
захтјевима, јавна управа мора повећати своје капацитете. У развоју Босанско-подрињског кантона Горажде, кључну улогу има јавна управа, првенствено управа Кантона и пратећих институција у надлежности истог. Повећање
капацитета се може постићи креирањем нових капацитета и услуга или повећањем ефикасности постојећих капацитета и услуга. Приоритетни циљеви су јачање ефикасности, ефективности и транспарентности јавне управе
Кантона, те модернизација свих њених
услуга у складу са савременим трендовима. Допринос остварењу поменутих
стратешких циљева оставља широке
могућности развоја активности, што је
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карактеристика овог програма. Реализација укупно наведеног стратешког
оквира кроз мјере и активности Владе
у 2019. години увелико ће зависити од
укупних активности власти у Федерацији БиХ, сарадње и финасијског оквира који ће бити остварен у току буџетске године.
Имајући у виду резултате, обавезе, проблеме, искуства, као и циљеве
ресорних министарстава, Влада Босанско-подрињског кантона у току 2019.
године планирала је остваривање својих стратешких циљева засебно по министарствима Владе Босанско-подрињског кантона Горажде. С тим у вези,
у наставку овог Програма као посебни
његови дијелови утврђени су и одређени стратешки циљеви свих осам министарстава у саставу Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
1. УРЕД ПРЕМИЈЕРА И ВЛАДЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ У 2019.ГОДИНИ
Активности Уреда премијера и
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде усмјериће се на учешће у
изради Стратегије развоја Федерације
БиХ за период 2021 – 2027. године.
У складу са Стратегијом развоја
Босанско–подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. године, наставиће се активности које се тичу реформе јавне управе.
Када говоримо о мигрантској
кризи, Влада координира са државним
и ентитетским институцијама ради рјешавања овог питања који је све више
заступљено у Босни и Херцеговини.

19. јун/липањ 2019.
Број миграната у задње двије године је
знатно повећан на подручју нашег кантона због његовог геогрфског и граничног положаја. Влада је, као и претходне године, спремна да заједно са Дирекцијом за робне резерве, Министарством за унутрашње послове и Министарством за здравство, социјалну политику, избјеглице и расељена лица пружа помоћ мигрантима у прехрамбеним и хигијенским артиклима.
Све обавезе које је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде имала у 2018.години, а односе се на процес
ЕУ интеграција у Босни и Херцеговини су успјешно завршене, укључујући
и одговоре из нашег Кантона на Упитник ЕУ. У 2019. години ће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
наставити да даје свој пуни допринос
процесу придруживања БиХ Европској
унији и наставити са јачањем институционалних и кадровских капацитета,
како би се успјешно одговорило овом
захтјевном процесу.
На основу Закона о развојном
планирању и управљању развоја у
ФБИХ у области стратешког планирања, Уред премијера и Владе Босанскоподрињског кантона Горажде је у склопу своје организационе јединице успоставио је сектор за стратешко планирање и ЕУ интеграције.
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
МЛАДЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И
СПОРТ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стратешки циљеви Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт за 2019. годину произила-

19. јун/липањ 2019.
зе из наставка континуираних активности дефинисаних у законском оквиру предшколског, основног, средњег,
високог образовања, младих, спорта,
науке и културе, а односе се на сљедеће:
1. Унапређење образовања на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде кроз развој четири нивоа образовања
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019.годину и то:
 Развој предшколског одгоја и
образовања
Предшколски одгој и образовање је саставни дио јединственог одгојно-образовног система у Босни и Херцеговини. Он је први посебан и специфичан степен одгојно-образовног система који се бави одгојем дјеце предшколске доби узраста од 6 мјесеци до
поласка у основну школу. Предшколски одгој и образовање одређују појмови одгој, образовање, њега и заштита.
Активности које ће се реализовати у
2019. години по овом стратешком циљу су:
 Стварање услова за наставак реализације обавезног програма
за дјецу пред полазак у основну
школу, као активности која је у
досадашњем периоду реализована у 100% обиму.
 Стварање што бољих услова у
предшколским установама како
би се боравак дјеце учинио што
угоднијим.
 Омогућавање бесплатних љекарских прегледа за сву дјецу која
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похађају обавезни програм пред полазак у основну школу.
 Развој основног одгоја и образовања
Сврха основног одгоја и образовања је да кроз оптимални интелектуални, физички, морални и друштвени
развој појединца, а у складу са његовим могућностима и способностима,
допринесе стварању друштва заснованог на владавини закона и поштивању
људских права, те допринесе његовом
економском развоју који ће осигурати
најбољи животни стандард за све грађане. Активности које ће се реализовати у 2019. години по овом стратешком
циљу су стварање што бољих услова за
реализацију одгојно-образовног рада у
свим основним школама на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде, а које се огледа у сљедећем:
 Опремање школских простора
те набавка опреме и учила, а
све у циљу стварања што бољих
услова за одвијање наставног
процеса,
 Набавка бесплатних уџбеника
за што већи број дјеце,
 Настојање да се за што већи број дјеце која станују на удаљености већој од 4 км обезбиједи превоз до школе,
 Континуирана едукација наставног особља, кроз одржавање
семинара, округлих столова
итд.
 Организовање такмичења за
ученике из сљедећих предмета:
енглеског и њемачког језика,
информатике, математике, вјеронауке, физике, демократије и
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бициклизма,
 Провођење активности на обезбјеђивању услова за наставак
реализације пројекта школе у
природи.
 Развој средњег образовања и
одгоја
Средње образовање и одгој је
дјелатност од посебног друштвеног
интереса. Сврха средњег образовања је
да кроз интелектуални, физички, морални и друштвени развој појединца,
у складу са његовим могућностима и
способностима, допринесе стварању
друштва заснованог на владавини закона и поштивању људских права, те
допринесе његовом друштвено – економском развоју, који ће допринијети
унапрјеђењу животног стандарада грађана. Активности које ће се реализовати у 2019. години по овом стратешком циљу су:
 Стварање што бољих услова за
реализацију одгојно-образовног
рада у свим средњим школама
на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, а које се
огледа у сљедећем:
 Опремање школских простора
те набавка опреме и учила, а
све у циљу стварања што бољих
услова за одвијање наставног
процеса,
 Настојање да се за што већи број дјеце која станују на удаљености већој од 4 км обезбиједи
суфинансирање превоза до школе,
 Континуирана едукација наставног особља кроз одржавање семинара, округлих столова итд,

19. јун/липањ 2019.
 Организовање такмичења за
ученике из сљедећих предмета:
Математика, Вјеронаука, Физика, Демократија,
 Наставити провођење политике
уписа ученика у средње школе
у складу са исказаним потребама тржишта рада,
 Наставити сарадњу са пословним субјектима у погледу провођења практичне наставе,
 Вршити провјере испуњавања
услова пословних субјеката у
погледу извођења практичне
наставе,
 Укључити што већи број ученика у провођење практичне наставе код пословних субјеката,
 Провођење активности које су
дефинисане Законом о образовању одраслих на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, а који има за циљ побољшати образовне и квалификационе структуре и унапређење могућности запошљавања
становништва, омогућити стицање најмање основног образовања, подизати основну и функционалну писменост одраслих,
оспособљавати за запошљавање
одраслих лица која немају завршено формално образовање и
стицање квалификација за прво
занимање, омогућавати даље
образовање и обуку, односно
могућност
доквалификације,
преквалификације и континуираног стручног усавршавања
током цијелог радног и животног вијека, омогућавати образовање и стицање знања, вјештина
и компетенција у складу са личним способностима, афините-

19. јун/липањ 2019.
тима и животном доби појединца, омогућавати формално/јавно признавање и потврђивање
резултата претходног учења односно стечених знања, вјештина и компетенција, без обзира
на начин њиховог стицања, стварати основе за одрживи друштвено-економски развој на локалном, кантоналном, ентитетском и државном нивоу, повећати професионалну мобилност
и флексибилност радно активног становништва, смањити сиромаштво, остварити једнакости, социјалну укљученост и међугенерацијску
солидарност,
унаприједити квалитет живота
– личног, породичног, природног и социјалног окружења, развијати демократију, интеркултуралност и толеранцију, омогућити интеграцију у европски
друштвени и економски простор уважавајући европске образовне оквире.
 Развој високог образовања
Дјелатност високог образовања
је од посебног друштвеног интереса за
Босанско–подрињског кантона Горажде и дио је међународног, а посебно
европског образовног, научног односно умјетничког простора. Активности
које ће се реализовати у 2019. години
по овом стратешком циљу су:
 Адекватно нормативно уређење високог образовања, а које се
првенствено односи на доношење подзаконских аката са посебним акцентом на стандарде и
нормативе те правилник о акр-
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едитацији високошколских установа,
 У циљу реализације исказаних
потреба тржишта рада наставити пружати подршку студентима кроз додјелу студентских стипендија у складу са Критеријима донесеним од стране Владе
Босанско–подрињског кантона
Горажде.
2. Унапређење науке и културе
Под културном дјелатношћу се
подразумијевају сви облици стваралаштва, преношења и очувања културних вриједности у области књижевне,
музичке, плесне, позоришне, ликовне,
филмске и видео дјелатности, очувања
културног и природног наслијеђа, архивске, музејске, изложбене и библиотекарске дјелатности, као и издаваштва, кинематографије и радија и телевизије. Када је ријеч о техничкој култури, основни циљеви у области техничке културе су: развитак и афирмација
техничке културе, подстицање на стваралачки научни рад, технички одгој
и образовање, унапређење иноваторства, ширење научних и техничких достигнућа, афирмисање техничких спортова и научно и техничко оспособљавање грађана. Активности које ће се
реализовати у 2019. години по овом стратешком циљу су:
 Адекватно нормативно уређење које се првенствено огледа у
доношењу Закона о измјенама
и допунама Закона о култури
 Промоција културе те селекција културних дешавања кроз реализацију Календара и суфинансирање важних културних де-
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шавања на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у
већем новчаном износу у односу на претходне године
 Успостављење партнерских односа са институцијама у области културе, техничке културе
и информисања, те овим институцијама осигурати подршку
кроз финансирање и суфинансирање пројеката
 Провођење активности од стране Савјета за културу Босанско–подрињског кантона Горажде као савјетодавног тијела Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
3. Унапређење спорта
Спорт је дјелатност од јавног
интереса у Босанско-подрињском кантону Горажде и општинама у његовом
саставу. Јавни интереси и циљеви
Босанско-подрињског кантона Горажде и општина у његовом саставу у спорту су: развијање свијести грађана,
посебно младих и лица са инвалидитетом о спорту и његовим вриједностима, допринос васпитању, образовању и развоју дјеце и омладине, подстицање и афирмисање спорта и његових
вриједности као дијела културе и укупних материјалних и духовних вриједности друштва, очување здравља као
основе сваке људске активности, радне
продуктивности, изражавања стваралаштва и хуманог живљења, подстицање систематског и организованог бављења спортом у слободно вријеме, системско стварање услова за остваривање врхунских спортских резултата, организација система такмичења у складу са правилима међународних спорт-
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ских федерација, спорт за лица са инвалидитетом, школски и студенски спорт. Активности које ће се реализовати
у 2019. години по овом стратешком
циљу су:
 Развој спорта у складу са четверогодишњом Стратегијом развоја спорта у Босанско-подрињском кантону Горажде
 Подршка, подстицање и промовисање такмичарског спорта
кроз подршку редовним и додатним програмима регистрованих спортских клубова те подршку програмима кориштење
спортских објеката
 Подршка, подстицање и промовисање школског спорта кроз
подршку редовним програмима Актива наставника тјелесног
и здравственог одгоја у Босанско-подрињском кантону Горажде
 Подршка, подстицање и промовисање спорта лица са инвалидитетом кроз подршку редовним програмима Спортског савеза за спорт и рекреацију инвалида у склопу којег дјелују спортски клубови лица са инвалидитетом
 Подршка, подстицање и промовисање рекреативног спорта короз подршку редовним програмима и додатним програмима
спортских клубова – удружења
спортске рекреације
 Подршка адаптацији, санацији
и реконструкциији спортских
објеката на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у
циљу њихове модернизације и
искористивости
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 Унапређење активности на спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама.
4. Млади
Законом о младима Федерације
Босне и Херцеговионе дефинисано је
да се младим лицима сматрају лица од
петнаест до тридесет година старости,
док су према дефиницији Уједињених
нација млади лица између петнаест и
двадесет и четири године. С тим у вези, Босанско-подрињски кантон Горажде има обавезу самосталног осигурања минимума мјера на плану рада са
младима и омладинских активности.
Активности које ће се реализовати у
2019. години по овом стратешком циљу су:
 Провођење обавеза утврђених
Законом о младима у Федерацији Босне и Херцеговине, те реализација активности у складу
са Програмом утрошка средстава Текући трансфери појединцима – за младе и Текући трансфери непрофитним организацијама – за младе
 Доношење Стратегије развоја
омладинске политике Босанско
– подрињског кантона Горажде
2019-2024.
 Јачање капацитета младих људи и омладинских удружења
кроз подршку њихових пројектних активности
 Наставак сарадње са омладинским удружењима и невладиним организацијама с циљем активизма младих

Број 9 – страна 1133
5. Унапређење провођења активности у области безбједности
саобраћаја
У области безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини за 2019. Годину, Министарство ће
наставити радити на обезбјеђивању
услова за што квалитетније провођење
испита за возаче моторних возила, испита за добијање лиценце, као и испита за добијање дозволе возач-инструктор моторних возила, те извршити провјеру испуњавања услова за рад аутошкола. Такође, радиће се на перманентној едукацији свих актера који учествују у обављању послова прописаних Законом о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, а који су стављени у надлежност овог Министарства.
3. СТРАТЕШКИ И ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА
БОРАЧКА ПИТАЊА У 2019. ГОД.
Стратешки циљ Министарства
за борачка питања у 2019. години јесте
унапређење статуса припадника борачких популација и заштита тековина
њихове борбе за очување Босне и Херцеговине.
У складу са стратешким циљем,
Министарство за борачка питања је
дефинисало сљедеће приоритетне циљеве за 2019. годину:
 ефикаснија имплементација допунских права бранилаца и чланова њихових породица
 активна улога у обиљежавању
значајних догађаја и датума
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2.1. Ефикаснија имплементација
допунских права
Министарство за борачка питања не може утицати на обим и начин
исплате права признатих федералним
законима, али може утицати на она
призната Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде. Очекивани резултати који
се планирају постићи имплементацијом овог приоритетног циља су боља
усмјереност буџетских средстава намијењених за имплементацију допунских права ка најугроженијим припадницима борачких популација. На овај
начин, уз иста буџетска средства, постићи ће се већи ефекти. Наставиће се
помагати фондација „Истина за Горажде“.
У оквиру овог циља, посебну
пажњу Министарство за борачка питања ће посветити рјешавању питања од
егзистенцијалног значаја за припаднике борачких популација, као што су
запошљавање и стамбено збрињавање.
2.2. Активна улога у обиљежавању
значајних догађаја и датума
У претходном је периоду, на
приједлог Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, односно Министарства за борачка питања, Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде донијела нову Одлуку о утврђивању „Календара обиљежавања значајних догађаја, датума и личности у Босанско-подрињском кантону Горажде“
којом су прецизније дефинисани догађаји, датуми и личности из блиске прошлости који заслужују да се не забо-

19. јун/липањ 2019.
раве, чиме су се створиле претпоставке
Министарству за борачка питања за
њихово достојанствено обиљежавање
и очување тековина борбе за Босну и
Херцеговину.
У циљу адекватног сређивања,
чувања и обиљежавања историјских
чињеница и догађаја наставитће се активности на изградњи/реконструкцији Централног спомен-обиљежја браниоцима Горажда, изради монографије
Горажде-град херој, као и другим пројектима као што је изградња споменобиљежја команданту Заиму Имамовићу те уређење и одржавање осталих
спомен-обиљежја из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995.година.
Обиљежавање значајних догађаја и датума је континуирана обавеза
Министарства која ће се спроводити уз
сарадњу са удружењима борачких популација са простора Босанско-подрињског кантона Горажде, а у складу са
Календаром усвојеним од стране Скупштине Босанско-подрињског кантона, са тенденцијом укрупњавања обиљежавања догађаја и датума.
2.3. Остали циљеви у складу
с надлежностима
Током 2019. године Министарство за борачка питања ће проводити
активности у оквиру својих надлежности на имплементацији сљедећих осталих циљева у складу са законима, стратегијама и акционим плановима:
 Праћење стања у области борачко-инвалидске заштите и подузимање одговарајућих мјера;
 Осигурање неометаног функц-
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ионисања Информационог система борачко-инвалидске заштите успостављеног на нивоу
Федерације Босне и Херцеговине (ИСВДВ);
Ажурирање база података корисника допунских права;
Сарадња са локалним заједницама на реализацији пројеката
из области борачко-инвалидске
заштите;
Пружање помоћи породицама
припадника борачких популација осумњичених за ратне злочине;
Ефикасан рад удружења борачких популација;
Неометано одржавање спортских манифестација инвалида.

4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА ПРАВОСУЂЕ,
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ У
2019. ГОДИНИ
Стратешки циљеви Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде произилазе из стратешког оквира
који сачињавају Стратегија реформе
јавне управе у БиХ, Акциони план за
борбу против корупције за период
2016-2020. година, Акционои план и
Стратегија развоја Босанско–подрињског кантона Горажде за период 2016 2020. година. Из поменутог стратешког оквира произилазе сљедећи стратешки циљеви Министарства:
1.1.

Побољшање ефикасности и
транспарентности из области
правосуђа
Сажетак приоритета у оквиру
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овог стратешког циља односи се на континуирано подузимање активности
на осигурању услова за квалитетно
функционисање и изградњу правосудних институција Босанско-подрињског кантона Горажде и очување њихових основних вриједности. Континуирано ће се подузимати активности на
обезбјеђењу материјалних средстава за
рад правосудних институција, у циљу
јачања независности, самосталности и
ефикасности.
Такође ће се пратити надзор система извршења кривичних санкција у
циљу осигурања напретка у систему
извршења кривичних санкција у Федерацији БиХ и његово усклађивање
са европским обавезама и стандардима, гдје ће се повећати активности на
провођењу алтернативног извршења
кривичних санкција путем рада у заједници, односно рада за опште добро
на слободи, за што су у претходном
периоду створени сви предуслови и
обезбијеђена комплетна инфраструктура за извршење поменуте санкције.
1.2. Побољшање ефикасности, економичности и транспарентности из
области јавне управе
Активности у овом стратешком
циљу састоје се од нормативних послова и других послова у оквиру области
управе, као и инспекцијиског надзора.
Задаци ће бити усмјерени на унапређење систрема јавне управе ради осигурања и заштите јавног интереса, законитог дјеловања и пружања услуга у
остаривању права грађана и привредних субјеката, јер је заједнички циљ изградња модерне и према грађанима
усмјерене јавне управе.
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Такође, подузимаће се континуиране активности везане за спроведбу
Акционог плана за реформу јавне управе на секторском нивоу и унутар Босанско-подрињског кантона, као и активности и мјере путем којих ће се настојати унаприједити заштита законитости у Босанско-подрињском кантону
Горажде, као и активности везане за
Акциони план Владе Босанско–подрињског кантона Горажде за борбу против корупције 2016-2020. и Стратегије
развоја Босанско–подрињског кантона
Горажде за период 2016 - 2020.
5. СТРАТЕШКИ И ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ МИНИСТАРСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА
ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ У 2019. ГОДИНИ
Основни стратешки циљ је дефинисан у правцу како учинити Босанско-подрињског кантона Горажде мјестом угодног живљења, у оквиру којег
се развило неколико приоритетних
циљева и мјера.
Стратешки приоритетни циљеви и мјере Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице у 2019. години су:
1. Осигурање темељне социјалне сигурности грађана и унапређење
система социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом
Стратешки циљ Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у 2019. годи-
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ни је осигурати социјалну сигурност
грађана и унаприједити систем социјалне заштите и заштите породице са
дјецом. Овај ће се циљ настојати реализовати кроз досљедну примјену кантоналног Закона о социјалној заштити,
заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом, те имплементацију стратешких докумената из области социјалне заштите и заштите породице са дјецом на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Босанско–подрињског кантона Горажде, те стратешких докумената
на нивоу Кантона и Федерације БиХ
из области социјалне и дјечије заштите.
На основу циља број 1. произилазе сљедеће активности:
 Провођење закона из области
социјалне заштите, заштите породице са дјецом, породичноправне заштите (имплементација законом прописаних обавеза; рјешавање у другостепеном
управном поступку; израда информација, анализа, извјештаја,
прикупљање и обрада података; учешће у изради закона, стратешких и других докумената
чији је носилац израде Федерално министарство рада и социјалне политике);
 Провођење стратешких и других докумената који се односе на
област социјалне заштите, заштите породице са дјецом и породично-правне заштите (имплементација Стратегије развоја
Босанско–подрињског кантона
Горажде 2016 – 2020. и реализација стратешког циља 2. „Учи-
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нити Босанско-подрињског кантона Горажде мјестом квалитетног живљења“);
 Унапређење функционисања
установа социјалне заштите од
значаја за Босанско-подрињски
кантон Горажде са посебним
освртом на праћење стања у ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица
Горажде.
2. Успостављање ефикаснијег система заштите, рехабилитације и социјалне инклузије лица са инвалидитетом
Осигурање континуитета у обезбјеђењу посебне заштите социјално
рањивих скупина попут дјеце, лица са
инвалидитетом те старијих лица без
породичног старања, кроз пружање
адекватне подршке и помоћи, како би
се унаприједио и подигао укупан квалитет живота ових вулнерабилних категорија.
На основу циља 2. произилазе
сљедеће активности и мјере:
 Заштита лица са инвалидитетом и цивилних жртава рата
(имплементација законом прописаних обавеза из заштите цивилних жртава рата; праћење
имплеметације Стратегије за
унапређење права и положаја
лица с инвалидитетом у Федерацији БиХ 2016 – 2021);
 Подршка у раду организација
лица са инвалидитетом и других невладиних организација из
области социјалне и дјечије
заштите те организација цивилног друштва.
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3. Унапређење здравственог сектора
У оквиру планираних активности на унапрјеђењу здравственог сектора неопходно је ускладити организацију и рад здравствених установа са
важећим законским прописима из ове
области, ојачати улогу јавноздравственог сектора те, у складу са расположивим финансијским могућностима, обезбиједити неопходну медицинску опрему и недостајући високостручни медицински кадар. Неопходно је креирање социјалне карте те израда јединствене модуларне базе свих корисника социјалне заштите, свих социјалних услуга и лица у стању социјалног
ризика. Активност Владе за наредни
период обухвата реформу социјалне
заштите засноване на стварној потреби, а не на статусу као и заустављање
одласка стручног љекарског кадра.
Пружање јаче подршке здравственим
радницима, нашим љекарима, кроз снажну подршку струци, јачању институција и осигурању сталне модернизације и напретка те чување дигнитета
лијечничке професије.
На темељу циља 3. произилазе
сљедеће активности:
 Обезбјеђивање неопходног медицинског кадра кроз специјализације, усавршавање, ангажман љекара специјалиста (спољни сарадници) за чије услуге
постоје претпоставке, медицинске опреме и простора и додатне обуке постојећег медицинског особља у циљу смањења трошкова лијечења ван кантона;
 Јачање здравственог сектора у
Босанско-подрињског кантона
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Горажде кроз увођење нових
медицинских дисциплина у виду унапређења и развоја информационог система и комуникациониох технологија у здравственом сектору;
Набавка неопходне медицинске, дијагностичке опреме и санитеских возила у складу са расположивим финансијским могућностима;
У сарадњи са локалном заједницом, а у складу са финансијским могућностима Министарства, обезбиједити услове за успоставу Службе хитне медицнске
помоћи и функционисање дијализног центра;
Стандардизовање мреже здравствених установа и сачињавање
комплетног регистра здравствених установа на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде;
Анализа рада и финансијског
пословања у здравственим установама те јачање финансијске
оговорности, контроле и управљања у здравственом сектору;
Ревизија листе лијекова који се
издају на терет средстава Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде кроз усклађивање исте са
Листом Федерације БиХ и Агенције за лијекове и медицинска
средства БиХ. Информатизацијом сектора здравства обезбиједити увезивање ЗЗО Босанскоподрињског кантона Горажде
са здравственим установама на
подручју кантона у циљу праћења и контроле прописивања
лијекова са Листе есенцијалних
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лијекова;
 Обезбјеђење финансијске одрживости система здравства кроз
повећање прихода по основу
здравственог осигурања и рационализацију трошкова у здравственим установама те рационализацију и боље управљање
ресурсима у здравству.
4. Подршка процесу одрживог повратка на простору Горњедринске
регије и побољшање услова живота расељених лица која бораве на
простору Босанско–подрињског
кантона Горажде
Четврти циљ Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице је подршка процесу одрживог повратка у циљу лакше
реинтеграције у друштво. Овим ће се
циљем дати подршка достизању одрживог повратка на простору Босанскоподрињског кантона Горажде и повратницима који се враћају из Босанскоподрињског кантона Горажде у сусједне општине РС-а у оквиру којег ће се,
у складу са расположивим финансијским средствима, настојати допринијети бољим условима живота повратника. Предуслов за наведено је рјешавање проблема инфраструктуре.
Кроз овај циљ ће се обезбиједити подршка расељеним лицима која се
налазе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у обезбјеђивању
услова за њихов повратак у пријератна
мјеста живљења или активна подршка
у затварању алтернативних и колективних центара изградњом нових стамбених јединица кроз програм социјалног становања те имплементација
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Пројекта ЦЕБ II.
На основу циља 4. произилазе
сљедеће активности и мјере:
 Подршка одрживом повратку
који подразумијева подршку
развоју пољопривреде, непољопривредном породичном бизнису, развоју туристичких капацитета, опоравку инфраструктуре, реконструкцији стамбеног фонда, вјерских и сакралних објеката. Такође, подузеће се
мјере на проналаску могућности набавке путем кредитних средстава.
 Побољшање стамбених и социоекономских услова повратника и расељених лица у алтернативним и колективним смјештајима. Овај оперативни циљ
подразумијева подршку рјешавању стамбеног питања повратницима, затварање алтернативних и колективних смјештаја
кроз пројекте изградње нових
стамбених јединица у оквиру
програма социјалног становања
и набавку, превоз и расподјелу
роба хуманитарног поријекла.
 Обезбјеђивање здравствене заштите за расељена лица и повратнике у Босанско-подрињског кантона Горажде, дјеци предшколског узраста и старијим
лицима преко 65 година живота, као и повратницима из Босанско-подрињског кантона К
Горажде у сусједне општине
РС-а, а који то право нису остварили ни по ком основу.
 Успостављање система прихвата лица депортованих из инос-
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транства по Споразуму о реадмисији.
6. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ
1.1. Успостава јединственог просторног информационог система
Јединствени просторни информациони систем се успоставља и одржава с циљем прикупљања, рационалног кориштења и обраде података од
значаја за планирање, уређење, кориштење и заштиту простора. Основа и
обавеза развоја информационог система (ГИС-а - географски информациони систем), у области просторног уређења и планирања у Босанско-подрињском кантону Горажде произилазе из
Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
7/13 и 16/13) и федералне „Уредбе о
садржају и носиоцима јединственог
информационог система, методологија прикупљања и обраде података те
јединствени обрасци на којима се воде
евиденције“ („Службене новине ФБиХ“
број: 33/07 и 84/10). Да би се испуниле
обавезе из поменуте Уредбе, потребно
је развијати јединствени информациони систем централне базе података о
простору на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, успоставити
координиsану сарадњу свих нивоа власти (општински, кантонални, федерални) по питању транспарентног рада и размјене геореференцираних просторних података у циљу доношења
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квалитетних ГИС рјешења из појединих области рада.
Циљеви успоставе јединственог
просторног информационог система
су:
 интерактивна размјена информација, ефикасније претраживање и анализа база података,
 повећање продуктивности и
ефикасности у процесу просторног планирања уз смањење
трошкова координације и комуникације међу секторским субјектима,
 унапређење општег квалитета
процеса планирања и уређења
простора,
 повећање могућности анализе
те мониторинга утицаја на цјелокупном простору кориштењем актуелних информација о
привреди, енергетици, саобраћају и осталим гранама,
 рационализација и оптимализација броја административних
службеника, односно попуњавање служби стручним кадровима за рад у ГИС-у,
 транспарентно управљање процесима развоја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Очекивани резултати успоставе
јединственог просторног информационог система су:
 континуирани мониторинг простора и извјештавајa о свим уоченим промјенама, што ће за
резултат имати боље просторно
уређење и заштиту колине,
 омогућена континуирана разм-
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јена података између Министарства, како вертикалну са општинским органима, тако и хоризонталну са надлежним кантоналним министарствима и Федералним министарствима и
Заводима. Већина њих такође
користи исту технологију Oracle/MapInfo, што додатно поједностављује комуникацију и
размјену података,
 кроз овакву примјену савремених информатичких технологија
у области просторног планирања приближићемо се напредним европским управним институцијама са ефикасном и транспарентном административном
праксом,
 испуњавање обавеза Министарства проистеклих из законске
регулативе.
1.2. Побољшање енергетске ефикасности грађевина
Енергетска ефикасност подразумијева низ мјера које се проводе како
би се на што бољи начин искориштавала енергија и то тако да се користи
што мање енергије за исти ефекат, да
се смањи негативан утицај на животну
средину и ублаже климатске промјене,
те да се у зградарству постигне што
боља удобност простора у којем се енергија користи. Поједностављено, енергетска ефикасност значи употријебити мању количину енергије (енергената) за обављање истог посла (гријање
или хлађење простора, расвјету, производњу разних производа и др.)
Увођењем мјера енергетске ефикасности у зграде и објекте смањује
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се непотребно расипање и прекомјерна потрошња енергије, чиме корисници зграда или објеката остварују директне финанцијске уштеде и побољшање квалитете боравка у истима. Осим
уштеде енергије, мјере енергетске ефикасности ће побољшати животни стандард људи који живе или раде у згради или објекту, а такође ће придонијети заштити околине кроз смањивање
емисије стакленичких гасова, укључујући и CO2. Искуства развијених земаља у савременој енергетској политици
показују да је рационално кориштење
и управљање енергијом основна претпоставка одрживог развитка.
У Федерацији БиХ од 2009.
године, кроз секундарну легислативу
донесену од стране Федералног
министарства просторног уређења, на
снази су стандарди које је неопходно
поштовати приликом изградње нових
објеката и значајне реконструкције
постојећих. Исти су дефинисани кроз
Правилник о техничким захтјевима за
топлотну заштиту објеката и рационалну употребу енергије и дају минималне техничке, односно енергетске параметре, које је потребно достићи у објектима.
Смањење енергетске потрошње
и елиминисање губитака енергије су
међу главним развојним циљевима ЕУ,
а на те принципе обавезала се и БиХ.
Од укупне потрошње енергије
у БиХ, сектор зградарства учествује са
око 55%. Поред тога, наши објекти су
енергетски неефикасни те је технички
потенцијал за повећање енергетске ефикасности унутар истих значајан. Енергетска ефикасност и одржива градња
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данас, у савременој енергетици заузимају све значајније мјесто, те је потреба за системским организованим дјеловањем и едукацијом на том подручју у
БиХ све израженија
Стратешки циљ Министарства
је да кроз законску регулативу, израду
енергетских аудита, увођење софтвера
за систематско праћење потрошње
енергије, подршку пројектима реконструкције грађевина у сврху унапређења њихове енергетске ефикасности
и промоцију енергетски ефикасне градње постигне примјену стандарда рационалног кориштења и управљања енергијом, а тиме и њено смањено кориштење, већи квалитет кориштења грађевина, смањење утицаја на околину и
продужавање вијека трајања зграда.
1.3. Јачање стамбене политике
Обзиром да се ради о проблемима из надлежности рада Кантоналног стамбеног фонда Босанско-подрињског кантона Горажде који функционише као једна од организационих јединица у Министарству за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине, само по себи се намеће да је јачање
стамбене политике у свим њеним сегментима стратешки циљ у раду Министарства у 2019.години,
Овај циљ се планира испунити
реализацијом одређених програма који се прије свега односе на:
1. стварање алтернативних могућности за задовољавање стамбених потреба,
2. увођење праксе рјешавања стамбеног питања путем непрофи-
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тно-социјалног становања за
популацију која то не може обезбиједити по тржишним условима, кроз издвајање одређеног
броја стамбених јединица са
којима располаже Босанско-подрињски кантон Горажде за те
намјене,
3. изградња нових и уређење већ
изграђених стамбених јединица
у друштвеном власништву и
4. унапређење стања у области
колективног становања, регулисање стамбених односа на начин да се већ постојећи прописи,
а посебно Закон о одржавању
заједничких дијелова зграда и
управљању зградана ускладе са
новим законским рјешењима на
вишем нивоу (Законом о стварним правима).
1.4. Унапређење квалитета околине
кроз приближавање европским
стандардима у овој области
У циљу заштите околине и смањења загађивача, Министарство ће у у
овој области проводити активности у
складу са Законом о заштити околине
(“Службене новине Босанско-подрињскох кантона Горажде”, број:5/05, 11/10,
8/11), федералним прописима и међународним конвенцијама. Овим се
Законом уређује управљање, заштита
и унапређење околине, одређују мјере
и управљања природним ресурсима,
мјере и поступци заштите од штетних
утицаја дјелатности по околину, учешће јавности у активностима заштите
околине, финансирање заштите и њено унапређење и организација вршења послова заштите и унапрјеђења околине за Босанско-подрињски кантон

Горажде.
Основна функција је креирање
услова за одрживо кориштење природних ресурса, унапређење управљања
околином и спречавање њеног онечишћавања кроз промјене законског, управљачког, финансијског и институционалног оквира те његове интеграције у друге секторе попут туризма,
енергетике, индустрије, пољопривреде, шумарства, саобраћаја и слично.
Тиме ће се створити потребни предуслови за спречавање, надзор и поступање у правцу смањења загађења зрака,
тла и воде, рационално кориштење
природних извора и енергије на најповољнији начин за околину.
Стратешки циљ је унапређење
квалитета околине кроз приближавање европским стандардима у овој области. Очекивани резултати су унапређење система праћења квалитета околине и усклађивање законске регулативе са федералним прописима. Реализација већине планираних активности је условљена осигурањем средстава из Буџета Кантона, виших нивоа власти и фондова ЕУ.
Планиране активности овог стратешког циља треба ускладити са
Приоритетним циљем 1. (Осигурати
ефикасну успоставу и инструменте
имплементације мјера заштите околине и очувања природе) у оквиру Стратешког циља 3. (Осигурати одрживо
управљање околином и природним
ресурсима, те јачати комуналне инфраструктурне капацитете у Кантону)
Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020. година; Акционим планом за пр-
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оведбу Стратешког циља 1. Успоставити погодно привредно окружење и
динамичну привреду, засновану на
природним ресурсима и пословној традицији из Стратегије развоја кантона
2016-2020. година; Акционим планом
КЕАП-а Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2022. година; Мјерама из Плана управљања отпадом Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2013 - 2018. година,
као и њихову интеграцију у друге секторе (туризам, енергетика, индустрија, пољопривреда, шумарство, саобраћај, кадровско јачање, као и подизање
јавне свијести и промовирање заштите
околине).
2. Стратешки програм министарства
2.1. Успостава јединственог просторног информационог система
Активности везане за успоставу
јединственог просторног информационог система ће бити реализоване у сарадњи са Министарством за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде, с обзиром на заједничку потребу за
истим, а такође и међусобну надлежност над већином области у оквиру система (пољопривредно и шумско земљиште, воде, инфраструктура, путне
комуникације итд). Планиране су сљедеће активности:
 Набавка рачунарске опреме
(комплетирање сервера и минимално једног рачунара) ...... II
квартал
 Набавка софтwаре-а односно
wеб апликације као што је Гаусс
Лупис или слично..... II квартал
 Инсталирање опреме и софтве-
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ра и увезивање у локалну рачунарску мрежу (ЛАН) III квартал
 Обука упосленика Министарства за рад на рачунарској опреми и софтверу ........... IV квартал
Све активности у вези с успоставом јединственог просторног информационог система просторних података обављаће виши стручни сарадник
за просторно планирање у Министарству.
2.2. Енергетска ефикасност кроз пројекат реконструкције објеката јавних установа
На основу ”Студије и плана енергетске ефикасности Босанско-подрињског кантона Горажде”, а након
приступања Босанско-подрињског кантона Горажде Пројекту “Зелени економски развој” - “Институционализација енергетског управљања и повећање
енергетске ефикасности у БиХ” Развојног програма Уједињених нација (УН
ДП) приступиће се сљедећим активностима:
 Израда 10-15 енергетских аудита по приоритетима дефинисаним Студијом и планом енергетске ефикасности Босанскоподрињског кантона Горажде,
 Израда и реализација најмање 2
пројекта реконструкције јавних
објеката према приоритетима
из Студије и плана енергетске
ефикасности Босанско-подрињског кантона Горажде у сврху
побољшавања њихове енергетске ефикасности,
 Наставак активности на успос-
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тави и вођењу ЕМИС софтвера
и обука корисника о кориштењу истог.
2.3 Информација о проведенима активностима из области енергетске
ефикасности и постигнутим резултатима
С обзиром на то да је побољшање енергетске ефикасности грађевина
један од стратешких циљева Министарства те да су се у неколико претходних година провеле значајне активности у овој области указује се потреба за
анализирањем истих и сумирањем постигнутих резултата. То ће се урадити
кроз израду информације о проведеним активностима из области енергетске ефикасности и постигнутим резултатима, у којој ће бити наведене све активности из области енергетске ефикасности у којима је учествовало Министарство, а анализа прикупљених података о утрошку енергената ће показати резултате које су ове активности
постигле. Очекујемо да ће информација конкретно показати корисност повећања енергетске ефикасности грађевина и указати на потребу да се настави са активностима у овој области.
2.4. Унапређење “Непрофитно социјалног становања” као једног од
модалитета рјешавања стамбеног
питања
Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине у наредном периоду планира донијети преостале подзаконске акте прописане Законом о непрофитно социјал-
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ном становању и Стратегијом развоја
непрофитно социјалног становања, како би се покренуо поступак аплицирања на велики број јавних позива за
додјелу средстава из предприступних
фондова ЕУ, а који се односе на непрофитно социјално становање, као што
то већ дуже вријеме раде остале државе у окружењу.
Доношењем планираних подзаконских аката и испуњавањем услова
за прибављање стамбеног фонда срествима ЕУ, те стамбене јединице ће се
рентати по нижим цијенама од оних
које владају на тржишту (непрофитним цијенама) лицима која су у стању
стамбене потребе.
Посебан акценат из ове области
ће се дати на провођење планова из
Стратегије и Акционог плана непрофитно социјалног становања за програмирано временско раздобље.
Све ово се планира реализовати
кроз различите засебне програме за
које ће се у зависности од циљне групе
сачињавати правилници у којима ће
јасно бити одређени критерији које је
потребно испунити за стицања права
на рјешавање стамбеног питања.
У претходној години је извршена продаја 41 стамбене јединица надограђене на стамбеним објектима у Витковићима, а средства од тих активности се користе за припрему пројеката
нове стамбене изградње, као и субвенције дијела трошкова при рјешавању
стамбеног пиитања лица у стању стамбене потребе која то не могу ријешити по тржишним условима.
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У овом програмском периоду се
планирају провести активности на рјешавању статуса стамбених јединица у
Витковићима намијењених рјешавању
стамбеног питања стембено незбринутих лица чија занимања су дефицитарна на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде.
2.5. Изградња нових стамбених јединица
У претходној години је започела реализација пројекта прибављања
стамбених јединица по новом моделу
који подразумијева прибављање нових
стамбених јединица намијењених рјешавању стамбеног питања за стамбено-незбринута лица под повољнијим
условима од тржишних, које би градили привредни субјекти који то право стекну на основу пројекта који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде. У 2019. години
планира се актуелизација тог пројекта,
чиме би се ријешило стамбено питање
51 стамбено незбринуте породице уз
субвенцију и финансијско учешће Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, које је већ раније обезбијеђено,
као и изградњу 8 нових пословних простора у којима би се могло покренути
8 нових малих бизниса из различитих
области пословања.
2.6. Регулисање имовинскоправног
статуса објеката у власништву
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Од укупног броја објеката који
су у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде добар дио њих нема
потпуно ријешен статус, како имовинскоправни (упис у земљишне књиге),
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тако ни технички (одобрење за употребу).
Такође, дио објеката у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде не посједује одобрење за употребу, односно њихово законито кориштење, тако да ће Министарство у програмском периоду посебну активност
покренути за рјешавање имовинскоправног статуса наведених објеката те
проводити активности на рјешавању
техничког статуса истих у смислу прибављења употребне дозволе за кориштење истих.
У претходном периоду је тај поступак окончан за надограђене станове у Горажду, па се у 2019. години планира ревизија и рјешавање статуса корисника тих станова чије усељење је
извршила Општина Горажде по властитим критеријима. Све ово ће бити
реализовано у складу са прописима
које регулише Закон и подзаконски
акти везани за непрофитно социјално
становање.
Начин кориштења поменутих
стамбених јединица одредиће својим
актима Влада и Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде.
2.7. Унапређење стања околине и осигуравање бољих услова живота
Заштитом околине осигурава се
цјеловито очување квалитета околине,
очување природних заједница, рационално кориштење природних извора
и енергије на најповољнији начин за
околину, као основни услови здравог
и одрживог развоја.
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Потребно је континуирано предузимати одговарајуће активности и
мјере на унапрђењу и ефикаснијој заштити околине, а у сврху постизања
уравнотеженог и одрживог развоја кантона као амбијента пожељног за инвестирање, рад и живљење.Тиме би се
унаприједио систем праћења квалитета околине и пружила финансијска
подршка за реализацију пројеката из
ове области.
У Босанско-подрињском кантону Горажде нарочито је изражен проблем управљања отпадом. Управљање
отпадом представља један од важнијих
чинилаца заштите околине, а тиме и
одрживог развоја јединица локалне самоуправе, те због тога представља кључни проблем који се мора убрзано рјешавати изградњом санитарне депоније. Неконтролисано, неадекватно и
нелегално одлагање отпада представља сталну пријетњу загађењу воде, тла
и ваздуха, а тиме и ризик за здравље
људи и животиња. У циљу адекватног
збрињавања отпада, потребно је имплементирати кантонални План управљања отпадом, појачати систем праћења и надзора у сврху остваривања стратешких циљева у области управљања отпадом. Програмом утрошка средстава на економском коду Текући
трансфери нижим нивоима власти,
планираће се средства за суфинансирање пројеката из области управљања
отпадом.
Због напријед наведених проблема, приступило се изради студије са
програмом развоја информационог
система о отпаду на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде ради
успостављања информационог систе-
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ма у области управљања отпадом, који
ће бити у складу са федералним стратешким документима. Израда студије
ће се завршити крајем 2019.године. Основни циљ израде ове студије је стварање техничких предуслова за почетак
увођења адекватног система управљања отпадом на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, заснованог на принципима интегралног управљања отпадом, а који прописују Федерална стратегија управљања отпадом,
Федерални план управљања отпадом
и Кантонални план управљања отпадом.
Провести јавну едукативну кампању и промоцију заштите околине
и одрживог развоја кроз одгојно-образовни систем и потицање заједничких
едукативно-промотивних програма.
Пројекти очувања и заштите
околине углавном ће се финансирати
средствима од посебне накнаде за околину која Фонд за заштиту околине
ФБиХ дозначава на Подрачун за заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде и која се једино могу
намјенски утрошити за пројекте из ове
области. Министарство и у овој години планира, путем трансфера нижим
нивоима власти, непрофитним организацијама и појединцима, финансирати пројекте очувања и заштите околине. Планом и програмима утрошка намјенских средстава Министарства за
2019.годину дефинисаће се износи финансирања, услови и динамика под
којима се средства додјељују правним
и физичким лицима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Министарство за урбанизам,
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просторно уређење и заштиту околине планира у овој години аплицирати
пројекте из Акционог плана Стратегије и КЕАП-а на јавни конкурс Фонда за
заштиту околине ФБиХ за додјелу средстава за реализацију програма, пројеката и сличних активности из подручја заштите околине за 2019. годину.
Министарство ће континуирано радити на обезбјеђивању грант средстава за реализацију пројеката из ове
области
7. СТРАТЕШКИ И ПРИОРИТЕТНИ
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА
ПРИВРЕДУ У 2019. ГОДИНИ
2.1. Стратешки циљ Министарства
за привреду
2.1.1. Стање и остварен напредак
у 2018. години
У протеклој је години остварен
значајан напредак на имплементацији
сљедећих задатака из надлежности Министарства кроз подстицајне мјере за:
 Повећање броја запослених и
самозапослених,
продуктивности запослених и
побољшање услова у којима раде радници
 Развој металне, ауто, намјенске,
прехрамбене индустрије и пољопривреде, подузетништва и
обрта
 Унапређење цестовне, туристичке и индустријске инфраструктуре
 Осигурање дјелотворне, ефикасне и хармонизоване јавне уп-
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раве и јавних служби, која ће
грађанима пружати квалитетне
услуге за мање новца и која ће
пословати на основу транспарентних и отворених процедура
по европским стандардима
 Осигурање ефикасног утрошка
јавних средстава у вршењу своје
надлежности и одрживог система финансирања јавних установа и предузећа
У области осигурања ефикасног утрошка јавних средстава и осигурања одрживог система финансирања
привредних друштава и обртника,
Министарство за привреду је одабрало
комерцијалну банку (ББИ банку) са
којом је закључен уговор о успостави
кредитне линије путем које су обезбјеђена повољна средства за финансијску
подршку. За ове намјене обезбјеђен је
износ од 378.000,00 КМ којим ће се
субвенционирати дио профитне марже, а укупан фонд средстава за линију
финансирања обезбијеђен је у износу
од 18.900.000,00 КМ. У протеклој години је успјешно вршена имплементација кредитне линије која се наставља и у
2019.години, а до сада је успјешно реализовано преко 7.000.000,00 КМ по овој
кредитној линији. Сматрамо да је имплементацијом ове кредитне линије стављен на располагање јако добар износ
средстава привредницима како би покренули нове производне процесе или
отклонили уска грла у свом пословању
уз веома повољна кредитна средства.
У области осигурања дјелотворне, ефикасне и хармонизоване јавне
управе, Министарство за привреду је
током 2018. године припремило и израдило законе у форми нацрта и то За-
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кон о туризму Босанско-подрињског
кантона Горажде и Закон о унапрјеђењу локалног пословања Босанско-подрињског кантона Горажде. Сматрамо
да би се овим планираним прописима
требало обухватити планско и намјенско кориштење подстицајних средстава за развој привреде, одредити стратешке гране привреде које ће чинити
окосницу привредног развоја Кантона,
утврдити модели подстицања развоја
привреде са доношењем евентуалне
листе стратешких предузећа од интереса за развој кантона и ново запошљавање те подршка пројектима од стране виших нивоа власти, а у области
туризма би се уредила питања развоја
туризма, јачања туризма на нашим просторима и у коначници би била нормирана ова област. Оба наведена закона су у 2018.години утврђена у форми
нацрта те преостаје провођење јавних
расправа по истим и припрема у форми приједлога како би били донесени
у 2019.години.
2.2. Приоритетни циљеви Министарства за 2019. годину
Сходно Стратегији развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за
период 2016-2020.година („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 4/16) Стратешки циљ 1.
јесте успостава повољног привредног
окружења и динамичке привреде, засноване на природним ресурсима и пословној традицији. Активности на осигурању снажне привредне инфраструктуре Босанско-подрињског кантона Горажде имају за циљ подстицати
раст конкуретности прерађивачке индустрије на подручју кантона, што ће
позитивно утјецати на повећање броја
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радних мјеста у привреди и пољопривреди. Остваривање стратешког циља
Министарства ће се реализовати имплементацијом приоритетних циљева, и
то:
1. Јачање привреде и потицање
извозно орјентисане индустрије кроз унапријеђење квалитета производа и технологија у
стратешким индустријама Босанско-подрињског кантона Горажде уз фокус на чисте технологије, креирање атрактивних
могућности за привредна улагања домаћих и страних инвеститора, подршку извозно оријентисаној привреди и супституцији увоза домаћом производњом
2. Развој руралне средине кориштењем пољопривредних и
туристичких потенцијала кроз
примјену ЛЕАДЕР приступа и
диверзификације у руралном
развоју, подршку и повећање
обима и конкурентности пољопривредне производње, повезивање произвођача из руралних
крајева са тржиштем, кориштење шумских производа у сврху
руралног развоја, развој руралне туристичке понуде
3. Развој туристичке понуде и инфраструктуре у складу са расположивим потенцијалима кроз изградњу туристичких дестинација/локација културно-историјског и природног наслијеђа, изградњу спортско-рекреативне понуде, унапрјеђења ријечног и планинског туризма, промоцију туристичке понуде и
подршке туристичким манифе-
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стацијама и догађајима
4. Унапређење подузетничке инфраструктуре и пословног окружења кроз унапређење постојеће и изградњу нове подузетничке инфраструктуре, унапређење пословног окружења кроз реформу законског оквира
Босанско-подрињског кантона
Горажде и промоцију погодности, подршка за запошљавање
5. Унапређење путне инфраструктуре кроз изградњу и реконструкцију регионалних цеста
6. Унапређење инфраструктуре
у области водопривреде и побољшање стања подземних и
површинских вода кроз изградњу, реконструкцију и санацију
водопривредних објеката, као и
праћење стања у области кориштења и употребе вода, заштите вода и заштите од штетног
дјеловања вода
Поред ових приоритетних циљева, Министарство за привреду је за
2019. годину планирало и остале циљеве у складу са законским надлежностима Министарства.
2.2.1. Јачање привреде и потицање

извозно оријентисане индустрије

Први приоритетни циљ Министарства за привреду односи се на јачање привреде и потицање извозно оријентисане индустрије, оствариваће се
кроз сљедеће активности:
 подршка привредним друштвима за повећање производње,
укључујући увођење нових производа и технологија у стратешким индустријама
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 праћење реализације успостављеног револвинг фонда за подстицање рада привредних субјеката
 подршка привредним друштвима за увођење/обнављање међународних стандарда за извозну конкурентност
 подршка програмима запошљавања у прерађивачкој индустрији
 имплементација партнерства за
писање пројеката за јачање капацитета пруивреде (имплементација споразума)
 усклађивање законодавног оквира
 припрема, промоција и реализација пројеката ЈПП-а
 промоција привреде Босанскоподрињског кантона Горажде
на сајмовима у БиХ и иностранству
 подстицаји за извозно-оријентисане произвођаче
2.2.2. Развој руралне средине кориштењем пољопривредних и туристичких потенцијала
Други приоритетни циљ Министарства за привреду односи се на
развој руралне средине користећи пољопривредне, шумске и туристичке
потенцијале и оствариваће се кроз сљедеће активности:
 увезивање општина са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде у ЛАГ-ове, односно локалне акционе групе
 санацију и асфалтирање руралне инфраструктуре (путне, комуналне и ел. инфраструктуре)
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 увођење нових услуга на пољопривредно газдинство
 обезбјеђење већих подстицајних мјера за пољопривреднике
 студија пољопривредних могућности и могућности окрупњавања пољопривредног земљишта на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
 издавање под закуп државног
пољопривредног земљишта
 едукација пољопривредних произвођача у вези са подизањем
нових засада воћа, сјетва и садња ратарских повртних култура
 едукација о производњи органских производа и еконлошкој
прољопривредној производњи
 подршка пољопривредницима
у сертификацији квалитета пољопривредних производа
 коинзистентна регистрација пољоприврендих произвођача
 подршка успостављању кластера за пољопривредну производњу
 развој система откупа и реализације класирања на тржиште
кроз робне резерве, програме
купујмо домаће и исплату за
социјална давања
 јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника
 промоција
пољопривредне
производње Босанско-подрињског кантона Горажде на сајмовима
 повећање засада перспективних
култура и успостављање складишних прерађивачких капацитета
 едукација о прикупљању шумских недрвних производа и по-









везивање са произвпођачима
обнављање шумских потенцијала
едукација о значају шума и превенцији
едукација и опремање сеоских
домаћинстава за рурални туризам
изградња ловачких домова и
промоција ловства
изградња спортско-рекреативних центара и излетишта
подршка традиционалним манифестацијама у руралним подручјума

2.2.3. Развој туристичке понуде и инфраструктуре у складу са расположивим потенцијалима
Трећи приоритетни циљ Министарства за привреду односи се на развој туристичке понуде и инфрастуктуре у складу са расположивим потенцијалима и оствариваће се кроз сљедеће активности:
 изградња заштићене зоне - некропола стећака Хранчићи – Горшић Поље
 подршка изградњи етно села
 подршка реконструкција етно
села
 подршка изградњи спортскорекреативних садржаја
2.2.4. Унапређење подузетничке инфраструктуре и пословног
окружења
Четврти приоритетни циљ Министарства за привреду односи се на
унапређење подузетничке инфраструктуре и пословног окружења и оства-
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риваће се кроз сљедеће активности:
 проширење/реконстукцију постојећих индустријских зона
 ангажовање неперспективних
војних објеката на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у сврху привредног развоја
 суфинансирање инфраструктурних пројеката унутар индустријских зона
 програм подршке предузећима
у индустријским зонама за модернизацију и запошљавање и
израду монографија индустријских зона
 успостављање инфо пултова за
регистрацију предузећа и других послова везаних за отпочињање бизниса
 програм подршке за МСП и обрта укључујући олакшице за
новоосноване привредне субјекте
 измјене законског оквира за смањење парафискалних намета
 промовисање примјене модела
ЈПП
 развој законодавног оквира за
концесије
 развијање програма презентовања могућности укључивања
дијаспоре и јачање капацитета
институција надлежних за ова
питања
 програм суфинансирања приправничког стажа младих
 програм суфинансирања запошљавања дугорочно незапослених лица
 програм запошљавања жена
 програм обуке, доквалификације и преквалификације

 програм
лица

обуке

незапослених

2.2.5.Унапређење путне инфраструктуре
 Пети приоритетни циљ Министарства за привреду који се односи на унапређење путне инфраструктуре и оствариваће се
кроз сљедеће активности:
 изградња цесте Сарајево – Горажде
 реконструкција „Моста жртава
геноцида у Сребреници“
 реконструкција раскрснице магистралне цесте М-20 и прикључне саобраћајнице из насеља
Витковићи
 модернизација магистралне цесте М-20, дионица од прикључка улице 22.маја до прикључка
улице Мухидина Машића Муње
 модернизација и реконструкција регионалне цесте Р 448 Хреновица – Горажде
 изградња раскрснице кружног
тока у улици Заима Имамовића
 суфинансирање реконструкције и модернизације објеката саобраћаја у мировању

.
2.2.6 Унапређење инфраструктуре у
области водопривреде и побољшање стања подземних и површинских вода

Шести приоритетни циљ Министарства за привреду, који се односи

Број 9 – страна 1152
на унапређење инфраструктуре у области водопривреде и побољшање стања подземних и површинских вода
оствариваће се кроз сљедеће активности:
 Планирање и прикупљање средстава за финансирање послова
и задатака утврђених Законом о
водама и израда годишњег плана и програма утрошка средстава прикупљених по основу
водних накнада,
 Суфинансирања изградње, реконструкције и санације објеката
за заштиту од штетног дјеловања вода на водотоцима II категорије на простору Босанскоподрињског кантона Горажде,
објеката за водоснабдијевање у
сарадњи са локалним заједницама на простору Босанско-подрињског кантона Горажде, објеката за одводњу и пречишћавање отпадних вода
 Финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке
документације из области водопривреде као и израду пројектно-техничке документације за
потреба издавање концесија на
водама у складу са надлежностима Министарства у овој области
 Анализирање и праћење стања
у области кориштења и употребе вода, заштите вода и заштите
од штетног дјеловања вода
 Организовање вршења истражних радова и израде инвестиционо-техничке документације
за радове и активности везане
за послове управљања водама
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2.3. Остали циљеви Министарства за
привреду
У 2019. години Министарство за
привреду ће подузимати активности у
оквиру својих надлежности на имплементацији сљедећих осталих циљева у
складу са законима, стратегијама и акционим плановима:
 Побољшање стања у области
саобраћаја и комуникација, са
акцентом на санацију и реконструкцију те набавку опреме за
РТВ-објекте и предајнике у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде, подузимање
мјера и активности на преласку
са аналогног на дигитални систем емитовања.
 Развој и заштита шума, са акцентом на пошумљавање крша и
голети, санацију пожаришта,
заштиту од штетног дјеловања
инсеката и превентивне мјере
спречавања пожара те заштита
шума од бесправне сјече.
 Развој енергетике и рударства,
израда анализа о кориштењу
хидропотенцијала, сагледавање
стања о неискориштеним природним ресурсима са приједлогом њиховог искориштавања те
омогућавање услова домаћим и
иностраним улагачима да инвестирају на подручје Босанскоподрињског кантона Горажде.
Имајући у виду наведено, желимо истаћи да су приоритетни циљеви
садржани у Стратегији развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година и да ће се у
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2019. години, а тако и у наредним годинама, проводити путем наведених
активности.
8. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ
МИНИСТАРСТВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
На подручју нашег Кантона у
неколико задњих година забиљежена
су позитивна привредна кретања те
осјетан економски развој, али с обзиром на то да је у задње три године дошло до значајног смањења прихода од
индиректних пореза у односу на 2015.
годину постоји опасност да исти економски развој у наредном периоду буде успорен због немогућности провођења потребних мјера економске политике, односно прије свега због немогућности финансирања развојних и
инфраструкутралних пројеката, као и
због немогућности повећања јавне
потрошње на подручју кантона.
Међутим, иако је дошло до смањења прихода од индиректних пореза, у наредним годинама треба усмјерити активности на привредна кретања
те провођењем одговарајићих коегзистентних политика на нивоу Кантона
створити претпоставке за даљњи економски развој Кантона, а на тај начин
створити претпоставке и за повећање
прихода, што је неопходно како би се
обезбиједила потребна средства за одговарајуће финансирање институција
Кантона те активности од значаја за
Кантон, односно како би се обезбиједила потребна средства за одржавање
постојећег нивоа животног стандарда,
јавне потрошње, социјалне и здравствене заштите.
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Дакле, постизање финансијске
стабилности је неопходно за одржавање и побољшање постојећег нивоа
животног стандарда, јавне потрошње,
социјалне и здравствене заштите, односно за побољшање услова живљења,
што представља један од стратешких
циљева Кантона према Стратегији развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година.
Због напријед наведеног, стратешки циљ Министарства је, као и у
претходним годинама, постизање финансијске стабилност Босанско-подрињског кантона Горажде.
Финансијска стабилност Босанско-подрињског кантона Горажде планира се достићи релизацијом три приоритетна циља у 2019.години:
1. Правовремено краткороч но и
средњерочно финансијско планирање те адекватно планирање новчаних токова ради
одржавања односно постизања финансијске стабилности
2. Унапређење рада и подизање
финансијске одговорности на
виши ниво
3. Изналажење одговарајућих системских рјешења за повећање
јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде
Министарство за финансије ће
наведене циљеве настојати постићи
реализујући програмске задатаке те
обављајући нормативне, студијско-аналитичке и друге послове предвиђене
овим Програмом рада.
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Приоритетни програмски задаци Министарства за 2019.годину:
Министарство за финансије планира остварење приоритетних циљева кроз провођење приоритетних задатака, активности и мјера током 2019.
године:
Приоритетан задатак:
Правовремено краткорочно и
средњерочно финансијско планирање те рационализација јавних расхода ради одржавања односно постизања финансијске стабилности
У сврху доприноса остварењу
стратешког циља одржавања фискалне стабилности Босаснко-подрињског
кантона Горажде, Министарство за
финансије ће правовремено израдити
Буџет Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2020. годину, Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2020. годину, те
Документ оквирног буџета (ДОБ) за
период 2020-2022. година, у складу са
прописаним календаром.
Наведеним документима ће се
тежити рационализацији јавних расхода, а иста у великој мјери зависи од усвајања, односно измјене низа прописа
који нису у надлежности Министарства за финансије, а којима би требало
успоставити рестриктивније политике
прије свега у областима у којима је предвиђено дозначавање трансфера по
разним основама. Поред тога, финансијску стабилност као циљ ка чијем постизању ће бити усмјерен рад Министарства за финансије, Министарство
ће покушати постићи кроз адекватан
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план новчаних токова заснован на претпоставци квалитетно планиране динамике свих прихода и свих издатака
дефинисаних кроз финансијске планове буџетских корисника.
Такође, радиће се на праћењу,
анализи, контроли и консолидацији
утрошка буџетских средстава на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде и ванбуџетских фондова, правовременом извјештавању о реализацији Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, а све са циљем подузимања мјера у сврху осигурања финансијске стабилности Кантона.
Приоритетан задатак:
Унапређење рада и подизање
финансијске одговорности на виши
ниво
Подизање финансијске одговорности на виши ниво ће се постићи
прије свега бољом организацијом и јачањем интерне контроле и интерне
ревизије, односно потпуном примјеном свих важећих прописа и правилника, а посебно прописа и правилника
који се односе на ФУК.
Посебан значај у овом сегменту
ће имати почетак рада буџетске инспекције којом је успостављен контролни механизми кроз буџетски надзор
који ће се вршити код буџетских корисника и ванбуџетских фондова, правних и физичких лица корисника средстава из Буџета и финансијских планова ванбуџетских корисника.
Послови буџетског надзора, односно инспекцијске контроле, плани-
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рају се и вршиће се у 2019.години у складу са Програма рада буџетске инспекције, које утврђује министар за финансије, као и у складу са захтјевима
министра за финансије за ванредну
инспекцијску контролу те поднијетим
пријавама, приговорима и захтјевима
за вршење контроле пристиглих од
органа, организација, правних и физичких лица, који су уважени од стране
министра.
С обзиром на то да се највећа
средства у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде издвајају за образовање, социјалну заштиту те финансирање полиције буџетски надзор,
односно инспекцијске контроле у 2019.
години биће усмјерене прије свега према наведеним секторима, односно према установама социјалне заштите те
јавним установама из области образовања. У складу са наведеним, у 2019.
години ће, између осталог, бити извршена инспекцијска контола новчаних
накнада за помоћ и његу од стране другог лица; додатака на дјецу; накнада
умјесто плате жени мајци у радном односу за вријеме док одуствује са посла
због трудноће, порођаја и његе дјетета;
новчаних помоћи за вријеме трудноће
и порођаја жене – мајке која није у радном односу те уговора о раду на одређено вријеме у барем двије установе
из области образовања. Поред тога,
биће извршена инспекцијска контрола
везано за остваривање одређених права из радног односа са посебним освртом на накнаде за превоз и накнаде за
кориштење годишњег одмора.
Приоритетан задатак:
Подузимање одговарајућих мј-
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ера и активности на изналажењу рјешења за повећање јавних прихода
Босанско-подрињског кантона Горажде
У сарадњи са Федералним министарством финансија, односно Порезном управом Федерације Босне и Херцеговине те другим надлежним институцијама, Министарство планира у
2019. години осигурати или иницирати провођење потребних активности у
циљу постизања одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Постизање одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода у Босанско-подрињском кантону Горажде је циљ којем се тежи већ
дуже вријеме, а у 2019. години Министарство за финансије ће исти покушати постићи прије свега:
 подузимањем потребних активности како би иницијатива
Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде за измјену Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине
била прихваћена у што већој мјери, како би се у наредним годинама на тај начин повећало
учешће Босанско-подрињског
кантона Горажде у расподјели
јавних прихода,
 креирањем у области порезне
политике за 2019. годину порезних политика из области пореза који су у надлежности Босанско-подрињског кантона Горажде, које ће утицати на повећа-
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ње прихода те стварање повољнијих услова за запошљавање и
инвестиције.
 континуираном сарадњом са
Пореском управом у циљу ефикасније наплате јавних прихода
 Поред тога, Министартсво за
финансије ће, као и претходне
године, подузимати, а Влади
Кантона и другим буџетским
корисницима предлагати читав
низ мјера и активности на унапрјеђењу рада, а све у циљу постизања финансијске стабилности
9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ
Стратешки циљеви Министарства и Управе полиције усклађени су
и произилазе из развојних, односно стратешких документа на нивоу БиХ, ФБиХ и Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Кантона), а
посебно са Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за
2016-2020. годину у складу са надлежностима Министарства и Управе полиције полиције, наведеним у тачки I
овог Програма.
Стратешки циљеви Министарства и Управе полиције су:
1. Повећати степен правне и стварне сигурности грађана, заштите и
поштивања људских права, слобода и достојанства свих грађана, у
дијелу за који су надлежни Министарство и Управа полиције
Реализација овог стратешког
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циља заснива се на специфичном циљу за 2019.годину и то:
1.1. Већи степен законитости, ефикасности и етичности у поступању
запослених, а посебно полицијских службеника при примјени полицијских овлаштења, који ће се
реализовати кроз:
1.1.1. Едукацију државних службеника
и намјештеника који раде на пословима издавања личних документа и саобраћајних исправа у
складу са Планом едукације државних службеника и намјештеника, те едукацију полицијских службеника у области примјене полицијских овлаштења у складу са
Планом едукације полицијских
службеника, уз истовремено осигурање услова да сви запослени у
Министарству и Управи полиције похађају едукације које су организоване од других субјеката, а
које могу допринијети постизању
веће законитости и професионалности у обављању послова који су у непосредној вези са овим
циљем.
1.1.2. Доношење етичког кодекса за полицијске службенике
1.1.3. Унутрашње инспекције, ревизије
и контроле рада полицијских службеника у складу са Планом унутрашње контроле које проводи
Јединица за професионалне стандарде и едукацију, те праћења
законитости поступања полицијских службеника и надзор над
радом организационе јединице
која врши послове издавања личних докумената, саобраћајних
исправа, пријаве и одјаве пребивалишта и одређивања јединст-
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веног матичног броја за грађане
у складу са Планом надзора над
радом ове организационе јединице.
1.1.4. Интезивнију сарадњу полицијских службеника са грађанима путем полицијских службеника за
рад полиције у заједници кроз
пројекат “Рад полиције у заједици”.
2. Унапређење борбе против свих
облика криминала, а посебно у
области корупције, тероризма,
злоупотребе опојних дрога, трговине људима, малољетничке деликвенције, крађе, са акцентом на
крађу моторних возила, те кривичних дјела против човјечности и
међународног права
Реализација овог стратешког
циља заснива се на специфичним циљевима за 2019.годину:
2.1. Побољшање резултата рада и ефикасности полицијских службеника у борби против свих облика кривичних дјела, а нарочито корупције, злоупотребе опојних дрога
од стране младих, тероризма, трговине људима, крађе моторних возила, који ће се реализовати кроз
сљедеће активности:
2.1.1. Унаприједити активности на сузбијању криминала и степена откривености починилаца кривичних дјела надоградњом постојећег видео надзора на кључним
мјестима у граду и општинама
на подручју кантона и програме
едукације најмлађих популација
у погледу избјегавања ризичних
понашања, злоупотребе дрога,
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насиља, употребе оружја и др.,
што ће допринијети да се осигура сигурно окружење у Босанско-подрињског кантона Горажде
и смањи број нарушавања ЈРМ,
нарочито у угоститељским објектима и мјестима спортских такмичења.
2.1.2. Провођење активности планираних за 2019. годину Акционим
планом за провођење Стратегије
за борбу против корупције за
2016-2020. година, Планом интегритета Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Управе
полиције и сарадњу са финансијском полицијом, надлежним инспекцијским органима и другим
полицијским органима на свим
нивоима власти у БиХ.
2.1.3. Едукација младих у вези са спречавањем злоупотребе опојних дрога од стране младих кроз провођење пројекта “Живот без дроге”, којим ће бити обухаваћена
сва дјеца из основних и средњих
школа са подручја Кантона, те
провођење и учешће у другим јавним кампањама које имају за
циљ спречавање злоупотребе опојних дрога.
2.1.4. Провођење активности планираних за 2019. годину Акционим
планом Федералне управе полиције у борби против тероризма,
Акционим планом Управе полиције и Меморандумом о сарадњи
у борби против тероризма потписаног са Федералном управом
полиције.
2.1.5. Провођење активности из надлежности Управе полиције предвиђених за 2019. годину Акционим
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планом супротстављања трговини људима у БиХ за 2016-2019.
година.
2.1.6. Формирање оперативних тимова
за рад на спрјечавању и откривању кривичних дјела крађе моторних возила, сачињавања посебних планова рада и анализа стања у овој области уз укључивање
полицијских службеника Јединице за подршку и полицијских
службеника који раде на пословима контроле саобраћаја.
2.1.7. Проактивно дјеловање полицијских службеника, сачињавање
аналитичких извјештаја из области свих врста кривичних дјела и
појачан оперативни рад полицијских службеника у складу са
оперативним плановима из области свих врста кривичних дјела,
укључујући и нелегалну продају
акцизних роба и обавјештавање
надлежних органа у вези са тим.
2.1.8. Сарадњу са надлежним тужилаштвима, судовима и другим полицијским органима.
2.1.9. Материјално-техничко опремање
Сектора криминалистичке полиције, односно полицијских службеника у Сектору криминалистичке полиције.
2.1.10. Едукацију полицијских службеника у области откривања и превенције свих облика кривичних дјела у складу са Планом едукације полицијских службеника и учешћем полицијских службеника у едукацијама организованим од стране других организација.
2.2. Допринос процесуирању предмета ратних злочина, који ће се реа-

лизовати кроз:
2.2.1. Прикупљања криминалистичкообавјештајних информација о почињеним кривичним дјелима ратног злочина на подручју кантона и шире и достављање надлежном тужилаштву.
2.3. Имплементација Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ, што ће се реализовати
кроз:
2.3.1. Провођење едукативних програма за младе у основним и средњим школама на подручју Кантона која ће обухватити и наставно
особље (професоре, педагоге и
психологе) у сарадњи са одгојнообразовним институцијама.
2.3.2. Едукација полицијских службеника у вези са Законом о заштити
и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
ФБиХ.
2.3.3. Едукација полицијских службеника у вези са изрицањем мјере
полицијско упозорење.
2.3.4. Провођење едукативних програма у вези са проблемима вршњачког насиља у сарадњи са основним и средњим школама на подручју кантона.
3. Повећање сигурности саобраћаја
на цестама
Реализација овог стратешког
циља заснива се на специфичним циљевима за 2019. годину и то:
3.1. Већи степен поштивања саобраћајних прописа од стране учесника

19. јун/липањ 2019.
у саобраћају са акцентом на смањење броја повријеђених и погинулих лица у саобраћајним несрећама, који ће се реализовати кроз:
3.1.1.Повећање сигурности саобраћаја
на цестама надоградњом постојећег видео надзора на кључним
мјестима у граду и општинама на
подручју кантона, проширење
радарског система на саобраћајницама и унапређење система контроле и регулисања саобраћаја
са циљем да се смањи број саобраћајних незгода и њихових посљедица (смртно страдалих, теже
и лакше повријеђених лица).
3.1.2. Појачан надзор над свим учесницима у саобраћају, на мјестима
на којима је забиљежено учестало кршење саобраћајних прописа у складу са плановима рада
појачаног надзора.
3.1.3. Учешће и провођење едукација
дјеце у свим основним школама
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у сарадњи са
одгојно-образовним институцијама.
3.2. Допринијети заштити цеста од
даљњег пропадања и већој заштити учесника саобраћаја, који ће
се реализовати путем:
3.2.1. Иницирања појачаних контрола
теретних возила на којима терет
прелази прописану тежину или
није довољно осигуран у складу
са плановима појачаног надзора
у сарадњи са ЈП Цесте Федерације БиХ и Кантоналном Дирекцијом цеста.
3.2.2. Достављања иницијатива за отклањање уочених недостатака на
цестама надлежним органима.
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3.3. Повећање степена ефикасности
стручности полицијских службеника, који ће се релизовати путем:
3.3.1. Едукација полицијских службеника у области контроле саобраћаја у складу са Планом едукације полицијских службеника, са
посебним акцентом на едукацију
у вези са вршењем активности
на превенцији саобраћајних прекршаја, односно саобраћајних несрећа.
3.3.2. Материјално-техничко опремање
полицијских службеника и организационих јединица надлежних за обављање послова контроле и регулисања саобраћаја.
4. Побољшање стања у области јавног реда и мира, набављања и држања оружја и муниције
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019. годину и то:
4.1. Побољшање резултата рада у области јавног реда и мира, који ће
се реализовати кроз сљедеће активности:
4.1.1. Планирање и реализација мјера
и активности у вези са ванредним и посебним осигурањем личности и објеката у складу са сигурносним процјенама и Планом
осигурања личности и објеката,
као и учешће у планирању и реализацији мјера и активности у
осигурању јавних скупова, нарочито у вријеме одржавања фестивала.
4.1.2. Праћење стања у области насиља у породици и сарадња са Це-
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нтром за социјални рад.
4.1.3. Спречавање просјачења у складу
са посебним планом о сузбијању
просјачења и сарадњом са надлежним институцијама.
4.1.4. Документовање случајева кориштења јавне површине без одобрења надлежног органа и случајева
нелегалне продаје и обавјештавање надлежних органа.
4.2. Смањење броја нелегалног држања и ношења оружја и муниције,
које ће се реализовати путем:
4.2.1. Имплементације Закона о набављању, држању и ношењу оружја
и муниције, што подразумјева,
прије свега, превнтивни, али и
репресивни рад полицијских службеника на терену.
4.2.2. Провођење јавних кампања у коjима би се грађанство упознало са
опасностима нелегалног посједовања оружја.
4.3. Материјално-техничко опремање
полицијских службеника и организационих јединица надлежних
за јавни ред и мир, што ће се реализовати путем:
4.3.1. Набавке опреме за полицијске
службенике у Управи полиције.
4.3.2. Набавке материјално-техничких
средстава за потребе Управе полиције.
5. Унапређење правног оквира рада
Министарства и Управе полиције
који ће се у 2019. години реализовати кроз доношење прописа наведених у дијелу овог Програма
рада под називом “НОРМАТИВНИ ДИО”.
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6. Осигурати правилно планирање и
трошење буџетских средстава у
Министарству и Управи полиције
те правилно извршавање прописа
из области заштите од пожара, матичних књига и агенција за заштиту људи имовине од стране правних лица и органа који их примјењују
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019.годину, и то:
6.1. Реално планирање буџета Министарства и Управе полиције, који
ће се реализовати кроз сљедеће активности:
6.1.1. Анализа и утврђивање финансијских потреба Министарства и
Управе полиције
6.1.2. Сачињавање нацрта буџета Министарства и Управе полиције у
складу са потребама и упутствима Министарства за финансије
6.1.3. Сачињавање мјесечних оперативних планова и праћење извршења буџета
6.2. Већи степен дисциплине у извршавању обавеза прописаних прописима из области заштите од пожара, матичних књига и агенција за
заштиту људи и имовине од стране правних лица и органа који примјењују ове прописе, што ће се
реализовати кроз:
6.2.1. Инспекцијски надзор у наведеним областима у складу са надлежностима Министарства
6.2.2. Едукацију инспектора
6.2.3. Едукације матичара и других службених лица која раде на пословима вођења матичних књига

НАЗИВ ПРОПИСА
Буџет Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2019.
годину
Закон о извршењу
Буџета Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2019.
годину
Документ окирног
буџета Босанскоподрињског кантона
Горажде 2020-2022.
година

Закон о извршењу
Буџета Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2020.
годину

РОК ЗА
ИЗРАДУ
НАЦРТА

РОК ЗА
ИЗРАДУ
ПРИЈЕДЛОГА

ОРГАН КОЈИ
ДОНОСИ
ПРОПИС

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОСНОВА И РАЗЛОГА
ДОНОШЕЊА

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

Одсјек за
планирање
буџета

Рок:
I квартал

Рок:
I квартал

Скупштина
Кантона

Члан 23.Устава БПК
Горажде и члан
25.Закона о буџетима у
Федерацији БиХ

У наставку текста

Одсјек за
планирање
буџета и
Одсјек за
опште и
правне
послове

Рок:
I квартал

Рок:
I квартал

Скупштина
Кантона

Члан 23.Устава БПК
Горажде

Одсјек за
планирање
буџета

Рок:
II
квартал

Рок:
II квартал

Влада
Кантона

Члан 23. Устава БПК
Горажде и члан 18.
Закона о буџетима у
Федерацији БиХ

Одсјек за
планирање
буџета

Рок:
IV
квартал

Рок:
IV квартал

Скупштина
Кантона

Одсјек за
планирање
буџета и
Одсјек за
опште и
правне
послове

Члан 23.Устава БПК
Горажде и члан
25.Закона о буџетима у
Федерацији БиХ

Рок:
IV
квартал

Рок:
IV квартал

Скупштина
Кантона

Члан 23.Устава БПК
Горажде

У наставку текста

У наставку текста

У наставку текста

У наставку текста
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Буџет Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2020.
годину

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

19. јун/липањ 2019.

III- НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

IV
квартал

IV
кварт

Скупштина
Кантона

Члан 23.Устава БПК
Горажде

У наставку текста

Одсјек за
опште и
правне
послове

IV
квартал

IV
квартал

Скупштина
Кантона

Члан 23. Устава БПК
Горажде

У наставку текста

Влада БПК
Горажде

Закон о социјалној
заштити, заштити
цивилних жртава рата
и заштити породице са
дјецом

Скупштина
БПК Горажде

Чланом 9. и 17. став 1.
тачка б. Устава БПК
Горажде („Службене
новине БПК Горажде“,
број: 8/98, 10/00 и
5/03) утврђена је
надлежност Кантона у
области здравства, док
се члановима 106. и
108. Пословника
Скупштине уређује
доношење аката
Скупш.

Министа
-рство

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

II
квартал

II квартал

I квартал

Здравствено осигурање
лица са пребивалиштем у
БПК Горажде која не могу
остварити ово право по
другом основу

19. јун/липањ 2019.

Одлука
о утврђивању права
на здравствено
осигурање лица која
нису осигурана по
другом основу у БПК
Горажде за 2019.
годину

Одсјек за
опште и
правне
послове
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Закон о измјенама и
допунама Закона о
администартивним
таксама Босанскоподрињског кантона
Горажде
Закон о измјенама и
допунама Закона о
порезу на имовину,
наслијеђе и поклон
Одлука о висини
коефицијента за
обрачун новчаних и
других давања по
Закону о социјалној
заштити, заштити
цивилних жртава
рата и заштити
породице са дјецом

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице
Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

I квартал

-

-

II квартал

I квартал

Министарство

Имплеметација одредби
предметног Правилника
и Закона о апотекарској
дјелатности

Влада БПК
Горажде

Закон о буџетима у
Федерацији БиХ
(„Службене новине
БПК Горажде“, број:
19/06) и Правилник о
финансијском
пословању

Законит и транспарентан
утрошак средстава
изванбуџетског фонда

Влада БПК
Горажде

Закон о буџетима у
Федерацији БиХ
(„Службене новине“,
број: 19/06) и
Правилник о
финансиј. пословању

Законит и транспарентан
утрошак средстава
изванбуџетског фонда
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Приједлог закључка
о упућивању
Извјештаја о
извршењу
Финансијског плана
Завода здравственог
осигурања БПК
Горажде
за 2018. годину у
скупштинску
процедуру
Приједлог Закључка
о упућивању Одлуке
о давању
сагласности на
Финансијски план
ЗЗО БПК Горажде за
2019. годину у
скупштинску
процедуру

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

19. јун/липањ 2019.

Одлука
о одређивању
слободних локација
на подручју БПК
Горажде за 2019.
годину на којима се
може основати
апотека

Доношење одлуке у
складу са Пр. о
ближим условима у
погледу простора,
опреме и кадра,
критер. за оснивању и
обављању апотекарске
дјелатности у свим
орг.обл., као и начину
и поступку њихове
верифик. („Службене
новине ФБиХ“, бр:
44/12,23/13,27/14)

Приедлог Закључка
о упућивању у
скупштинску
процедуру
извјештаја о раду
установа из
надлежности
Министасртва

Одлука о висини
потребних прихода
за задовољење
стамбених потреба

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

Министартво
Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

Закон о буџетима у
Федерацији БиХ
(„Службене новине“,
број: 19/06) и
Правилник о
финансијском
пословању

Законит и транспарентан
утрошак средстава
изванбуџетског фонда

-

IV квартал

Влада БПК
Горажде

-

II квартал

Влада БПК
Горажде

Пословник о раду
Скупштине БПК
Горажде

Надзор над радом
установа из надлежности

-

Контин. у
складу са
Одлуком
Владе
ФБиХ

Влада БПК
Горажде

Закон о лијековима
(„Службене новине
ФБиХ“, број: 109/12) и
Одлука о листи
лијекова Федерације
БиХ

Усклађивање са
Федералном одлуком

Влада БПК
Горажде

Закон о престанку
примјене закона о
напуштеним
становима („Службене
новине ФБиХ“, број:
11/98)

-

I и III
квартал

Обезбјеђивање смјештаја
расељеним лицима

19. јун/липањ 2019.

Приједлог Одлуке о
усклађивању
Кантоналне Листе
есенцијалних
лијекова (А, Б и
болничка) са Листом
Федерације БиХ

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

Број 9 – страна 1164

Приједлог Закључка
о упућивању Одлуке
о давању
сагласности на
Финансијски план
ЗЗО БПК Горажде за
2020. годину у
скупштинску
процедуру

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

Закон о
полицијским
службеницима
кантона

Министарство за
унутрашње
послове и
Управа
полиције

-

I квартал

Континуи
рано

I квартал

II квартал

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде

Закон о правима лица
лица које се из БПК
Горажде враћају у
мјеста пријератног
пребивалишта
(„Службене новине
БПК Горажде“ бр:
13/15)

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Устав БПК, усклађивање са Законом о
унутрашњим пословима БПК у погледу
надлежности руководиоца Министарства
и Управе полиције,
затим са Законом о
заштити личних података, са новим системом школовања на високошколским установама, отклањање језичке и граматичке недосљедности и неусклађености, понав-

Обезбјеђење смјештаја
расељеним лицима

Обезбјеђивање примарне
здравствене заштите
повратника

Побољшање стања у
области примјене
полицијских овласти и
радно правног статуса
полицијских службеника

Број 9 – страна 1165

Одлука о
остваривању права
из примарне
здравствене заштите
повратника у РС у
свим јавним
здравственим
установама на
подручју БПК
Горажде

-

Закон о избјеглим и
расељеним лицима
(„Службене новине
БПК Горажде“, број:
14/04 и 6/08)

19. јун/липањ 2019.

Одлука за
обезбјеђивање
алтернативног
смјештаја кроз
надокнаду за кирије

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена
лица и
избјеглице

Уредба о поступању
са привремено
одузетим
предметима

Министарст
во за
унутрашње
послове на

Влада
Кантона

Влада
Кантона

Влада
Кантона

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
Кантона које се односе
на облик, начин
издавања и замјене
полицијске исказнице
и значке за полицијске
службенике
Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на полагање заклетве
полицијских
службеника

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима

19. јун/липањ 2019.

Уредба о тексту и
начину полагања
заклетве полицијског
службеника

Министарство за
унутрашње
послове на
приједлог
Управе
полиције

У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
поицијским
службениима
кантона
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест
мјесеци од
дана

Број 9 – страна 1166

Уредба о облику,
начину издавања и
замјени полицијске
исказнице и значке

Министарство за
унутрашње
послове на
приједлог
Управе
полиције

љање и међусобне
неусаглашености
појединих норми, те
измјена одређених
рјешења која се нису
показала добрим

Уредба о
додјељивању и
одузимању чинова
полицијских
службеника

Министарство за
унутрашње
послове на
приједлог
Управе
полиције

Уредба о платама,
накнадама и платној
листи полицијских

Министарство за
унутрашње

кантона које се односе
на поступање са
привремено одузетим
предметима

Влада
Кантона

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима које се
односе на
прекобројност
полицијских
службеника

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Влада
Кантона

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на додојелу и
одузимање чинова

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Влада
Кантона

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским

Број 9 – страна 1167

Уредба о поступку у
случају
прекобројности
полицијских
службеника

Министарство за
унутрашње
послове на
приједлог
Управе
полиције

ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест
мјесеци од

19. јун/липањ 2019.

приједлог
Управе
полиције

Правилник о начину
задужења, замјене,
времену и начину
ношења униформе

Управа
полиције

Управа
полиције

дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона

службеницима
кантона које се односе
на плате и накнаде

службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима које се
односе на задуживање
и ношење униформе

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на држање и ношење
оружја

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

19. јун/липањ 2019.

Правилник о начину
држања и ношења
оружја и муниције

послове на
приједлог
Управе
полиције

Број 9 – страна 1168

службеника

Правилник о начину
држања и ношења
оружја и муниције

Управа
полиције

Управа
полиције

Министар
МУП-а БПК

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на држање и ношење
оружја

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на наканду штете

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Број 9 – страна 1169

Правилник о
накнади штете

Управа
полиције

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима које се
односе на задуживање
и ношење униформе

19. јун/липањ 2019.

Правилник о начину
задужења, замјене,
времену и начину
ношења униформе

У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона

Управа
полиције

Управа
полиције
Правилник о начину
вођења евиденција
из ЗОПС-а

Управа
полиције

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на вођење евиденција

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на здравствене
критерије које морају
испуњавати
полицијски
службеници

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

19. јун/липањ 2019.

Правилник о
здравственим
прегледима

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на употребу средстава
присиле

Број 9 – страна 1170

Правилник о
употреби средстава
присиле

У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест
мјесеци од
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона

Правилник о
поступку и начину
тестирања
кандидата у процесу
одабира
полицијских
службеника

Управа
полиције

Управа
полиције

Министар
МУП-а БПК

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на тестирање и
бодовање приликом
пријема полицијских
службеника

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на усавршавање
полицијсих
службеника

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Број 9 – страна 1171

Правилник
о стручном
усавршавању
полицијских
службеника

Управа
полиције

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима које се
односе на
запошљавање
полицијских
службеника из других
органа

19. јун/липањ 2019.

Правилник о
поступку
запошљавања из
других органа

У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона

Правилник о
процедури за
унапређење
полицијских
службеника

Управа
полиције

Управа
полиције

Министар
МУП-а БПК

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на унапређење
полицијских
службеника

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на оцјену рада
полицијсих
службеника

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

19. јун/липањ 2019.

Правилник о оцјени
рада полицијских
службеника

Управа
полиције

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на облик и садржај
уговора о раду

Број 9 – страна 1172

Правилник о
садржају и облику
уговора о раду

У року од
шест
мјесеци од
дана
ступања на
снагу
Закона о
полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона

Правилник о
условима и начину
увећања плате и
кориштења
слободних дана

Управа
полиције

Управа
полиције

Министар
МУП-а БПК

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на увећање плате и
накнаде

Лакша и правилнија
оримјена Закона о
Полицијским
службеницима кантона

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на одређивање
додатка на плаћу за
посебне услове рада

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Број 9 – страна 1173

Правилник о
радним мјестима за
које се додјељује
трајни додатак на
плату за посебне
услове рада и висини
додатка израженог
процентуално

Управа
полиције

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на увећање плаће и
накнаде

19. јун/липањ 2019.

Правилник о
дисциплинском
поступку

У року од
шест
мјесеци
од дана
ступања
на снагу
Законо
полицијским
службеницима
кантон
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона
У року од
шест мјесеци од
дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима
кантона

Управа
полиције

Правилник
о унутрашњој
организацији и
систематизацији
радних мјеста у
МУП-у БПК Горажде

Министарство за
унутрашње
послове и
Управа
полиције

Инструкција
о специјалним
полицијским задацима
који ће се извршавати у
цивилној одјећи или
посебној службеној
одјећи са
одговарајућом
опремом

Етички кодекс
за полицијске
службенике

I квартал

Министар уз
сагласност
Владе
Кантона

Закон о унутрашњим
пословима
Закон о државној
служби БПК Горажде

Полицијски
комесар

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на обављање
специјалних
полицијских задатака

Министар
на приједлог
полицијског
комесара

Закон о унутрашњим
пословима

Ефикаснији и правилнији
рад Јединице за подршку

Полицијски
комесар

Закон о полицијским
службеницима
кантона, његова
разрада

Лакша и правилнија
примјена Закона о
полицијским
службеницима те

У року од
три мјесе-ца
од ступања
на снагу
Закона о
полицијским
службеницима

Управа
полиције

I квартал

Управа
полиције

У року од
три мјесеца
од дана ступања на
снагу Закона о полицијским
службеницима

Лакша и успјешнија
примјена и провођење
Закона о полицијским
службеницима кантона

Лакша и правилнија
примјена Закона о
полицијским
службеницима кантона

19. јун/липањ 2019.

Инструкција
о начину рада
Јединице за подршку

Управа
полиције

Министар
МУП-а БПК

Ближа разрада
одредби Закона о
полицијским
службеницима
кантона које се односе
на рад са полицијским
службеницима на
пробном раду

Број 9 – страна 1174

Правилник
о пробном раду

У року од
шест мјесеци од дана
ступања на
снагу Закона о полицијским
службеници
ма кантона

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде

I квартал

II квартал

Влада БПК

Влада БПК
Горажде

Члан 18.Уредбе о
канцеларијском
пословању органа
управе у ФБиХ
(Службене новине
ФБиХ, број: 20/98)

Норматива уређеност
овог питања

Број 9 – страна 1175

Члан 20.а Закона о
раду („Службене
новине Федерације
Босне и Херцеговине”
бр. 26/16 и 89/18) и
члан 24. Закона Влади
Босанско–подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине
Босанско–подрињског
кантона Горажде“,
број: 8/15)

Норматива уређеност
овог питања

19. јун/липањ 2019.

Рјешење о
утврђивању ознака
за органе Босанскоподрињског кантона
Горажде за вођење
основних и помоћних књига евиденције о предметима и
актима у 2019.
Уредба о
о поступку пријема у
радни однос у заводима, агенцијама,
дирекцијама и управним организацијама, правним лицима с јавним овлаштењима на територији кантона, града
или општине, у
јавним установама и
јавним предузећима
чији су оснивачи кантон, град или општина, те у привредним друштвима у
којима кантон, град
или општина учествују са више од 50%
укупног капитала,
Закон о измјенама
Закона о државној
служби Босанскоподрињског кантона

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде

III квартал

III квартал

Влада БПК

Норматива уређеност
овог питања

Влада БПК

Члан 24. Закона Влади
Босанско–подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине
Босанско–подрињског
кантона Горажде“,
број: 8/15)
и Закон о државној
служби БПК Горажде

Норматива уређеност
овог питања

Влада БПК

Члан 24. Закона Влади
Босанско–подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине
Босанско–подрињског
кантона Горажде“,
број: 8/15)
и Закон о државној
служби БПК Горажде

Норматива уређеност
овог питања

19. јун/липањ 2019.

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде

III квартал

Члан 24. Закона Влади
Босанско–подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине
Босанско–подрињског
кантона Горажде“,
број: 8/15)
и Закон о државној
служби БПК Горажде

Број 9 – страна 1176

Уредба о пословима
основне дјелатности
из надлежности
органа државне
службе које обављају
државни
службеници,
условима за вршење
тих послова и
остваривању
одређених права из
радног односа
Уредба о правилима
дисциплинског
поступка за
дисциплинску
одговорност
државних
службеника и
намјештеника у
органима државне
службе БПК Горажде
Уредба о обавезном
стручном
усавршавању и
оспособљавању
државних
службеника у
органима државне
службе Босанскоподрињског кантона
Горажде

Уредба о медијатору
државне службе у
Босанскоподрињском
кантону Горажде

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде
Министарство за
урбанизам,
просторно
уређење
и заштиту
околине

III квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

Министарств
о за
правосуђе,
управу и
радне односе
БПК Горажде

Члан 41. став 10.
Закона о државној
служби БПК Горажде

Норматива уређеност
овог питања

Влада БПК
Горажде

Члан 24. Закона Влади
Босанско–подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине
Босанско–подрињског
кантона Горажде“,
број: 8/15)
и Закон о државној
служби БПК Горажде

Норматива уређеност
овог питања

Влада БПК
Горажде

Члан 24. Закона Влади
Босанско–подрињског
кантона Горажде
(„Службене новине
Босанско–подрињског
кантона Горажде“,
број: 8/15)
и Закон о државној
служби БПК Горажде

Норматива уређеност
овог питања

Стављање ван снаге
постојећег закона из
ове области Законом о
стварним правима

Усклађивање са Законом
о стварним правима те
боље уређење ове области

Влада
Кантона
Скупштина
кантона

Број 9 – страна 1177

Закон о кориштењу,
управљању и
одржавању
заједничких дијелова
и уређаја зграда

Министарство за
правосуђе,
управу и
радне
односе БПК
Горажде

19. јун/липањ 2019.

Правилник о
оцјењивању рада
државних
службеника у
органима државне
службе у БПК
Горажде
Уредба о условима,
начину и програму
за полагање испита
општег знања и
стручног испита за
кандидате за
државну службу у
Босанскоподрињском
кантону Горажде

Доношење Програма
о кориштењу
средстава за
реализацију
допунских права и
осталих издвајања са
критеријима за
расподјелу
корисника борачкоинвалидске заштите
у 2019.години
Закон о унапређењу
локалног пословања
Босанскоподрињског кантона
Горажде

Министарст
во за
привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде
Министарст
во за
привреду
Босанско –
подрињског
кантона
Горажде

Април
2019.год.

Прво
тромјесечје

Прво
тромјесечје

Пројекат Свјетске
банке за успостављање
квалитетнијег
пословања у БиХ

Квалитетније регулисање
ове проблематике

Мај
2019.год.

Влада БПК
Горажде

Законом утврђене
обавезе

Обезбјеђење могућности
реализације утврђених
права

Друго
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Побољшање услова за
развој привреде и
економског окружења

Привредни раст и развој,
привлачење нових
инвестиција

Друго
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Усклађивање са
другим прописима

Стварање правног оквира
усклађеног са другим
прописима и унапређење
стања у туризму

19. јун/липањ 2019.

Закон о туризму
Босаснкоподрињског кантона
Горажде

Министарст
во за
борачка
питања

IV квартал

Влада
Кантона
Скупштина
Кантона

Број 9 – страна 1178

Закон о просторном
уређењу и грађењу
БПК Горажде

Министарство за
урбанизам,
просторно
уређење
и заштиту
околине

Закон о такси
превозу на подручју
Босаснкоподрињског кантона
Горажде

Закон о измјенама
и допунама Закона о
култури

Министарство за образовање, младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде
Министарство за
образовање,
младе, науку, културу
и спорт БПК
Горажде
Министарство за
образовање,
младе, науку, културу
и спорт БПК
Горажде

Успостава стратешких
докумената

Стварање бољег развоја
пољопривреде

Друго
тромјесечје

Треће
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Усклађивање са
другим прописима

Стварање правног оквира
усклађеног са другим
прописима и унапређење
стања у такси превозу

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење
области

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење
ова области

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење
ова области

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Број 9 – страна 1179

Закон о измјенама и
допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОШ
„Хусеин еф. Ђозо“
Горажде
Закон о измјенама
и допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОШ
„Фахрудин Фахро
Башчелија“ Горажде

Министарство за
привреду
Босанско–
подрињског
кантона
Горажде

Друго
тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Горажде

Прво
тромјесечје

19. јун/липањ 2019.

Стратегија развоја
пољопривреде

Министарство за
привреду
Босанско–
подрињског
кантона
Горажде

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење ова
области

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење ова
области

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење ова
области

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење ова
области

IV
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Потреба за
доношењем Закона
како би се адекватно
уредила ова област

Адекватно уређење ова
области

Министарство за

образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

19. јун/липањ 2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

Број 9 – страна 1180

Закон о измјенама и
допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОШ
„Прача“ Прача
Закон о измјенама и
допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОШ
„Устиколина“
Устиколина
Закон о измјенама и
допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОШ „Хасан
Турчало Брзи“
Иловача
Закон о измјенама и
допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОМШ
„Авдо Смаиловић“
Горажде
Закон о измјенама и
допунама Закона о
преузимању права
оснивача над Јавном
установом ОШ
„Мехмедалија Мак
Диздар“ Витковићи

Правилник о
измјенама и
допунама
Правилника о
садржају и начину
вођења
документације и
евиденције у средњој
школи

Правилник о
условима и поступку
стицању V (петог)
степена

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

II
квартал
2019.

II квартал
2019.

I квартал
2019.

I квартал
2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

II
квартал
2019.

II квартал
2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

III
квартал
2019.

III квартал
2019.

Министарство за образовање,
младе, науку,
културу и спорт БПК Горажде уз
сагласност
Владе БПК
Горажде
Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде
Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

Потреба за
усклађивањем са
Законом

Регулисање предметне
области

Потреба за
усклађивањем са
Законом

Регулисање предметне
области

Потреба за
усклађивањем са
Законом

Обавеза утврђена
Законом о средњем
образовању и одгоју и
Законом о основном
одгоју и образовању

Број 9 – страна 1181

Правилник о
садржају и поступку
издавања
јавне исправе у
образовању
одраслих

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде уз
сагласност
Владе БПК
Горажде

19. јун/липањ 2019.

Правилник о
унутрашњој
организацији и
систематизацији
радних мјеста у
Министарству за
образовање, младе,
науку, културу и
спорт Босанско –
подрињског кантона
Горажде

Календар такмичења

I квартал
2019.

III
квартал
2019.

IV квартал
2019.

Скупштина
БПК

Обавеза утврђена
Законом о средњем
образовању и одгоју и
Законом о основном
одгоју и образовању

I квартал
2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

Обавеза утврђена
Законом о средњем
образовању и одгоју и
Законом о основном
одгоју и образовању

III квартал
2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

Обавеза утврђена
Законом о средњем
образовању и одгоју и
Законом о основном
одгоју и образовању

19. јун/липањ 2019.

Школски календар

IV
квартал
2019.
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Стратегија развоја
омладинске
политике Босанско –
подрињског кантона
Горажде 2019-2024.

Министарство за
образовање,
младе,
науку,
културу и
спорт БПК
Горажде
Министарство за
образовање,
младе,
науку,
културу и
спорт БПК
Горажде
Министарство за
образовање,
младе,
науку,
културу и
спорт БПК
Горажде

ОРГАН КОЈИ
РАЗМАТРА ИЛИ
УСВАЈА
МАТЕРИЈАЛ

НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ

РОК ЗА
ИЗРАДУ

Извјештај о раду
Министарства за
финансије за
2018.годину

Помоћник
министра за трезор
и Одсјек за опште и
правне послове

Рок:
I тромјесечије

Програм рада
Министарства за
финансије за
2019.годину

Помоћник
министра за трезор
и Одсјек за опште и
правне послове

Извјештај о извршењу
Буџета Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2018.
годину

Одјек за
рачуноводство и
Одсјек за извршење
буџета

Рок:
31.03.
2019. године

Одјек за
рачуноводство и
Одсјек за извршење
буџета

Рок:
40 дана по истеку
обрачунског
периода

Влада Кантона

Одјек за
рачуноводство и
Одсјек за извршење
буџета

Рок:
квартално

Влада и
Скупштина
Кантона

Периодични
извјештаји о
извршењу Буџета
Босанско-подрињског
кантона Горажде за
2019. годину
Тромјесечни извјештаји
о утрошеним
средствима текуће
Буџетске резерве
Буџета Босанскоподрињског кантона
Горажде за 2019. годину

Рок:
10 дана од дана
доношења
Програма рада
Владе Кантона

Влада Кантона

Влада Кантона

Влада и
Скупштина
Кантона

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСНОВА И
РАЗЛОГА ЗА РАЗМАТРАЊЕ
Члан 7. Одлуке о методологији
израде и доношења програма рада
и извјештаја о раду
Члан 6. Одлуке о методологији
израде и доношења програма рада
и извјештаја о раду
Члан 96.Закона о буџетима у Федерацији
БиХ и члан 28. Правилника
о финансијском извјештавању и
годишњем обрачуну буџета у
Федерацији БиХ
Члан 90.Закона о буџетима у Федерацији
БиХ и члан 18. Правилника
о финансијском извјештавању и
годишњем обрачуну буџета у
Федерацији БиХ

Члан 61. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ
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НАЗИВ
МАТЕРИЈАЛА

19. јун/липањ 2019.

IV -ТЕМАТСКИ ДИО

Федерално
министарство
финансија

Члан 89. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ и члан 18. Правилника
о финансијском извјештавању и
годишњем обрачуну буџета у
Федерацији БиХ
Члан 89. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ и члан 18. Правилника
о финансијском извјештавању и
годишњем обрачуну буџета у
Федерацији БиХ

Одсјек за извршење
буџета

Рок:
30 дана по истеку
обрачунског
периода

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

III квартал

Влада БПК
Горажде

II квартал

Министарство

Закон о социјалној заштити, заштити
ЦЖР и заштити породице са дјецом

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Закон о здравственој заштити
(„Службене новине ФБиХ“, број: 46/10
и 75/13)

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Министарство
за социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Федерално
министарство
финансија

Закон о социјалној заштити, заштити
ЦЖР и заштити породице са дјецом

19. јун/липањ 2019.

Наредба о износима
по Закону о социјалној
заштити, заштити
цивилних жртава рата
и заштити породице
са дјецом за 2019.
годину
Пројекти подршке
развоју и јачању
здравственог сектора и
управљању у
здравству кроз
финансирање и
суфинансирање
пројеката
здравствених установа
од интереса за кантон

Одсјек за извршење
буџета

Рок:
30 дана по истеку
обрачунског
периода.
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Израда и достављање
периодичних
извјештаја за Кантон
према Федералном
министарству
финансија
Израда и достављање
периодичних
извјештаја за општине
према Федералном
министарству
финансија
Програм
обиљежавања „Дјечије
недјеље“ за 2019.
годину

Суфинансирање
пројеката одрживости
повратка

Континуирано

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Континуирано

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице
Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице
Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице
Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде

Влада БПК
Горажде

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Континуирано

Влада БПК
Горажде
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Пројекти за обнову
вјерских објеката и
историјских
споменика културе у
мјестима повратка
Пројекти на
затварању
колективних центара
и алтернативних
смјештаја

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

19. јун/липањ 2019.

Пројекти за
остваривање
минималних
стамбених потреба у
сврху повратка
Пројекти за рјешавање
питања инфраструктуре у мјестима повратка (путеви, електрификација, водоснабдијевање и др.)
Пројекти за развој
одрживости повратка
из области
пољопривредних,
непољопривредних,
туристичких,
обртничких и других
активности

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

IV квартал

Влада БПК
Горажде

I квартал

Влада БПК
Горажде

I квартал

Влада БПК
Горажде

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице
Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

19. јун/липањ 2019.

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице
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Пројекти за стварање
што бољих
стамбених услова у
колективним и
алтернативним
смјештајима за
расељена лица
Обезбјеђивање
основних животних
намирница
расељеним лицима и
повратницима који
су у стању социјалне
потребе
Обезбјеђивање
здравственог
осигурања за лица из
надлежности
Министарства
Израда приједлога
Буџета
Министарства за
2020. годину, те
измјена и допуна
Буџета за 2019.
годину
Израда извјештаја о
извршењу Буџета
Министарства за
2018. годину
Израда програма
утрошка буџетских
средстава за 2019.
годину

План јавних набавки
Министарства за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице, за
2019. годину

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Расписивање јавних
огласа и провођење
поступка за избор и
именовање управних
одбора из надлежности Министарства

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Провођење
првостепеног
управног поступка и
издавање рјешења о
испуњавању услова
простора, опреме и
кадра за рад ПЗУ,
приватних
специјалистичких
ординација и апотека

Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Влада БПК
Горажде

Провођење поступка ради утврђивања
списка лица која испуњавају услове да
буду осигурана у складу са одредбама
Одлуке о утврђивању права на
здравствено осигурање лица која нису
осигурана по другом основу у БПК
Горажде за 2018. годину

II квартал

Министарство

Доношење Плана у складу са чланом 17.
Закона о јавним набавкама БиХ, Буџетом
БПК Горажде („Службене новине БПК
Горажде“, бр: 3/16) и Правилник о
поступку директног споразума
Министарства број: 08-14-329/15 од
17.02.2015.

Континуирано

Влада БПК
Горажде

Провођ.поступ. у складу са Законом о
министарским, Владиним и другим
именовањима ФБиХ („Службене новине
ФБиХ“, бр: 34/03 и 65/13)

Министарство за
социјалну
политику,
здравство,
расељена лица и
избјеглице

Провођење поступка у складу са Законом о
здравствееној заштити и одредбама Правилника о условима за обављање приват
праксе на основу посебног уговора са здравственим установама („Службене новине
ФБиХ“, бр:104/13, 16/14 и 66/15) и Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и кадра, критеријима за оснивање и обављање апотекарске дјелатности
у свим организационим облицима, као и
начину и поступку верификације („Службене новине ФБиХ“, 44/12, 23/13 и 27/14).

I квартал

Континуирано
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Министарство за
социјалну
политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

19. јун/липањ 2019.

Расписивање јавног
позива за пријаву
неосигураних лица, у
складу са Одлуком о
утврђивању права на
здравствено осигурање лица која нису
осигурана по другом
основу у БПК Горажде
за 2019. годину

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

II квартал

Програм рада
Министарства за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Министарство за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

II квартал

Програм рада
Управе полиције за
2020. годину

Уред комесара
полиције
Координирано
са свим
организационим
јединицама Управе
полиције

Мјесечни, тромјесечни, шестомјесечни, деветомјесечни и годишњи
извјештаји о раду
Управе полиције

31.01.2019. године

до 10. дана у
наредном мјесецу

Обавеза утврђена Зак. о организ.
органа управе и Методологијом израде
доношења Програма рада и извјештаја
о раду

Обавеза утврђена Методологијом
израде доношења Програма рада
и извјештаја о раду

Влада Кантона

Члан 33. Уредбе о начелима за утврђивање унутрашње организације кантоналних органа управе и кантоналних
управних организација („Службене
новине БПК Горажде“, број: 6/08), због
ефикасног, благовременог, транспарентног и квалитетног планирања и
обављања послова из надлежности
Министарства и Управе полиције

Влада Кантона

Члан 95. Закона о организацији органа
управе у Федерацији БиХ („Службене
новине ФбиХ“, број: 35/05), информисање, праћење и оцјена рада и стања у
Министарству и Управи полиције од надлежних органа, те сагледавање проблема

Влада Кантона

Члан 77. Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у МУП-у БПК Горажде,
информисање, праћење и оцјена рада и
стања у Министарству и Управи
полиције, те сагледавање проблема

19. јун/липањ 2019.

Извјештај о раду
Управе полиције за
2018. годину

Уред комесара
полиције
координирано
са свим
организационим
јединицама Управе
полиције
Уред комесара
полиције
координирано
са свим
организационим
јединицама Управе
полиције

IV квартал 2019.
године

Министарство
за социјалну
политику,
здравство,
расељена лица
и избјеглице
Министарство
за социјалну
политику,
здравство,
расељена лица
и избјеглице
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Извјештај о раду
Министарства за
социјалну политику,
здравство, расељена
лица и избјеглице

Мјесечни планови рада и извештаји о раду
организационих јединица у Управи полиције

Планови рада за посебне
случајеве (обезбјеђење
објеката и личности,
јавних скупова,
појачаних надзора и сл.)
План едукације дјеце из
области сигурности саобраћаја у свим основним школама на подручју
Босанско-подрињског
кантона Горжде у сарадњи са одгојно-образовним инститиуцијама

План унутрашње
контроле

Разматрање и усвајања, прописано
Законом о буџетима ФБиХ
На основу члана 21. став (5) тачка д) Закона о унутрашњим пословима („Службене новине БПК Горажде”, број: 6/15)

01.03.2019. године

Влада Кантона

31.01.2019. године

Министарство за
унутрашње послове БПК Горажде

Мјесечно

Руководилац
организационе
јединице

Надлежна
организациона
јединица у Управи
полиције или
Управа полиције

По потреби

Полицијски
комесар или
руководилац
организационе
јединице

Уредба о посебном осигурању личности
и објеката, Закон о јавном окупљању и
др. Осигурати претпоставке за осигурање личности и објеката, учесника јавних
окупљања и спречавања угрожавања истих

Управа полицијеПолицијска
станица за
контролу и
регулисање
саобраћаја

01.09.2019. године

Полицијски
комесар

Реализација Програма рада Управе
полиције, повећање степена сигурности
учесника у саобраћају

Управа полицијеЈединица за професионалне стандарде и
едукацију

01.02.2019.
године

Полицијски
комесар

Реализација Програма рада Управе
полиције, повећање степена професионалног рада полицијских службеника

Управа полицијеСектор
криминалистичке
полиције

01.09.2019. године

Полицијски
комесар

Реализација Програма рада Управе
полиције, подизање свијести младих о
штетности злоупотребе дрога

Организационе
јединице у Управи
полиције

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста МУП-а БПК Горажде, праћење реализације Програма рада
организационих јединица и стања
сигурности
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План едукације младих у
вези са спречавањем
злоупотребе опојних
дрога од стране младих
кроз провођење пројекта
„Живот без дроге” којим
ће бити обухаваћена сва
дјеца из основних и
средњих школа са
подручја Кантона

Полицијски
комесар
Министар на
приједлог полицијског комесара

19. јун/липањ 2019.

План набавки за
Управу полиције
План рада Управе
полиције за 2019.
годину

Управа полиције Сектор
криминалистичке
полиције

Управа полиције Сектор
криминалистичке
полиције

Управа полицијеПолицијска управа
Горажде

15.01.2019. године

Полицијски
комесар

Реализација Програма рада Управе
полиције, спречавање крађа моторних
возила и вршења других кривичних
дјела

01.09.2019. године

Полицијски
комесар

Реализација Програма рада Управе
полиције, подизање свијести малдих о
штетности вршњачког насиља

01.09.2019. године

Полицијски
комесар

01.02.2019. године

Полицијски
комесар

Реализација Програма рада Управе
полиције, подизање свијести младих и
наставног особља одгојно-образовних
институција из области Закона о
заштити и поступању са дјецом и
малољетницима у кривичном поступку
ФБиХ

Реализација Програма рада Управе
полиције, спречавање и сузбијање
просјачења на подручју кантона

19. јун/липањ 2019.

План спречавања
просјачења

Управа полиције Сектор
криминалистичке
полиције
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План рада
оперативних тимова
за рад на спречавању
и откривању
кривичних дјела крађе
моторних возила
План провођења
едукативних програма
у вези са проблемима
вршњачког насиља, у
сарадњи са основним
и средњим школама
на подручју Кантона
План провођења
едукативних програма
за младе у основним и
средњим школама на
подручју Кантона,
која ће обухватити и
наставно особље
(професоре, педагоге
и психологе) у
сарадњи са одгојнообразовним
инститиуцијама из
области Закона о
заштити и поступању
са дјецом и
малољетницима у
кривичном поступку
ФБиХ

Израда приједлога
ДОБ-а 2020-2022. год.
за МУП БПК Горажде
и Управу полиције
Израда приједлога
Буџета МУП-а БПК
Горажде и Управе
полиције за 2020.год.
Периодични
финансијски
Извјештаји за МУП
и Управу полиције

Управа полицијеЈединица за професионалне стандарде
и едукацију
Сектор за подршку

Сектор за подршку

Сектор за подршку

Сектор за подршку

Документација за
Изјаву о фискалној
одговорности за
2018.годину

Сектор за подршку

По инструкцији
Министарства за
финансије БПК
Горажде
По инструкцији
Министарства за
финансије БПК
Горажде

Полицијски
комесар

Закон о полицијским службеницима
кантона

Министарство
за финансије и
Влада Кантона

Разматрање и усвајање
прописано Законом о буџетима у ФБиХ

Влада Кантона и
Скупштина
БПК Горажде

Разматрање и усвајање
прописано Законом о буџетима у ФБиХ

20 дана
након истека
тромјесечја за који
се подноси
извјештај

Влада Кантона
(збирни извјештај
свих буџетских
корисника у којима је садржан
и извјештај МУП-а
и Управе полиције

28. фебруар
2019. године

Влада Кантона
и Скупштина
БПК Горажде
(консолидовани
извјештај)

Разматрање извјештаја
прописано Законом о буџетима у ФБиХ

15. март 2019.
године

Министар,
прилог Годишњем
обрачуну, доставља се Министарству финансија
БПК Горажде

Закон о буџетима ФБиХ

Разматрање извјештаја
прописано Законом о буџетима у ФБиХ
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Годишњи
финансијски
извјештаји
о успјешности
пословања годишњи обрачун
за МУП и Управу
полиције
за 2018.годину

15.02.2019. године

19. јун/липањ 2019.

План едукације
полицијских
службеника

План и програм стручне
обуке матичара и других
лица која врше послове
матичних књига

Сектор за
администрацију

10.02.2019. године

Министар МУП-а
БПК

Сектор за
администрацију

10.02.2019.
године

Министар МУП-а
БПК

Извјештај о раду
инспектора за матичне
књиге (годишњи за 2018.
г. и тромјесечни у 2019.г.)

Кабинет министраИнспектор за матичне
књиге

10.01.2019.
године и тромјесечно
током 2019.године

Министар и Влада
Кантона

План надзора над
матичним и мјесним
уредима општина /
града у БПК

Кабинет министра инспектор за
матичне књиге

30.01.2019.
Године

Министар за
унутрашње послове
БПК Горажде

План и програм
едукације запосленика
који обављају послове
издавања личних карти
и пасоша БиХ и сектору
за администрацију

Квартално
и мјесечно

Министар (одобрава
Министарство за
финансије)

Закон о буџетима ФБиХ и Закон о извршењу
Буџета БПК Горажде
Закон о матичним књигама ФБиХ („Службене Новине ФБиХ”, 37/12 и 80/14) – Правилник о садржају стручне обуке и оспособљавања матичара за вођење матичних књига
(„Службене Новине ФБиХ” бр. 68/12 и 59/13)
Одлука о стандардима заштите на локацијама и препорука за рад службеника надлежних органа Верзија 3. и Стандардима за опрему и софтвер – Верзија 6. број: 15-04/45-2137/15 од 13.03.2015. године, која је стављена
ван снаге у дијелу који се односи на опрему и
софтвер; Одлука о Стандардима за опрему и
софтвер – Везија 7. од 19.10.2016. године број:
15-04-30-14-2349/16 од 19.10.2016. године.
Члан 19. Правилника о садржају, начину и
поступку вршења инспекцијског надзора
(„Службене новине ФБиХ“, број: 63/12 и
103/13). Разлог: информисање, праћење и
оцјена рада инспекције те анализа стања,
сагледавање и рјешавање проблема
Члан 5. Правилника о вршењу надзора над
провођењем Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 39/02 и 2/09), Правилника о вршењу надзора над провођењем
Закона о личној карти држављана Босне и
Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“, број:
39/02, 2/09), Правилника о вршењу надзора
над провођењем Закона о јединственом матичном броју („Службени гласник БиХ“, број:
39/02) и члан 3. Правилника о вршењу надзора над провођењем Закона о путним исправама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 55/09), контрола рада нам-

19. јун/липањ 2019.

Сектор за подршку
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Приједлог оперативних
кварталних и мјесечних
планова извршења
буџета

План надзора над
радом Сектора за
администрацију у
области
пребивалишта,
издавања путних
исправа, одређивања
ЈМБ и издавања личне
карте у Министарству
за 2019.годину

30.01.2019.
године

Министар за
унутрашње
послове БПК
Горажде

Програм рада
инспектора за
матичне књиге за
2020.годину

Кабинет министра инспектор за
матичне књиге

31.12.2019.
године

Министар за
унутрашње
послове БПК
Горажде

Периодични извјештај
о раду Инспекције за
заштиту од пожара

Кабинет министра инспектори за
заштиту од пожара

Мјесечни,
годишњи

Министар за
унутрашње
послове БПК
Горажде

Правилник о садржају и начину
обављања послова инспекцијског
надзора из подручја заштите од пожара
из надлежности ФМУП-а и КМУП-а
(„Службене новине ФБиХ“ бр. 35/14)
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Кабинет министра инспектор за
матичне књиге

Члан 5. Правилника о вршењу надзора
над провођењем Закона о пребивалишту и
боравишту држављана Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
бр. 39/02 и 2/09), Правилник о вршењу
надзора над провођењем Закона о личној
карти држављана Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/02,
2/09), Правилник о вршењу надзора над
провођењем Закона о јединственом
матичном броју („Службени гласник БиХ“,
број: 39/02) и члан 3. Правилника о
вршењу надзора над провођењем Закона о
путним исправама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број: 55/09),
контрола рада намјештеника и државних
службеника који раде на пословима
издавања идентификационих докумената
ради постизања што већег степена
законитости у раду
Члан 10. Правилника о садржају, начину и
поступку вршења инспекцијског надзора
(„Службене новине ФБиХ“, број: 63/12 и
103/13) - због ефикасног, благовременог,
транспарентног и квалитетног планирања
и обављања послова из надлежности ове
инспекције

19. јун/липањ 2019.

јештеника и државних службеника који раде
на пословима издавања идентификационих
докумената, ради постизања што већег степена законитости у раду

Статистички извјештај
за превоз и набавку
експлозивних
материја
Периодични извјештај
о раду Инспекције за
надзор рада агенција
и унутрашњих служби
за заштиту људи и
имовине
Израда програма рада

Извјештај о раду
Министарства за
правосуђе, управу и
радне односе БПК
Горажде за 2018. год.

Седмично

Минисарство
сигурности БиХ
и ГК ЕУФОР-а

ПУ Горажде путем
инспекције за
заштиту од пожара

Мјесечно

Министарство
за унутрашње
послове ФБиХ

Инспектор за надзор рада агенција и
унутрашњих
служби за заштиту
људи и имовине

Мјесечни,
годишњи

Министар за
унутрашње
послове БПК
Горажде

Инспектор за надзор рада агенција и
унутрашњих
служби за заштиту
људи и имовине
Министарство за
правосуђе, управу
и радне односе

Министарство за
правосуђе, управу
и радне односе

Децембар
2018.године

I квартал

I квартал

Закон о Агенцијама и унутрашњим
службама за заштиту људи и имовине
(„Службене новине ФБиХ“ бр. 78/08
и 67/13)

Министар за
унутрашње
послове БПК
Горажде

Влада БПК

Влада БПК

Обавеза утврђена Законом о
организацији органа управе и
Методологијом о изради о доношењу
програма рада и извјештаја
Обавеза утврђена Законом о
организацији органа управе и
Методологијом о изради о доношењу
програма рада и извјештаја

19. јун/липањ 2019.

Извјештај о раду
Министарства за
правосуђе, управу и
радне односе БПК
Горажде за 2018. год.

ПУ Горажде путем
инспекције за
заштиту од пожара

Закон о контроли кретања оружја
и војне опреме („Службени гласник
БиХ“ бр. 53/09) и Меморандум о
разумјевању у вези примопредаје
контроле над кретањем оружја
и војне опреме
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Извјештај ГК ЕУФОР-а
и Министарству сигурности БиХ о кретањима наоружања и
експлозивних материја за које је одобрење издала ПУ Горажде

Информација о
извршавању
алтернативне
кривичне санкције
рад за опште добро на
слободи на подручју
Босанско–подрињског
кантона Горажде за
период 01.01.2018. до
30.09.2018. године

Министарство за
правосуђе, управу
и радне односе

Министарство за
правосуђе, управу
и радне односе

Министарство за
урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

II квартал

IV квартал

IV квартал

I квартал

Влада БПК

Обавеза утврђена Методологијом о
изради о доношењу програма рада и
извјештаја

Влада БПК

Рад за опште добро на слободи је
алтернативна кривична санкција којом се
починиоцима кривичних дјела за која је
запријећена казна затвора у трајању до
једне године, иста, уз добровољни
пристанак осуђеног, замјењује друштвено
корисним радом – радом за опште добро
на слободи, у трајању од најмање 10, до
највише 90 радних дана, а коју у складу са
одредбама члана 44. став 7. Кривичног
закона Федерације Босне и Херцеговине,
(„Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“, број: 36/03, 37/03, 21/04,
69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 и 76/14),
на подручју БПК извршава Министарство
за правосуђе, управу и радне односе БПК
Горажде

Влада БПК

Обавеза утврђена чланом 68. став 4.
Закона о државној служби Босанскоподрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, бр. 3/18)

Влада Кантона

Утврђено одлуком Владе Кантона
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Извјештај о стању
кадрова државне
службе у органима
државне службе
службе Босанскоподрињског кантона
Горажде
Извјештај о раду
Министарства за
урбанизам, просторно
уређ. и заштиту
околине БПК Горажде
за 2018. годину

Министарство за
правосуђе, управу и радне односе

19. јун/липањ 2019.

Програм рада
Министарства за
правосуђе, управу и
радне односе БПК
Горажде за 2019.год.

I квартал

Одлука о утврђивању
критерија за одређивање
износа закупнине стана
на подручју БПК
Горажде за 2019. год.

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

I квартал

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

II квартал

Влада Кантона

Испуњавање услова за финансирање
активности из области заштите околине

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

II квартал

Влада Кантона

Испуњавање услова за финансирања
активности из области стамбене
политике

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

II квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л”
у Горажду

Одлуке о давању
сагласности на план и
програме утрошка
намјенских средстава
из области заштите
околине за 2019. год.
Одлуке о давању
сагласности на план и
програме утрошка
намјенских средстава
Кантоналног стамбеног
фонда за 2019. годину

Одлука о давању
сагласности на
куповину земљишта
за изградњу стамбенопословног објекта
„Ламела Л” у Горажду
Одлука о покретању
поступка избора
најповољнијег понуђача
за извођење геомеханичких испитивања на
локалитету изградње
објекта „Ламела-Л” у
Горажду

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Влада Кантона

Влада Кантона

Утврђено одлуком Владе Кантона

Утврђено Законом о закупу стана

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л”
у Горажду

19. јун/липањ 2019.

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

Број 9 – страна 1196

Министарство
за урбанизам,
просторно
уређење и
заштиту околине

План набавки Министарства за урбанизам,
просторно уређење и
заштиту околине БПК
Горажде за 2019. годину

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л” у
Горажду

Министарство за
урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објеката „Ламела – Л” у
Горажду

Министарство за
урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л” у
Горажду

Министарство за
урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
реконструкције надограђеног стамбеног
објекта у Витковићима

Број 9 – страна 1197

III квартал

Министарство за
урбанизам,
просторно
уређење и
заштиту околине

Министарство за
урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

19. јун/липањ 2019.

Одлука о избору
најповољнијег
понуђача за извођење
геомеханичких
испитивања на
локалитету изградње
објекта „Ламела-Л” у
Горажду
Одлука о давању
сагласности за потписивање уговора са
одабраним понуђачем
за извођење геомеханичких испитивања
на локалитету изградње објекта „ЛамелаЛ” у Горажду
Одлука о давању
сагласности за плаћању фактуре за извођење геомеханичких
испитивања на локалитету изградње објекта „Ламела-Л” у
Горажду
Одлука о покретању
поступка избора
најповољнијег понуђача за израду главног
пројекта реконстркције и изградње
надограђеног
стамбеног објекта у
Витковићима

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л”
у Горажду

III квартал

Министарство
за урбанизам,
просторно
уређење и
заштиту околине

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л”
у Горажду

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Министарство
за урбанизам,
просторно
уређење и
заштиту околине

Активности предвиђене Пројеклом
реконструкције надограђеног стамбеног
објекта у Витковићима

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Влада Kантона

Испуњавање услова предвиђених
КЕАП-ом БПК Горажде

Одлука о избору
најповољнијег понуђача за Акциони план
управљање отпадом

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Испуњавање услова прописаних
јавним набавкама

Одлука о плаћању
фактуре на име
израде Акционог
плана управљања
отпадом

Министарство
за урбанизам,
просторно
уређење и
заштиту околине

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

III квартал

Влада Кантона

Испуњавање уговорених обавеза

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

19. јун/липањ 2019.

III квартал

Број 9 – страна 1198

Одлука о покретању
поступка избора
најповољнијег
понуђача заизраду
главног пројекта
изградње објекта
„Ламела-Л” у Горажду
Одлука о избору
најповољнијег
понуђача за израду
главног пројекта
изградње објекта
„Ламела-Л” у Горажду
Одлука о избору
најповољнијег понуђача за за израду главног пројекта реконструкције и изградње надограђеног стамбеног
објекта у Витковићима
Одлука о покретању
поступка израде
Акционог плана
управљање отпадом.

III-IV квартал

Влада Кантона

Испуњавање услова за финансирање
активности из области заштите околине

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

IV квартал

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Анализа активности у области
енергетске ефикасности и сумирање
постигнутих резултата

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

IV квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л” у
Горажду

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

IV квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
изградње објекта „Ламела – Л” у
Горажду

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

IV квартал

Влада Кантона

Активности предвиђене Пројеклом
реконструкције надограђеног стамбеног
објекта у Витковићима

Број 9 – страна 1199

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

19. јун/липањ 2019.

Одлуке о додјели
намјенских средстава
из области заштите
околине (у зависности
од броја прихваћених
пројеката)
Информација о проведеним активностима из
области енергетске
ефикасности и постигнутим резултатима
Одлука о давању
сагласности за потписивање уговора са
одабраним понуђачем
за за израду главног
пројекта изградње
објекта „Ламела-Л” у
Горажду
Одлука о давању
сагласности за плаћање
фактуре за заизраду
главног пројекта
изградње објекта
„Ламела-Л” у Горажду
Одлука о давању
сагласности за потписивање уговора са одабраним понуђачем за
за израду главног пројекта реконструкције и
изградње надограђеног стамбеног
објекта у Витковићима

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

Министарство
за урбанизам,
просторно уређење
и заштиту околине

IV квартал

Влада Кантона

IV квартал

Влада Кантона

IV квартал

Активности предвиђене Пројеклом
реконструкције надограђеног стамбеног
објекта у Витковићима

Број 9 – страна 1200

Стварање услова за рјешавање стамбеног
питања под повољним условима питем
субвенцирања цијене 1м2 стамбеног
простора

Влада Кантона
Скупштина
Кантона

Утврђено одлуком Владе Кантона

Министарство
за борачка питања
БПК Горажде

Фебруар
2019.године

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена Законом о
организацији органа управе и
Методологијом о изради и доношењу
програма рада и извјештаја

Министарство
за борачка питања
БПК Горажде

Мај
2019.године

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена Методологијом о
изради и доношењу програма рада и
извјештаја

19. јун/липањ 2019.

Одлука о давању
сагласности за
плаћање фактуре за
израду главног
пројекта
реконструкције
и изградње
надограђеног
стамбеног објекта
у Витковићима
Одлука о давању
сагласности на
Програм утрошка
буџетских средстава
са економског кода
615200 – Капитални
трансфери
појединцима
Програм рада
Министарства за
урбанизам, просторно
уређење и заштиту
околине БПК Горажде
за наредну годину
Извјештај о раду
Министарства
за борачка питања
БПК Горажде
Програм рада
Министарства
за борачка питања
БПК Горажде за
2019.годину

Министарство за
борачка питања
БПК Горажде

Министарство за
привреду Босанско
– подрињског
кантона Горажде

Министарство за
привреду Босанско
– подрињског
кантона Горажде

Прво тромјесечје

Прво тромјесечје

Прво тромјесечје

Друго тромјесечје

Влада БПК
Горажде

Обавеза проистекла из активне политике
Владе БПК Горажде

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине о стању РТВ
предајника на подручју БПК Горажде у
циљу дефинисања смијерница и
политика у области телекомуникација у
2018. години на подручју БПК Горажде

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде
Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

У оквиру Програма рада Владе БПК
Горажде за 2019. годину уједно ће се
разматрати и програми рада
министарстава
У оквиру Извјештаја о раду Владе БПК
Горажде за 2018. годину уједно ће се
разматрати и извјештаји о раду
министарстава

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине о
проведеним активностима на изградњи,
одржавању, санацији и реконструкцији
регионалних цеста и мостова на
подручју БПК Горажде у 2018. години

Број 9 – страна 1201

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде
Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде

Мај
2019.године

19. јун/липањ 2019.

Анализа ефеката
примјене Закона о
допунским правима
бранилаца и чланова
њихових породица у
Босанско–подрињском
кантону Горажде
Информација о стању
РТВ предајника,
репетитора и РТВ
опреме у власништву
БПК Горажде са
посебним акцентом
на модернизацију
постојећих и
изградњу нових
предајника и опреме
за 2018.годину
Програм рада
Министарства за
привреду БПК
Горажде за 2019. год.
Извјештај о раду
Министарства за
привреду БПК
Горажде за 2018. год.
Извјештај о проведеним активностима на
изградњи, одржавању,
санацији и реконструкцији регионалних
цеста и мостова на
подручју БПК
Горажде у 2018. год.

Извјештај о раду и
финансијском
пословању Дирекције
за цесте за 2018.годину

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде
Министарство за
привреду –
Кантонална управа
за шумарство
Босанско–
подрињског
кантона Горажде
Дирекција за цесте
Министарство за
привреду Дирекција за цесте
БПК Горажде

Треће тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине о стању
привреде БПК Горажде у циљу
дефинисања политике у области развоја
привреде и запошљавања на подручју
БПК Горажде у 2018.години

Треће тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине о стању
шума на подручју БПК Горажде у циљу
дефинисања политике за господарење
шумама на подручју БПК Горажде

Прво тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине о стању
пољопривреде и руралне
инфраструктуре на подручју БПК
Горажде у 2018. години у циљу
дефинисања смјерница и политика у
области пољопривреде и руралног
развоја

Прво тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине Босанскоподрињском кантону Горажде о раду
Кантоналне управе за шумарство

Прво тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

Информисање Скупштине о
активностима Дирекције за цесте у вези
са одржавањем, санацијом и
реконструкцијом регионалних цеста и
мостова на подручју БПК у 2018. години

19. јун/липањ 2019.

Извјештај о раду
Кантоналне управе за
шумарство за
2018.годину

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде

Број 9 – страна 1202

Информација о стању
и пословању
привредних друштава
са подручја Босанскоподрињског кантона
Горажде за
2018.годину
Информација о стању
шума на подручју
Босанско –
подрињског кантона
Горажде за
2018.годину
Информација о стању
пољопривреде и
руралне
инфраструктуре на
подручју Босанскоподрињског кантона
Горажде за
2018.годину

Министарство за
привреду -Комисија
за концесије

Друго тромјесечје

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде

Друго и треће
тромјесечје

Извјештаји о утрошку
средстава по
програмима

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде

Друго тромјесечје

Акциони план развоја
туризма и промоција
туризма

Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде
Министарство за
привреду Босанско–
подрињског
кантона Горажде
Министарство за
образовање, младе,
науку, културу и
спорт БПК Горажде

Прво тромјесечје

I квартал 2019.

Влада Босанскоподрињског
кантона Горажде

Влада Босанскоподрињског
кантона Горажде
Влада Босанскоподрињског
кантона Горажде
Влада Босанскоподрињског
кантона Горажде

Влада БПК
Горажде

Информисање Скупштине о
активностима на додјели концесија на
подручју БПК Горажде у 2018. години у
циљу дефинисања политике додјеле
концесија на подручју БПК Горажде
Обезбјеђење претпоставки за кориштење
средстава утврђених Буџетом БПК
Горажде

Извјештавање Владе БПК Горажде о
намјенском утрошку средстава која су по
програмима одобравана у 2018.години
Провођење мјера на имплементацији
Стратегије развоја туризма, плански
приступ, смијернице за промоцију
Основ садржан у Закону о концесијама,
расписивање јавног позива, израда
тендерске документације

Обавеза утврђена Законом о
организацији органа управе и
Методологијом израде доношења
програма рада и извјештаја о раду
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Одлука о приступању
поступку расписивања
јавног позива за
додјелу концесије за
истраживање и
експлоатацију гипса
Извјештај о раду
Министарства за
образовање, младе,
науку, културу и
спорт БПК Горажде за
2018.годину

Друго тромјесечје

Скупштина
Босанскоподрињског
кантона Горажде

19. јун/липањ 2019.

Извјештај о
додијељеним
концесијама и
ефектима од
концесија за
2018.годину
Одлуке о давању
сагласности на
програме утрошка
средстава по основу
Закона о извршењу
Буџета БПК Горажде

План рада и
организација
обавезног програма
предшколског одгоја
Програм утрошка
средстава Текући
трансфер за спорт
Програм утрошка
средстава Текући
трансфер за културу

Програм утрошка
средстава Текући
трансфери
појединцима - исплате
стипендија

Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде
Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде
Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде
Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде
Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде

I квартал 2019.

Влада БПК
Горажде

Обавеза утврђена Методологијом израде
доношења програма рада и извјештаја о
раду

II квартал 2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о
предшколском одгоју и образовању

II квартал 2019.

Министарство за
образовање, младе
науку, културу и
спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

II квартал 2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

II квартал 2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

II квартал 2019.

Министарство за
образовање,
младе, науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

19. јун/липањ 2019.

Програм утрошка
средстава Остали
текући трансфери информисање

Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде

Број 9 – страна 1204

Програм рада
Министарства за
образовање, младе,
науку, културу и
спорт БПК Горажде
за 2019.годину

Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде
Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде

II квартал 2019.

Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

IV квартал 2019.

Министарство
за образовање,
младе науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

II квартал 2019.

Министарство
за образовање,
младе науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о извршењу
Буџета БПК Горажде

II квартал 2019.

Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт

Обавеза утврђена Законом о средњем
образовању и одгоју
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Програм утрошка
средстава Текући
трансфери
појединцима - област
младих
Програм утрошка
средстава Текући
трансфери
непрофитним
организацијама
– за младе
Приједлог одлуке о
упису ученика у први
разред средњих школа
у школској 2019/2020.
години

Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде
Министарство
за образовање,
младе, науку,
културу и спорт
БПК Горажде

19. јун/липањ 2019.

Програм утрошка
средстава
Текући трансфер
појединцима - остало
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V - ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ
ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
У току 2019. године Министарство за финансије ће као обрађивач
припремити, односно израдити, поред
извјештаја наведених у тематском дијелу и сљедеће извјештаје из своје надлежности:
1. Достављање мјесечних Б-2 образаца у складу са Правилником
о начину уплате јавних прихода Буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације
БиХ према Федералном министарству финансија, Порезној
управи, општинама и осталим
законским корисницима
Рок: мјесечно.
2. Достављање МИП образаца за
све буџетске кориснике према
Порезној управи
Рок: до 15. дана текућег мјесеца
за претходни мјесец
3. Достављање извјештаја о намјенским приходима Агенцији за
водно подручије и Федералној
управи цивилне заштите.
Рок: мјесечно.
4. Израда и достављање консолидованих мјесечних општинских
прихода према Федералном
министарству финансија.
Рок : мјесечно.
5. Достављање података о вањском дугу Федералном министарству финансија
Рок: квартално

19. јун/липањ 2019.
6. Достављање
консолидованог
годишњег извјештаја за Кантон
и општине према Федералном
министарству финансија.
Рок: 31. март текуће године за
претходну фискалну
годину.
7. Извјештавање одређених буџетских корисника о прикупљеним намјенским приходима.
Рок: мјесечно.
8. Извјештавање одређених буџетских корисника о стању и наплати потраживања.
Рок: мјесечно.
9. Извјештавање буџетских корисника о измиреним обавезама
Рок: дневно и по потреби
10. Израда завршног обрачуна за
2018.годину
Рок: 28.фебруар 2019.године.
Осим овог редовног законског
дијела извјештавања, Министарство за
финансије израђује разне анализе и
извјештаје по потреби и на захтјев
ОСЦЕ-а; ОХР-а; ММФ-а; Свјетске банке; Уреда за ревизију институција Федерације БиХ; Централне изборне комисије Босне и Херцеговине; Скупштине; Владе и осталих органа Кантона.
Међу тим извјештајима су и извјештаји
о раду Министарства за финансије који се односе на 2018.годину, које ће
Министарство за финансије периодично како то одреди Влада Кантона достављати истој.
Програм утрошка средстава са

19. јун/липањ 2019.
економског кода 614100 (ЈАО 001) – Текући трансфери (Завод здравственог
осигурања). Средства ће бити утрошена за суфинансирање појединих здравствених услуга, а у складу са Одлуком Федералног министарства здравства о утврђивању јединствене методологије за закључивање уговора између
надлежног завода здравственог осигурања и здравствене установе („Службене новине Федерације БиХ“, број:
34/13 и 90/13).
Програм утрошка средстава са
економсклог кода 614100 (ЈАО 002) Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица).
Програм ће обухватити подршку ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде с циљем јачања капацитета за дугорочну одрживост и развој установе
кроз побољшање институционалних
услова за функционисање установе и
побољшање квалитета услуга које установа пружа корисницима.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство. Средства су намијењена за финансирање и
суфинансирање захтјева и пројеката
здравствених установа у циљу подршке развоју и унапређењу система здравствене заштите: примарне, специјалистичко-консултативне и секундарне,
као и јавноздравствене дјелатности.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614200 (ЈАМ 001) и
(ЈАМ 003) – Текући трансфери појединцима (Издаци за расељена лица). Средства ће бити утрошена за финансирање и суфинасирање пројеката одрживог повратка на простору Горње-
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дринске регије и побољшање услова
живота расељених лица која бораве на
простору кантона, те здравствено осигурање лица из надлежности Министарства.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама. Средства су намијењена за пружање подршке и помоћи у раду непрофитних и невладиних организација,
како би се осигурали адекватни услови за рад и створиле претпоставке за
оснаживање и јачање улоге непрофитних организација и удружења у реформским процесима у социјалном и
здравственом сектору, те обезбиједио
социјални развој најрањивијих категорија становника Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Програм утрошка средстава са
економског кода 615100 – Капитални
трансфери непрофитним организацијама. Средства су намијењена за финансирање и суфинансирање капиталних пројеката с циљем обезбјеђења услова за ефикасније и квалитетније пружање здравствених услова становништву Босанско-подрињског кантона Горажде, као и суфинансирање стамбене
изградње у сврху затварања колективних центара.
Програм расподјеле намјенских
средстава Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине за 2019. годину са „Подрачуна за
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде”, којим су дефинисани износи финансирања, услови
и динамика под којима се средства додјељују правним и физичким лицима
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са подручја кантона. Ради се о пројектима који требају унаприједити систем праћења квалитета околине и допринијети њеној заштити:
 Програм утрошка намјенских
средстава са подрачуна Кантоналног стамбеног фонда,
 Програм утрошка средстава планираних на економском коду
Текући трансфери нижим нивоима власти,
 Програм утрошка средстава планираних на економском коду
Текући трансфери појединцима,
 Програм утрошка средстава планираних на економском коду
Текући трансфери непрофитним организацијама,
 Програм утрошка средстава планираних на економском коду
Капитални трансфери међународним организацијама,
 Пројекат изградње стамбенопословних објеката на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде,
 Пројекат „Зелени економски развој” - “Институционализација
енергетског управљања и повећање енергетске ефикасности у
БиХ” Развојног програма Уједињених нација (УНДП),
 План набавки Министарства за
2019. Годину.
Сходно Закону о извршењу буџета у Босанско-подрињском кантону

19. јун/липањ 2019.
Горажде, ради постизања циљева Министарства за борачка питања утврђених овим Програмом, неопходно је
донијети сљедеће програме утрошка
средстава:
1. Програм утрошка средстава
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 200 – „Текући трансфери појединцима”, којим је
обухваћено финансирање појединачних права утврђених Законом о дупунским правима
бранилаца и чланова њихових
породица у Босанско-подрињском кантону Горажде.
2. Програм утрошка средстава
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 300 – „Текући трансфери непрофитним организацијама”, којим је обухваћено пружање подршке у раду борачких удружења са простора Босанско-подрињског кантона Горажде кроз суфинансирање/финансирање пројеката од значаја
за борачку популацију.
3. Програм утрошка средстава
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 500 – „Субвенције приватним подузећима и подузетницима”, којим су обухваћене стимулативне мјере запошљавању бранилаца и чланова
њихових породица са простора
Босанско-подрињског кантона
Горажде.

19. јун/липањ 2019.
4. Програм утрошка средстава
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 615 200 – „Капитални трансфери појединцима”, којим
су обухваћене стимулативне мјере у самозапошљавању бранилаца и чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде.
У оквиру средстава која се планирају утврдити Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину, Министарство за привреду планира имплементацију програма који
ће имати за циљ извршење циљева и
задатака предвиђених овим Програмом.
Програми који ће се имплементирати су сљедећи:
5.1. Програм подршке развоју индустрије - Обухвата буџетску линију
економски код 614500-ПОД 001 Субвенције приватним предузећима и подузетницима, у износу од
50.000,00 КМ. Програм ће обухватати подршку приватном сектору
кроз успостављени кредитни револвинг фонд намијењен за подршку привреди и то за запошљавање,
отварање нових радних мјеста, набавку основних средстава, проширење производних капацитета и
уређење инфраструктуре. Битно
је напоменути да је за ове намјене
Министарство за привреду Кантона Сарајево дозначило износ од
300.000,00 КМ за обезбјеђење дијела средстава за успоставу револвинг фонда. У 2019.години ће се наставити започета реализација кред-
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итне линије и евентуално додјела
грант средстава, што ће свакако зависити од висине расположивих
средстава која ће се утврдити буџетом.
5.2. Програм подршке развоју јавних
предузећа - Обухвата буџетску линију економски код 614400 - ХАП
001 - Субвенције јавним предузећима, у износу од 25.000,00 КМ.
Програм ће обухватати подршку
јавним предузећима кроз подстицајна средства за набавку опреме
и уређаја који би служили за пружање што бољих комуналних и
других услуга за грађане Босанско
-подрињског кантона Горажде.
5.3. Програм подршке непрофитним
организацијама - Обухвата буџетску линију економски код 614 300 ТЕК 001 - Текући трансфери непрофитним организацијама, у износу од 15.000,00 КМ. Програм ће
обухватати подршку непрофитним организацијама – Привредној
комори Босанско-подрињског кантона Горажде, Обртничкој комори
Босанско-подрињског кантона Горажде, Удружењу послодаваца и
Економско-социјалном вијећу кроз
подршку у опстојности наведених
организација, као и пружању одређених инфиорматичких и едукативних услуга привредницима
са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде.
5.4 Програм подршке другим нивоима власти кроз подршку руралног
развоја на простору Босанскоподрињског кантона Горажде. Обухвата буџетску линију економски
код 614300 - ТЕК 002 Текући трас-

Број 9 – страна 1210
фери непрофитним организацијама – рурални развој, у износу од
30.000,00 КМ. Програм ће обухватати трансфере непрофитним организацијама за развој руралне инфраструктуре и других пројеката
који се односе на рурални простор Босанско-подрињског кантона
Горажде.
5.5. Програм подршке пољопривредној производњи. Обухвата буџетску линију економски код 614500ПОД 002 – Субвенције јавним предузећима – пољопривредна производња, у износу од 450.000,00 КМ.
Програм ће обухватати подршку
пољопривредним произвођачима
из области биљне и анималне производње, затим подршку која обухвата капитална улагања у пољопривредну производњу, те средства за семинаре и едукације, а све у
складу са Законом о новчаним подстицајима у примарној пољопривредној производњи.
5.6 Програм подршке другим нивоима власти за развој туризма. Обухвата буџетску линију економски
код 614100-РАЗ 002 - Текући трансфери другим нивоима власти - за
развој туризма, у износу од 30.000,00
КМ. Програм ће обухватати подршку другим нивоима власти из области туризма за развој туристичке инфраструктуре, унапређење
туристичких потенцијала и промоцију туризма.
5.7. Програм подршке развоју подузетништва и обрта. Обухвата буџетску линију економски код 614500
- ПОД 003 – Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обр-
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та, у износу од 50.000,00 КМ. Програм ће обухватати подршку подузетницима и обртницима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде у развоју подузетничких и обртничких активности,
развоју старих традиционалних
заната и кућне радиности.
5.8. Програм подршке другим нивоима власти. Обухвата буџетску линију економски код 615100 – Капитални трансфери другим нивоима власти – водне накнаде, у износу од 300.000,00 КМ. Програм ће
обухватати подршку другим нивоима власти са простора Босанскоподрињског кантона Горажде – локалним заједницама за подршку
реализације пројеката из области
водопривреде, а по основу средстава прикупљених по основу водних накнада.
5.9. Програм подршке другим нивоима власти. Обухвата буџетску линију економски код 614100 - Текући
трансфери другим нивоима власти, у износу од 25.000,00 КМ. Програм ће обухватати подршку другим нивоима власти за подршку
пројектима из области шумарства,
заштите и унапрјеђења шума, оптималног кориштења и обнављања.
5.10. У оквиру буџетске линије Дирекције за цесте, према одредбама
Закона о цестама Федерације БиХ,
средства за 2019.годину ће се имплементирати у складу са Планом и програмом Дирекције за цесте. План и програм ће садржавати активности на изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању цеста у надлежности Дире-
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кције за цесте, гдје ће бити планирана средства за реконструкцију и инвестиционо одржавање, за
текуће одржавање цеста и мостова, као и средства намијењена за
текуће трансфере другим нивоима власти.
Ради постизања циљева Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт утврђених овим Програмом, неопходно је донијети сљедеће програме:
1. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 – Текући трансфер за културу
2. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614
100 – Остали текући трансфери
- Информисање
3. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614
300 – Текући трансфер непрофитним организацијама - за младе
4. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614
200 – Текући трансфер појединцима - за младе
5. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
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спорт са економског кода 614
100 – Текући трансфер за спорт
6. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614
200 – Текући трансфери појединцима - остало за 2019. годину
7. Програм утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског кода 614 200 – Текући
трансфери појединцима (Исплате стипендија)
8. Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614
200 – Текући трансфер појединцима - за науку
9. Пројекат „Школа у природи“
VI - ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
И ЗАДАЦИ
Министарство за финансије
Остали редовни послови које ће
обављати Министарство за финансије
Босанско-подрињског
кантона
Горажде су: финансијско планирање и
предвиђање
новчаних
токова,
успостављање и надгледање процеса
прикупљања и расподјеле јавних
прихода и прихода од сопствених
дјелатности, поврат погрешно или
више уплаћених прихода, анализа
прихода и расхода Буџета, отплате
дугова и камата, припрема и обрада
текућих трансфера нижим нивоима
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власти (општине), извршење судских
пресуда и рјешења о извршењу, припремање инструкција и смијерница за
израду буџетских захтјева буџетских
корисника, преглед процјена буџетских захтјева и давање препорука и мишљења, анализирање и одобравање
мјесечних оперативних планова, покретање иницијативе и израда измјена
Буџета, израда средњорочног буџетског оквира те средњорочних циљева
фискалне политике, извјештавање о
извршењу Буџета, израда правила везано за књиговодство, рачуноводство и
финансијско извјештавање, одржавање система рачуноводства и извјештавања, управљање Јединственим рачуном трезора, успостављање и вођење
Главне књиге трезора и неопходних
помоћних књига, обављање интерне
контроле у смислу организације, политика и процедура како би владини програми постигли намјераване резултате, вођење евиденција, давање мишљења на приједлоге закона и подзаконских аката са аспекта финансијске оправданости и могућности финансирања, анализирање извјештаја ванбуџетских институција и давање мишљења
на исте, те обављање послова централизованог обрачуна и исплате плата за
све буџетске кориснике као и исплата,
обрачун и исплата путних трошкова и
дневница преко Главне благајне као и
исплата помоћних благајни. Поред тога, Министарство ће обављати контакте са банкама и достављати потребне
спецификације.
Такође, у оквиру својих редовних послова, Министарство за финансије ће, као и претходних година, континуирано сарађивати са Порезном уп-
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равом у циљу ефикасније наплате јавних прихода.
Поред наведених послова, Министарство за финансије обавља и друге
управне и стручне послове из своје надлежности, а који су утврђени законима, подзаконским актима и другим прописима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Босанско-подрињског кантона Горажде.
Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице
Што се тиче Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, остали послови
и задаци су:
 Пружање финансијске и стручне подршке организацијама лица са инвалидитетом и другим
невладиним организацијама из
социјалног и здравственог сектора;
 Пружање стручне и административне помоћи установама социјалне заштите од значаја за
Босанско-подрињског кантона
Горажде;
 Израда анализа, извјештаја, информација, прикупљање и обрада података;
 Давање мишљења и утврђивање приједлога Закључака за упућивање у скупштинску процедуру програма рада и извјештаја о раду установа из надлежности Министарства;
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 Давање мишљења и одговора
на упите физичких и правних
лица;
 Правно-техничка обрада и припрема материјала за сједнице
Владе Кантона;
 Давање одговора на питања органа законодавне, односно органа извршне власти која се односе на извршавање закона и
других прописа из надлежности Министарства, те давање
мишљења на преднацрте, нацрте и приједлоге законских и подзаконских аката;
 Учешће у радним групама и комисијама по налогу и рјешењима Владе Кантона и Министарства;
 Учешће кроз рад у Радним групама у изради закона, стратешких и других докумената чији
носилац израде је Федерално
министарство рада и социјалне
политике (Закон о основама социјалне заштите, Закон о заштити породице са дјецом, Закон
о дјелатности социјалног рада,
Закон о социјалним услугама);
 Рјешавање у другостепеном управном поступку и послови стручног надзора;
 Сарадња са Министарством за
људска права и избјеглице Свјета министара БиХ, Федералним
министарством расељених лица
и избјеглица, кантонима, општинама, домаћим и страним невладиним организацијама;
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 Организовање стручних испита
здравствених радника са завршеном средњом стручном спремом;
 Провођење првостепеног управног поступка о признавању права на остваривање здравствене
заштите за лица из надлежности Министарства;
 Провођење првостепеног управног поступка и издавање рјешења о одобрењу за рад (ПЗУ, стоматолошке ординације, апотеке, специјализиране трговине..);
 Учешће у раду радних група на
имплементацији пројеката који
прате процес повратка, а које
финансирају или суфинансирају други донатори.
Министарство за унутрашње
послове и Управа полиције
Што се тиче Министарства за
унутрашње послове, остали послови и
задаци су:
1. Припремање материјала из надлежности Министарства и Управе полиције за сједнице Владе
Кантона, као и осталих материјала у оквиру сарадње са другим органима, одговарање на
посланичка питања и сарадња
са медијима у циљу остваривања јавности рада Министарства
и Управе полиције полиције.
2. Вршење инспекцијског надзора
у области заштите од пожара,
агенција за заштиту људи и имовине и матичних књига те ут-
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врђивање постојања техничких
услова за обављање послова заштите људи и имовине и надзор над провођењем мјера сигурности у области промета експлозивних материја и запаљивих
течности и гасова.
3. Израда и доношење рјешења и
других појединачних аката која
се односе на права, дужности и
одговорности државних службеника, намјештеника и полицијских службеника.
4. Вођење и рјешавање у првостепеном управном поступку у области матичних књига и држављанства - промјена имена и
презимена /имена/ презимена,
промјена спола, стицање држављанства Федерације, запримање захтјева за стицање држављанства ФБиХ, вођење дупликата матичних књига.
5. Вођење поступка и рјешавање у
првостепеном и другостепеном
управном поступку у области
идентификационих докумената - издавање, замјена и поништење личне карте, издавање, замјена, поништење и одузимање
путне исправе и извршавање
заштитне мјере забране путовања, одређивање и поништење
јединственог матичног броја,
утврђивање пребивалишта те
вођење евиденција из ове области.
6. Вођење и рјешавање у првостепеном управном поступку у области безбједности саобраћаја,
као и издавање возачких и сао-
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браћајних дозвола, извршавање
заштитних мјера те вођење евиденција из ове области.
7. Вођење и рјешавање у првостепеном управном поступку у области заштите личних података
те пријаве и вођење евиденција
о личним подацима у складу са
прописима из ове области.
8. Вођење и рјешавање првостепеног и другостепеног управног
поступка из области слободе
приступа информацијама.
9. Пружање правне и стручне помоћи грађанима у вези са остваривањем њихових права према
законима из горе наведених области.
10. Провођење прописа из области
канцеларијског и архивског пословања.
11. Вођење и рјешавање у првостепеном поступку издавања рјешења за стицање цертификата за
обављање послова физичке заштите, давање и одузимање одобрења за рад агенција и унутрашњих служби за заштиту људи и имовине те вођење евиденција из ове области.
12. Послови из области финансија
и рачуноводства: вођење помоћних књига и Главне књиге
Министарства и Управе полиције, организација пописа имовине, залиха, обавеза и потраживања, организација и вођење
благајничког пословања, праћење извршења Буџета, пријем,
контрола и обрада података за
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обрачун плата и накнада, израда порезних пријава за исплате,
текуће одржавање објекта, опреме и возног парка, послови јавне набавке роба и услуга за рад
Министарства и Управе полиције.
Управа полиције:
1. Вођење првостепеног и другостепеног управног поступка у
области: набавке, држања и ношења оружја и муниције, одобравања јавних скупова, слободе
приступа информацијама, као
и првостепеног управног поступка у области промета експлозивних материја, затим послови
контроле кретања војне опреме
и наоружања, подношење захтјева за покретање прекршајног
поступка, сарадња са медијима
и другим органима.
2. Провођење послова из надлежности Управе полиције у области заштите тајних података.
3. Пружање помоћи по захтјевима
државних органа и правних лица са јавним овлаштењима.
4. Вођења евиденција прописаних
Законом о полицијским службеницима и другим прописима.
5. Стручно оспособљавање и усавршавање полицијских службеника.
6. Други послови из надлежности
Управе полиције.
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Министарство за правосуђе,
управу и радне односе
У погледу осталих послова и задатака Министарство ће континуирану у току цијеле године обављати послове управног рјешавања, подузимања
управног инспекцијског надзора, извршења закључака и одлука Скупштине и Владе, сарадње са правосудним и
управним органима свих нивоа власти.
У односу на управно рјешавање
активности ће се односити на: доношење рјешења о давању одобрења за израду печата са грбом Босанско-подрињског кантона Горажде и вођење књига евиденције израђених и уништених
печата; проведбу Правилника о садржају и начину полагања стручног испита за намјештенике у органима државне службе у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број:
75/05); израду и закључивање уговора
о извршавању рада за опште добро на
слободи, доношење рјешења о упису у
регистар удружења грађана Босанскоподрињског кантона Горажде и пререгистрације удружења, као и брисање
из регистра удружења; доношење аката из области рада и радних односа за
упосленике кантоналних органа за које се води евиденција у Министарству:
доношење другостепених рјешења по
жалбама на рјешења управног инспектора. Такође, кроз извршење задатака
и послова управног рјешавања Министарство ће вршити послове вођења регистра удружења и евиденције о положеним стручним испитима, као и вођење персоналне евиденције упослених
у органима управе на основу Правил-
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ника о садржају и начину вођења евиденције о радницима и другим лицима ангажованим на раду („Службене
новине ФБиХ“, број: 92/16), као и доношење рјешења о утврђивању репрезентативностима синдиката у складу
са новим Законом о раду („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“ 26/16).
Министарство за урбанизам
Остали послови и задаци овог
Министарства су:
1. Доношење рјешења из области
радних односа;
2. Доношење рјешења из области
стамбених односа;
3. Доношење рјешења о издавању
околинских дозвола;
4. Доношење рјешења о издавању
дозвола за активности мале привреде у управљању отпадом;
5. Доношење рјешења о одобравању планова управљања медицинским отпадом;
6. Провођење процедуре процјене
утицаја на околину уз учешће
јавности;
7. Контрола буке и загађења ваздуха;
8. Давање мишљења о утицају на
околину планираних захвата;
9. Издавање локацијских информација;
10. Доношење рјешења о урбанистичкој сагласности, одобрењу
за грађење и одобрења за употребу;
11. Вршење свих оперативно-техничких послова из области грађења, реконструкције и санације
за све објекте у власништву Ка-

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

нтона путем Сталног надзорног
тијела;
На писмени захтјев руководилаца кантоналних органа управе путем Сталног надзорног тијела сачињавање предмјера и
предрачуна потребних радова
за текуће одржавање објеката;
Издавање лиценци за обављање
дјелатности пројектовања и извођења радова;
Континуирани поврат ослобођених станова и њихово стављање у функцију;
Стални надзор и интервенције
над стамбеним јединицама у
власништву Кантона;
Континуирано вођење потребне евиденције везане за станове
и евентуалне кориснике и купце стамбених јединица у власништву Кантона;
Континуирано прибављање потребне документације, као и подузимање потребних активности на укњижби власништва Кантона над објектима у власништву Кантона;
Доношења другостепених рјешења у жалбеном поступку.

Министарство за борачка питања
У погледу осталих послова и задатака, Министарство ће континуирано у току цијеле године обављати послове управног рјешавања у првостепеном и другостепеном поступку, поступку ревизије првостепених рјешења
о признатом праву на личну и породичну инвалиднину, надзор над радом удружења борачких популација,
извршавати закључке и одлуке Скупштине и Владе Босанско-подрињског

19. јун/липањ 2019.
кантона Горажде те остваривати сарадњу са органима на свим нивоима власти у области борачко-инвалидске заштите.
У односу на управна рјешавања
у првостепеном поступку, активности
ће се односити на доношење рјешења
о признавању права на помоћ у стамбеном збрињавању, једнократну новчану помоћ на име лијечења, егзистенцијалних потреба, прикључка на инфраструктуралну мрежу и друга права
из надлежности Министарства.
У другостепеном поступку, Министарство ће рјешавати по жалбама у
остваривању права: здравствена заштита, бањско-климатско лијечење, партиципација трошкова за додијељено
градско грађевинско земљиште, партиципација трошкова на име накнаде
за ренту, додјела бесповратних новчаних средстава на име санације и адаптације стамбених објеката, одобрење
средстава на име прикључка на инфраструктуралну мрежу, једнократна
новчана помоћ на име лијечења и егзистенције, помоћ у случају смрти, одобрење средстава на име набавке уџбеника и др.
У погледу ревизије првостепених рјешења о признатом праву на личну и породичну инвалиднину, Министарство за борачка питања ће у складу са Законом о правима бранилаца и
чланова њихових породица вршити
послове у складу са прописаним роковима.
У складу са Законом о удружењима и фондацијама, Министарство
ће вршити надзор над радом удруже-
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ња борачких популација која су регистрована у Министарству за правосуђе, управу и радне односе у Босанскоподрињском кантону Горажде, при
чему ће основни фокус бити усмјерен
на транспарентно трошење финансијских средстава додијељених из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Зависно од расположивих средстава, ово Министарство ће радити на
стамбеном збрињавању бранилаца и
чланова њихових породица, изградњи
хаир-чесми, шехидских капија, ограђивања мезарја-гробаља на којима су
укопани припадници ОСАРБиХ, те
узети учешће у активностима других
органа (министарстава и служби) који
се тичу права припадника борачке популације са простора Босанско-подрињског кантона Горажде.
Министарство за привреду
Имајући у виду надлежности
Министарства за привреду, поред имплементације приоритетних задатака,
током 2019. године планирана је и реализација других програмских задатака
који произилазе из осталих циљева
Министарстарства, као што су:
 Дефинисање и идентификација нових индустријских зона и
локација за изградњу производних погона на подручју кантона,
 Дефинисање локација погодних за експлоатацију природних
богатстава кроз додјелу концесија,
 Дефинисање подручја за обав-
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љање пољопривредне производње у анималној, биљној и пластеничкој производњи,
 Дефинисање стандарда у пољопривредној производњи, посебно стандарда за изградњу шталских објеката и успостављање
пластеничке производње,
 Дефинисање подручја од значаја за туризам и кориштење земљишта и водотокова у туристичке и рекреационе сврхе,
 Успостављање листе домаћих
брендова,
 Успостављање регистра такси и
накнада,
 Анализа прописа и њихово усклађивање („гиљотина прописа“),
 Обезбјеђење пласмана пољопривредних произвођача на сарајевским тржницама,
 Организовање скупова и пословних сусрета у циљу промоције
привреде и привлачења нових
инвестиција,
 Израда водича за инвеститоре
Развој трговине, угоститељства, туризма, подузетништва и обрта
Имајући у виду да је у 2019. години планирано доношење Закона о
туризму Босанско-подрињског кантона Горажде, сматрамо да ће доношење
истог обиљежити ову годину и да ће се
обезбиједити законске претпоставке за
развој и унапређење туризма. Ово ује-
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дно значи и да законски пропис повлачи за собом и издвајање новчаних
средстава за туризам, што ће бити један од основних елемената који би требали дати позитивне ефекте у области туризма и то кроз имплементацију
планираног Закона.
У области туризма, задатак Министарства ће се огледати у активирању и унапређењу туристичких понуда, као што су сплаварење и културно
- историјски споменици. Имајући у
виду значај сеоског туризма и недовољну промоцију истог, Министарство
ће у наредном периоду радити на унапређењу руралне туристичке инфраструктуре и подржаће традиционалне
манифестације у руралним подручјима. Неопходно је едуцирати и указати
на могућности сеоским домаћинствима, које пружа рурални туризам, што
би на концу требало допринијети повећању посјета туриста руралним подручјима.
У циљу развоја подузетништва
и обрта, Министарство за привреду ће
прилагодити програм који ће омогућити суфинансирање пројеката који
ће допринијети побољшању стања у
обртничкој дјелатности, од којих ће
минимално један пројекат који доприноси повезивању производних обрта
са индустријом бити подржан.
Унапређење и развој пољопривредног сектора
У оквиру пољопривредног сектора провест ће се активности на усаглашавању законске регулативе, програма и упутстава између Министарства
за привреду Босанско–подрињског ка-
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нтона Горажде и Федералног Министарства пољопривреде, водопривреде
и шумарства подстицаја у пољопривредној производњи.
Провођење активности – ажурирања пољопривредних произвођача, обртника у пољопривреди, ЗЗ и
привредних друштава у дијелу пријава бројног стања стоке пољопривредних производњи, површина под засадима, ратарским културама, пластеницима ће се вршити у надлежним општинским слиужбама координирани од
стране ресорног кантоналног Министарства.
Као што је била и досадашња
пракса, у 2019. години ће се вршити
сачињавање извјештаја о реализацији
јесење сјетве у 2018.години, план прољетне сјетве за 2019.годину и извјештај о стању у биљној и анималној производњи за 2018.годину.
Проводиће се активности на
информисањиу пољоприврдних произвођача о предвиђеним мјерама подстицаја, едукација пољопривредних
произвођача у области биљне и анималне производње.
Анимираће се пољопривредни
произвођачи који се баве примарном
пољопривредном прерадом - воћа и
поврћа за припремно излагање на сајмовима и привредним манифестацијама у и ван Босанско–подрињског кантона Горажде („Дани јабуке“, „Дани
меда и љековитог биља“ и „Изложба
здраве хране“ Устиколина).
У континуитету ће се проводити праћење болести и штеточина у оквиру Извјештајно –прогнозне службе
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(ИПС), као и приједлози за њихово
сузбијање и заштиту.
Праћење појава одређених биљних болести врши се на основу параметара добивених из Агрометеоролошких станица које су лоциране у Расаднику - Горажде и Датељи - Пале у
ФБиХ.
Циљ пројеката и програма који
ће се проводити у пољопривредном
сектору би требао довести до повећања обима производње, што би директно утицало на остваривање профита пољопривредних произвођача, повећање тржишта ових производа, као и
проширења асортимана прерађевина
пољопривредних производа.
Једна од одредница развоја пољопривреде и активности на њиховом
јачању ће бити садржана у стратешком документу који се планира донијети у 2019.години, а то је Стратегија развоја пољопривреде.
Такође, у склопу овог задатка
наставиће се провођење здравстене заштите животиња провођењем превентивне дијагностике на одређене болести домаћих животиња као и искорјењавање дијагностицираних заразних
болести домаћих животиња, чиме ће
се обезбиједити добра епизоотиолошка слика на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Такође ће се
радити на унапређењу рада ветеринарских станица.
Провођење активности из области водопривреде
Током 2019. године Министарство за привреду планирало је прово-
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дити активности у области водопривреде у надлежности Кантона, кроз праћење прикупљања и начина утрошка
прихода остварених од водних накнада и израду програма намјенског утрошка средстава, координацију са локалним заједницама у саставу кантона у
реализацији и финансирању започетих и новопројектованих водних објеката за кориштење вода, заштиту вода,
заштиту од штетног дјеловања вода и
уређење и заштиту водотока у надлежности кантона, праћења стања водних ресурса на подручју кантона и израда докумената прописаних Законом
о водама (катастар вода, планови одбране од поплаве, одређивање граница
водног добра на водотоцима II категорије и др.), израду пројектно-техничке
документације из области водопривреде, као и документације која ће послужити као подлога за издавање концесија на водама у складу са надлежностима Министарства у овој области, провођење управног поступка у одсјеку
водопривреде, односно издавање водних аката (претходних водних сагласности, водних сагласности и водних
дозвола) за објекте и радове из надлежности Кантона у првостепеном поступку, рјешавање жалби у другостепеном поступку на рјешења водног инспектора и рјешавање жалби у другостепеном поступку на рјешења општинских служби за издавање водних аката
из надлежности општина.
Израда вишегодишњег плана
реконструкције путева на подручју
кантона
У циљу унапређења стања на
локалним и регионалним путевима на
подручју кантона, те пружањa помоћи
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општинама у преносу надлежности за
одржавање и реконструкцију локалних цеста, Министарство за привреду
и Дирекцијa за цесте планирају извршити изградњу раскрснице кружног
тока у улици Заима Имамовића у Горажду, санацију регионалног пута Р
448, дионица Храњен - Баре те Пројекат реконструкције Вишеградске улице у Горажду. Такође, планира се наложити годишњи преглед „Моста жртава геноцида у Сребреници“.
Побољшање и развој промета
и комуникација
У оквиру плана побољшања и
развоја промета и комуникација планиране су активности на припреми за
изградњу и уређење аутобуских стајалишта и наткривање аутобуских стајалишта, што ће побољшати услове
кориштења јавног превоза.
У оквиру овог задатка, провест
ће се активности на постављању саобраћајне сигнализације на свим путевима и цестама на подручју кантона и
провођење Акционог плана за сигурније одвијање саобраћаја на путевима
у Босанско-подрињском кантону Горажде, у циљу безбиједности и сигурности саобраћаја. Поред ових активности, планира се извршити и израда
даљинара и минималних времена вожње на цестама у Босанско-подрињском
кантону Горажде, затим провести поступак реализације Пројеката за сигурност учесника у саобраћају на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде јавним огласом на који могу аплицирати школске установе и невладине организације, те извршити израду
пројекта свјетлосне саобраћајне сигна-

Број 9 – страна 1221

19. јун/липањ 2019.
лизације у граду Горажду.
Развој енергетике и рударства
Задатак Министарства за привреду јесте стварање услова за боље искориштење природних ресурса и хидропотенцијала путем додјеле концесија за изградњу МХЕ и искориштавања
гипса и других минералних и рудних
богатстава на подручју нашег кантона.
Министарство за образовање, младе
науку, културу и спорт
У погледу осталих послова и радних задатака, Министарство ће континуирано у току цијеле године обављати послове и задатке у складу са Законом о инспекцији у образовању („Службене новине ФБиХ”, број: 17/99) и
Законом о министарствима и другим
тијелима кантоналне управе Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде”, број: 9/13 и 13/13),
путем инспекције за образовање вршити надзор над примјеном законских
и подзаконских прописа из области
предшколског, основног и средњег образовања у установама које се баве одгојно-образовним радом.
У 2019. години Министарство за
образовање, младе, науку, културу и
спорт проводиће и сљедеће активности:
 провођење конкурса за упис ученика у средње школе,
 организовање кантоналних такмичења за ученике основних и
средњих школа из математике,
физике, енглеског језика вјеро-






















науке и информатике цивитаса, њемачког језика и саобраћаја (у сарадњи са Педагошким
заводом),
организовање стручних испита
за одгајатеље, наставнике, стручне сараднике и сараднике основних и средњих школа,
издавање увјерења о положеним стручним испитима одгајатеља, наставника, стручних сарадника и сарадника, као и уписивање у регистар,
анализа и усвајање извјештаја
одгојно-образовних установа о
успјеху ученика у учењу и владању,
анализа и усвајање годишњих
планова и програма рада одгојно-образовних установа,
савјетодавно-инструктивни рад
са запосленицима у одгојно-образовним установама
обезбиједити набавку бесплатних уџбеника за ученике основних школа,
провести конкурс за додјелу студентских кредита,
организовање љекарских прегледа ученика и запосленика у
основном и средњем образовању,
одговор на захтјеве и дописе
предшколских установа, школа,
установа културе, спортских
клубова и других правних и
физичких лица,
успостављање сарадње са вишим нивоима власти с циљем
побољшања услова за провођење образовне политике на подручју
Босанско–подрињског
кантона Горажде,
сарадња са разним домаћим и
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 водити и одржавати Регистар
правних и физичких лица у области спорта,
 проводити активности утврђене Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима
у Босни и Херцеговини, који су
стављени у надлежност овог
Министарства,
 обезбјеђивање здравственог осигурања за ученике и студенте
који то право не могу остварити
по другом основу,
 проводити активности утврђене Законом о младима у Федерацији Босне и Херцеговине,
као и низ других послова.

страним невладиним организацијама,
 прикупљање и анализа извјештаја о раду, организација, припрема и реализација такмичења ученика за пригодне датуме (Дан независности БиХ и
Дан државности БиХ), израда
упутстава, инструкција, критерија итд., координација и усаглашавање правилника школа
(основних и средњих),
 обављање припрема за почетак
школске године,
 организација семинара за наставнике (путем Педагошког завода),

VII – ПРОЦЈЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Врста расхода издатака
Текућа буџетска резерва
Плате и накнаде запослених
Издаци за материал и услуге
Текући трансфери
Капитални трансфери
Издаци за камате
Набавка сталних средстава
Отплата дугова
Покриће дефицита из претходних година
Укупно

Износ одобрен у Буџету
Босанско-подрињског кантона Горажде
10.000.00
21.944.286,00
3.270.190,00
10.529.400,00
845.000,00
68.700,00
1.815.200,00
363.000,00
500.000,00
39.345.776,00

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм важи за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године
Број:03-05-648-1/19
30. 05.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. став (1) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број
8/98, 10/00 и 5/03), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на
годишњој сједници, одржаној 12. јуна
2019. године, у т в р ђ у ј е:
ЦИЉЕВЕ И ПОЛИТИКУ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОД
Босанско-подрињски кантон Горажде, као уставна категорија унутар
Босне и Херцеговине и Федерације
БиХ, своје стратешке циљеве одређује
у оквиру ширег оквира истовремено
цијенећи специфичности самог кантона и локалних заједница у његовом саставу. Основни стратешки циљеви Босанско-подрињског кантона су дефинисани Стратегијом развоја за период
2016-2020. година, а у циљу осигурања
вертикалне и хоризонталне интеграције, наслоњен је на Стратегију развоја
БиХ 2010-2020, те у складу са другим
важећим стратешким документима.
У складу са тим стратешким документима су дефинисани и Циљеви
и политика Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. gодину, а исти
су усмјерени ка изградњи Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон) као региона са квалитетним људским ресурсима, конкурентним приватним сектором, ефика-
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сном администрацијом и одрживим
кориштењем природних ресурса. Уз
поменуту визију неизоставно се појављују општи циљеви дефинисани на
нивоу државе највећим дијелом повезани са евроатланским интеграцијама и
оквир дефинисан реформском агендом примјенљив на нивоу кантона.
Наведено се настоји остварити
кроз утврђене стратешке и приоритетне циљеве и политике као и активности који су у потпуности усклађени са
ширим стратешким оквиром у Босни
и Херцеговини.
Поред наведеног, приликом израде Циљевa и политикe Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину имала се у виду и чињеница да
усљед поновног јачањa вањске трговине и иностраних прилива новца Босне
и Херцеговине због знатно боље ситуације на финансијским тржиштима у
свијету се очекује и јаче интензивирање босанскохерцеговачке економске
активности у односу на раније године.
То би другим ријечима значило интензивније повећање производње и запослености током 2019-2022. године које
би требало резултирати растом примања како предузећа, тако и домаћинстава с једне, такође и растом јавних
прихода како по основу вањске трговине, тако и домаће потрошње с друге
стране.
Истовремено, у Босанско-подрињски кантон Горажде је 2013. године,
односно 2016. године дошло до знатног смањења прихода, што је за посљедицу имало значајно нарушавање стабилности Буџета, који ни до данас није
у потпуности стабилизован. Наиме,
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пратећи Буџете у задњих 8 година, евидентно је да се Кантон суочава са падом прихода који се крећу од 38,43 милона (2011.), преко најнижег нивоа прихода од 30,09 милиона (2013.) и 33,71
милиона (2016.) до остварених 35,27
(2018). Са друге стране, буџетска потрошња превасходно заснована на остваривању законских издатака, утврђених права и створеног оквира подршке
општинама и трансферним издвајањима расходе одређује на нивоу од
40,46, односно 39,21 милион из 2011. и
2015. године, расхода од 34,26 из 2013.
године до расхода од 36,11 милиона и
35,60 из 2018. године.
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је би за посљедицу односно исход требале имати већу контролу над досљедном примјеном постојећих прописа
којима се уређује питање остваривања
прихода те извршавања расхода из Буџета.

Због свега напријед наведеног,
а ради смањивања и реструктурирања
поједних ставки потрошње буџетског
оквира, потребно је утврдити трогодишњи план мјера усмјерен на уравнотежење.

Дакле, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде је свјесна чињенице да би досадашњи трендови потрошње и постојеће извршење прихода
могли довести до дефицита, чиме би
се нарушио платни биланс и угрозила
фискална одрживост у средњорочном
периоду, усмјерава своје активности
на очување макроекономске стабилности и одрживог развоја кроз помоћ Владе Федерације грант средствима и помоћ кроз пројекте, те том циљу, усмјерава се на контролисање и постепено
реструктурирање текућих расхода, како би се отворио простор за инвестиције и инфраструктуру.

У циљу стабилизације Буџета,
потребно је проводити активности и
проводити мјере које ће за посљедицу
имати побољшања и раст привредних
активности, што се директно позитивно одражава на Буџет, као мјере ка смањењу и реструктурирање дугорочном одржавању равнотеже и уштеда у
буџетским издацима. У дијелу утјецаја
на привредни раст, активности ће се
усмјерити на законске оквире додатног растерећења сходно препорукама
Свјетске банке и допринос изради Закона о локалном пословању као будућег основног алата у овом сегменту, који позитивно утиче на приходе Кантона. У исто вријеме ће се подузимати
активности које су усмјерене ка позиционирању Кантона у систему расподјеле јавних прихода те активности ко-

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде је опредљељена за испуњавање стратешких и приоритетних
циљеве са акцентом на привреду и
успостављање погодног привредног
окружења и динаминичну привреду
засновану на природним ресурсима и
пословној традицији је и даље присутно. Активност која ће обиљежити ову
годину је доношење Закона о локалном пословању, имплементирање средстава намијењених за регресирање камата, доношење Закона о туризму и
регулисање питања туристичке заједнице. Такође, важна активност се односи на наставак активности у пројекту
са Свјетском банком (ИФЦ) везаних за
побољшање пословног окружења као
једног од задатака из реформске агенде. Са аспекта кориштења ресурса и
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примјене Закона о концесијама расписаће се јавни позив за концесију руде
гипса и окончати започети поступци
уговарања.
У складу са Одлуком Владе о
утврђивању јавног интереса и почетак
реализације пројекта цестовног повезивања подузимаће се активности на
доприносу реализацији пројекта. Фокус дјеловања у 2019. години ће бити
усмјерен на одлуке Владе Федерације
БиХ о кориштењу природних ресурса
Кантона у правцу квалитетног позиционирања и заштите интереса Кантона.
На нивоу пословне заједнице
2019. годину ће обиљежити оснаживање улоге и организације економско-социјалног вијећа и оснивање пословног
савјета као стручно-консултативног тијела за развој економских и социјалних
политика у Кантону.
У конктексту даљње примјене
новог радног законодавства и колективног уговарања, приступиће се усаглашавању и повећању личних доходака
и у истом контексту коначно приступити изради и усвајању Закона о платама и накнадама упослених.
Када је ријеч о новим запошљавањима, неколико је активности које
су директно повезане са овим циљем.
Прије свега, на основи листе приоритетних пројеката Владе ФБиХ, наставићемо са захтјевима за даљњим инвестирањем добити унутар привредних
субјеката на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Поново ће
се реализовати „Програм стручног оспособљавања“, који се односи на омо-
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гућавање стицања првог радног искуства свим лицима са евиденције незапослених, а која имају високу стручну спрему. Такође ће се реализовати дио средстава за подстицаје и активирати реализација средстава дозначених од стране Владе ФБиХ усмјерених на запошљавање путем Службе за запошљавање.
Процеси европских интеграција су такође значајно заступљени, превасходно области дјеловања на нивоу
Колегија и Комисије за европске интеграције.
Активности на реализацији утврђених мјера из акционог плана за борбу против корупције ће се интензивирати. У 2019. години ће се у складу
са Акционим планом за борбу против
корупције извршити реконструкција
Тијела за спречавање и борбу против
корупције Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, како би исто било у
могућности да што ефикасније проводи даљње активности на проведби Акционог плана за борбу против корупције.
На нивоу транспарентности рада, подузимаће се активности на редефинисању веб странице Владе Кантона и увођења нових садржаја. Коначно, и у овој години ће се одржавати и
развијати сарадња са другим нивоима
власти и институцијама у БиХ и ентитетима, укључујући и локалне заједнице и НВО, кроз које ће наставити добра пракса имплементирања пројеката
и привлачења средстава.
Са аспекта побољшања рада и
опремљености институција Кантона,
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наставиће се активности легализације
и опремања зграде Владе Кантона у
смислу опремања спратова објекта који нису грађевински довршени, са посебним акцентом на успоставу шалтерског система комуницирања са грађанима. То истовремено значи да ће се
редефинисати улога Службе за заједничке послове. Груписање органа унутар објекта је циљ, а вишак простора
користити у склопу сарадње са вишим
нивоима власти. Наставиће се реализација започетих поступака легализације
објеката у власништву Кантона. Систем управе у 2019. години обиљежиће
наставак проведбе активности дефинисан израђеним Акционим планом за
проведбу анализе стања управе те ће
се подузимати мјере које су предвиђене у циљу унапређења рада и побољшања ефикасности рада органа управе.
Сегмент сигурности у 2019. години ће доминантно обиљежити програми повећања сигурности и сузбијања различитих облика друштвено опасног понашања.
Када говоримо о мигрантској
кризи, Влада кординира са државним
и ентитетским институцијама ради рјешавања овог питања које је све више
заступљено у Босни и Херцеговини.
Број миграната у задње двије године је
знатно повећан на подручју нашег Кантона због његовог геогрфског и граничног положаја. Влада је, као и претходне године, спремна заједно са Дирекцијом за робне резерве, Министарством унутрашњих послова и Министарством за социјалну политику, здравство, расељена лица избјеглице пружати
помоћ мигрантима у прехрамбеним и
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хигијенским артиклима.
Одредница у образовања је наставак модернизације система образовања у смислу инфраструктурног побољшања. То подразумијева завршетак
мјера енергетске ефикасности на већем броју објеката. Путем пројеката са
партнерским организацијама, у складу
са предложеним мјерама из Стратегије
развоја, унапријеђиваће се услови рада
у школама. У области развоја ситема
образовања издваја се Стратегија о образовању одраслих.
Област здравства превасходно
ће обиљежити имплементација Акционог плана за побољшање стања у здравству. Приоритетно се издвајају активности имплементације колективних
уговора, спецјализације љекарског кадра, подузимање активности на успостави дијализе и успоставу информационог система у здравству. Здравство за
све је наставак активности. Проводиће
се активности унапређења услова рада
у ЈУ Старачки дом.
Питање борачке заштите је свакако битно у смислу имплементације
остварених права, побољшања стања
осигурања смјештаја бораца и укупног
побољшања статуса, као и анализирања постигнутих ефеката постојећих
интервенција. Квалитетније обиљежавање значајних догађаја и датума се
појављује као битна активност.
У сектору урбанизма и просторног уређења, стамбене политике и заштите околине најизражајније активности се поново односе проведбу Пројекта „Зелени економски развој“. Кроз удруживање средстава са УНДП

19. јун/липањ 2019.
БиХ реализоваће се најмање два пројекта утопљавања јавних објеката. У законодавном смислу усвојиће се Закон
који регулише област управљања заједничким просторијама и закон који
доприноси побољшању пословног окружења у дијелу области грађења.
На нивоу управа, управних организација и установа, поред редовних
стручних послова из надлежности, појачаће се мониторинг рада и вршити
редефинисање циљева у односу на полугодишње извјештаје и у зависности
од проведбе реформи на вишим нивоима и у Кантону. Издваја се дјеловање цивилне заштите усмјерено на повећавање материјално-техничке опремљености.
Кроз све секторе рада настојаће
се постићи већи обим сарадње са другим, вишим нивоима власти, међународним организацијама и цивилним друштвом, као облика остваривања додатних финансијских потпора пројектима и Буџету.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
У 2019. ГОДИНИ
Визија развоја Босанско-подрињског кантона Горажде исказује стратешку тежњу да Босанско-подрињски
кантон Горажде постане савремена европска регија, оријентисана на одрживе аспекте развоја, гдје се развој посматра као вишедимензионалан процес
економске, друштвене, околинскне,
просторне и институционалне трансформације са циљем побољшања квалитета и стандарда живота грађана и
грађанки. Визија укјучује инклузију свих сектора друштва у развојне проце-
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се, укључујући јавни, приватни и цивилни сектор. На темељу стратешких
фокуса и визије Босанско-подрињског
кантона Горажде, дефинисана су четири стратешка циља, који осигуравају
синергијске ефекте између развоја економије, околине и друштва, уз пуно
уважавање интереса локалне управе.
Основни стратешки циљеви Босанско-подрињског кантона су дефинисани Стратегијом развоја за период
2016-2020. година, а у циљу осигурања
вертикалне и хоризонталне интеграције, наслоњен је на Стратегију развоја
БиХ 2010-2020. година, Стратегију социјалне укључености БиХ 2010.-2020. година, Реформску агенду коју је прихватило Вијеће министара БиХ, Влада
ФБиХ и Влада Кантона. Такође, у обзир се мора узети Вишедржавни стратешки документ за ИПА II 2014-2020. година, који је усвојила Европска комисија 30.6.2014. године, те са Индикативним стратешким документом за БиХ
ИПА II 2014-2017, који је усвојила Европска комисија 15.12.2014. године. Вијеће Европе је у Бриселу, 17.06.2010. године усвојило документ „Европа 2020“
као своју нову стратегију за запошљавање, паметан, одржив и инклузиван
развој – што такође мора бити узето у
обзир код програмирања рада у овом
и наредном периоду. Поред свега наведеног, постоји и низ секторских стратегија у области правосуђа, управе, образовања, социјалне политике, заштите околине и др. што утиче на коначно
дефинисање циљева и политика и у
зависности од доступних финасијских
средстава утиче на програмске мјере и
активности у 2019. години.
Стратешки циљеви из Стратег-
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ије развоја кантона 2016-2020. година
су структуирани на сљедећи начин:
Стратешки циљ 1: Успоставити
погодно привредно окружење и динамичну привреду, засновану на природним ресурсима и пословној традицији
За остварење визије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде
кључно је обезбиједити услове за развој привреде која је основни генератор
развоја и која ствара предуслове за друштвени напредак, развој инфраструктуре и већи степен заштите околине.
Због тога је као први стратешки циљ
развоја Босанско-подрињског кантона
Горажде дефинисано успостављање
погодног привредног окружења и динамичне привреде, које ће се заснивати на кориштењу свих расположивих
потенцијала, прије свега природних
ресурса и пословне традиције. Овим
циљем ће се постићи позитивни ефекти који се односе на повећање извоза,
развој малих и средњих предузећа, рурални развој, обогаћивање туристичке
понуде те унапређење путне инфрaструктуре, а који су обухваћени приоритетним циљевима у оквиру првог
стратешког циља развоја Босанско-подрињског кантона Горажде.
У циљу остварења стратешког
циља успостављања погодног пословног окружења и динамичне привреде
Босанско-подрињског кантона Горажде, дефинисано је пет приоритетних
циљева. Крајни исходи дефинисаних
приоритетних циљева треба да допринесу: развоју индустријске производње
кроз повећање физичког обима индустријске производње, повећање извоза,
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повећање производње домаћих улазних компоненти за индустрију и смањење увоза, као и повећање укупних остварених инвестиција у секотру индустрије; затим развоју руралних средина кроз повећање пољопривредне основе (површине обрађеног земљишта,
стабала воћа, грла стоке) и производње шумских сортимената; развоју туризма кроз обогаћивање туристичке понуде и привлачење туриста за повећање долазака и ноћења туриста на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде; развоју подузетничке инфраструктуре и пословног окружења за
повећање броја пословних субјеката и
запошљавања; те развоју путне инфраструктуре и повезаности Босанско-подрињског кантона Горажде са сусједним регијама кроз изградњу цеста, те
реконструкцију локалних путева и изградњу мостова.
Стратешки циљ 2: Учинити
Босанско-подрињски кантон Горажде
мјестом квалитетног живљења
Унапређење квалитета живљења кроз стварање одрживог и инклузивног друштвеног окружења је стратешки циљ развоја Босанско-подрињског кантона Горажде који ће се постићи кроз унапређење квалитета услуга
јавне управе и јачање сегмента правде
и сигурности, јачање и подршку образовању, спорту и култури и унапређење тржишта радне снаге, унапређење
квалитета живљења становника Босанско-подрињског кантона Горажде ослањајући се на побољшане здравствене услуге, и реформским активностима у области социјалне заштите. Неопходно је водити рачуна о континуираном развијању људских потенцијала
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те развоју садржаја за све друштвене
групе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, јер социјална укљученост се сматра кључним условом
за одржив дугорочни развој. Дата област обухвата 4 приоритета којима се
остварује други стратешки циљ развоја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Сама сврха локалног економског развоја је процес побољшања економског капацитета локалне заједнице у
настојању да се побољша њена економска будућност и квалитет живота њених грађана. У том процесу, све интересне скупине су врло битне за социоекономски раст и развој. Осигурање
високог степена сигурности грађана,
континуирано развијање људских потенцијалa Босанско-подрињског кантона Горажде кроз образовање, спорт и
културу, унапређење тржишта радне
снаге, осигурање праведног система
социјалне и здравствене заштите базираног на потребама кантона су кључне тежње и приоритетни циљеви у склопу другог стратешког циља у периоду 2016-2020. године.
Стратешки циљ 3: Осигурати
одрживо управљање околином и јачати инфраструктурне капацитете Кантона
Имајући у виду да Босанско-подрињски кантон Горажде тежи ка индустријском развоју, укључујући и унапређење пословних зона, неопходно је
осигурати ефикасну успоставу и инструменте имплементације мјера заштите околине и очувања природе, како
би се развијале и остале привредне гране те обезбиједио квалитетан живот
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за грађанство Кантона. Како би се осигурало одрживо управљање околином и природним ресурсима, омогућила квалитетна комунална услуга становницима Босанско-подрињског кантона Горажде те створиле основне претпоставке за даљи развој привреде, зацртан је трећи стратешки циљ. Овим
циљем ће се постићи позитивни ефекти и створити сви предуслови и нормативни оквири за допринос у заштити
и очувању околине кроз унапређење
инфраструктуре у домену информационих система за интегрално управљање околином, унапређење комуналне
инфраструктуре те заштиту и санацију околинских компоненти (вода, земља, зрак) те заштиту и унапређење природних ресурса и обновљивих извора
енергије.
Приоритетни циљеви су: осигурати ефикасну успоставу и инструменте имплементације мјера заштите околине и очувања природе; јачати комуналне инфраструктурне капацитете;
повећати енергетску ефикасност постојећих потрошача и унапређење кориштења обновљивих извора енергије.
Стратешки циљ 4: Развити квалитетну и ефикасну јавну управу у служби грађана Кантона
Процес приступања Европској
унији и потребе грађана пред јавну
управу у БиХ поставља нове захтјеве и
обавезе. Да би се одговорило овим захтјевима, јавна управа мора повећати
своје капацитете. У развоју Босанскоподрињског кантона Горажде, кључну
улогу има јавна управа, првенствено
управа Кантона и пратећих институција у надлежности истог. Повећање
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капацитета се може постићи креирањем нових капацитета и услуга или повећањем ефикасности постојећих капацитета и услуга. Приоритетни циљеви
су јачање ефикасности, ефективности
и транспарентности јавне управе Кантона, те модернизацијe свих њених услуга у складу са савременим трендовима.

годину, постоји опасност да исти економски развој у наредном периоду буде успорен због немогућности провођења потребних мјера економске политике, односно прије свега због немогућности финансирања развојних и инфраструкутралних пројеката као и због немогућности повећања јавне потрошње на подручју Кантона.

Допринос остварењу поменутих стратешких циљева оставља широке могућности развоја активности. Реализација укупно наведеног стратешког оквира кроз мјере и активности Владе у 2019. години увелико ће зависити
од укупних активности власти у Федерацији БиХ, сарадње и финасијског
оквира који ће бити остварен у току
буџетске године.

Међутим, иако је дошло до смањења прихода од индиректних пореза, у наредним годинама треба усмјерити активности на привредна кретања
те провођењем одговарајућих коегзистентних политика на нивоу Кантона
створити претпоставке за даљњи економски развој Кантона, а на тај начин
створити претпоставке и за повећање
прихода што је неопходно како би се
обезбиједила потребна средства за
одговарајуће финансирање институција Кантона те активности од значај за
Кантон, односно како би се обезбиједила потребна средства за одржавање
постојећег нивоа животног стандарда,
јавне потрошње, социјалне и здравствене заштите.

Имајући у виду резултате, обавезе, проблеме, искуства као и циљеве
из стратегије и циљева Владе Кантона
и ресорних министарстава, Босанскоподрињски кантон Горажде у току
2019. године планирала остваривање
својих стратешких циљева засебно по
ресорима. С тим у вези, у наставку документа утврђени су и одређени циљеви и политике Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019. годину по ресорима.
ФИНАНСИЈЕ
На подручју нашег Кантона у
неколико задњих година забиљежена
су позитивна привредна кретања те
осјетан економски развој, али с обзиром на то да је у задње три године дошло до значајног смањења прихода од
индиректних пореза у односу на 2015.

Дакле, постизање финансијске
стабилности је неопходно за одржавање и побољшање постојећег нивоа животног стандарда, јавне потрошње, социјалне и здравствене заштите, односно за побољшање услова живљења,
што представља један од стратешких
циљева Кантона према Стратегији развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година.
Због напријед наведеног, стратешки циљ Босанско-подрињског кантона Горажде у области финансија је,
као и у претходним годинама, пости-

19. јун/липањ 2019.

Број 9 – страна 1231

зање финансијске стабилности Кантона.

да ради одржавања односно постизања финансијске стабилности

Финансијска стабилност Босанско-подрињског кантона Горажде планира се достићи релизацијом три приоритетна циља у 2019.години:

У сврху доприноса остварењу
стратешког циља одржавања фискалне стабилности Босаснко-подрињског
кантона Горажде радиће се на правовременој изради Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2020. годину, Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2020. годину те Документа оквирног
буџета (ДОБ-а) за период 2020-2022. година, у складу са прописаним календаром.

1. Правовремено краткорочно и средњерочно финансијско планирање те адекватно планирање новчаних токова ради одржавања односно постизања финансијске стабилности
2. Унапрјеђење рада и подизање
финансијске одговорности на виши ниво
3. Изналажење одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода Босанско-подрињског
кантона Горажде
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће наведене циљеве настојати постићи реализујући програмске задатаке те обављајући нормативне, студијско-аналитичке и друге послове предвиђене овим Програмом рада.
Приоритетни програмски задаци у области финансија за 2019.годину:

Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у области финансија
планира остварење приоритетних циљева кроз провођење приоритетних
задатака, активности и мјера током
2019. године и то:
Приоритетан задатак:
Правовремено краткорочно и
средњерочно финансијско планирање те рационализација јавних расхо-

Наведеним документима ће се
тежити рационализацији јавних расхода, а иста у великој мјери зависи од усвајања односно измјене низа прописа
којима би требало успоставити рестриктивније политике, прије свега у областима у којима је предвиђено дозначавање трансфера по разним основама. Поред тога, финансијска стабилност као циљ ка чијем постизању ће бити
усмјерен рад Босанско-подрињског кантона Горажде, покушаће се постићи
кроз адекватан план новчаних токова
заснован на претпоставци квалитетно
планиране динамике свих прихода и
свих издатака дефинисаних кроз финансијске планове буџетских корисника.
Такође, радиће на праћењу, анализи, контроли и консолидацији утрошка буџетских средстава на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде и ванбуџетских фондова, правовременом извјештавању о реализацији Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, а све са циљем подузимања мјера у сврху осигурања финансијске ста-
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овање, социјалну заштиту те финансирање полиције, буџетски надзор, односно инспекцијске контроле у 2019. години биће усмјерене прије свега према
наведеним секторима, односно према
установама социјалне заштите те јавним установама из области образовања.
У складу са наведеним, у 2019. години
ће, између осталог, бити извршена инспекцијска контола новчаних накнада
за помоћ и његу од стране другог лица; додатака на дјецу; накнада умјесто
плате жени мајци у радном односу за
вријеме док одуствује са посла због трудноће, порођаја и његе дјетета; новчаних помоћи за вријеме трудноће и порођаја жене – мајке која није у радном
односу те уговора о раду на одређено
вријеме у барем двије установе из области образовања. Поред тога, биће извршена инспекцијска контрола везано
за остваривање одређених права из радног односа са посебним освртом на
накнаде за превоз и накнаде за кориштење годишњег одмора.

Приоритетан задатак:
Унапређење рада и подизање
финансијске одговорности на виши
ниво
Подизање финансијске одговорности на виши ниво ће се постићи
прије свега бољом организацијом и јачањем интерне контроле и интерне
ревизије, односно потпуном примјеном свих важећих прописа и правилника, а посебно прописа и правилника
који се односе на ФУК.
Посебан значај у овом сегменту
ће имати почетак рада буџетске инспекције, којом је успостављен контролни механизми кроз буџетски надзор,
који ће се вршити код буџетских корисника и ванбуџетских фондова, правних и физичких лица корисника средстава из Буџета и финансијских планова ванбуџетских корисника.
Послови буџетског надзора, односно инспекцијске контроле планирању се и вршиће се у 2019. години у
складу са Програма рада буџетске инспекције, које утврђује министар за финансије, као и у складу са захтјевима
министра за финансије за ванредну
инспекцијску контролу те поднијетим
пријавама, приговорима и захтјевима
за вршење контроле пристиглих од
органа, организација, правних и физичких лица који су уважени од стране
министра.
С обзиром на то да се највећа
средства у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде издвајају за образ-

Приоритетан задатак:
Подузимање одговарајућих мјера и активности на изналажењу рјешења за повећање јавних прихода
Босанско-подрињског кантона Горажде
У сарадњи са Федералним министарством финансија, односно Порезном управом Федерације Босне и Херцеговине те другим надлежним институцијама у 2019. години ће се осигурати или иницирати провођење потребних активности у циљу постизања
одговарајућих системских рјешења за
повећање јавних прихода Босанско-подрињског кантона Горажде.

19. јун/липањ 2019.
Постизање одговарајућих системских рјешења за повећање јавних прихода у Босанско-подрињском кантону Горажде је циљ којем се тежи већ
дуже вријеме, а у 2019. години ће се исти покушати постићи прије свега:
 Подузимањем потребних активности како би иницијатива
Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде за измјену Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине
била прихваћена у што већој мјери како би се у наредним годинама на тај начин повећало
учешће Босанско-подрињског
кантона Горажде у расподјели
јавних прихода
 Креирањем у области порезне
политике за 2019. годину порезних политика из области пореза који су у надлежности Босанско-подрињског кантона Горажде које ће утицати на повећање прихода те стварање повољнијих увјета за запошљавање и
инвестиције
 Континуираном сарадњом са
Порезном управом у циљу ефикасније наплате јавних прихода
 Поред тога, као и претходне године, подузеће се читав низ мјера и активности на унапрјеђењу рада, а све у циљу постизања финансијске стабилности
ПРИВРЕДА
Стратешки циљ и приоритетни циљеви за 2019. годину
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Сходно Стратегији развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за
период 2016-2020. година („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:4/16) Стратешки циљ
1 јесте успостава повољног привредног окружења и динамичке привреде, засноване на природним ресурсима и пословној традицији. Активности на осигурању снажне привредне
инфраструктуре Босанско-подрињског кантона Горажде имају за циљ подстицати раст конкуретности прерађивачке индустрије на подручју Кантона, што ће позитивно утјецати на повећање броја радних мјеста у привреди и
пољопривреди. Остваривање стратешког циља у области привреде ће се реализовати имплементацијом приоритетних циљева, и то:
1. Јачање привреде и потицање
извозно оријентисане индустрије кроз унапређење квалитета производа и технологија у
стратешким индустријама Босанско-подрињског кантона Горажде уз фокус на чисте технологије, креирање атрактивних могућности за привредна улагања
домаћих и страних инвеститора, подршку извозно оријентисаној привреди и супституцији
увоза домаћом производњом
2. Развој руралне средине кориштењем пољопривредних и
туристичких потенцијала кроз
примјену ЛЕАДЕР приступа и
диверзификације у руралном
развоју, подршку и повећање
обима и конкурентности пољопривредне производње, повезивање произвођача из руралних
крајева са тржиштем, кориште-
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ње шумских производа у сврху
руралног развоја, развој руралне туристичке понуде
3. Развој туристичке понуде и
инфраструктуре у складу са
расположивим потенцијалима кроз изградњу туристичких
дестинација/локација ултурноисторијског и природног наслијеђа, изградњу спортско-рекреативне понуде, унапређења
ријечног и планинског туризма, промоцију туристичке понуде и подршке туристичким манифестацијама и догађајима
4. Унапријеђење подузетничке
инфраструктуре и пословног
окружења кроз унапријеђење
постојеће и изградњу нове подузетничке инфраструктуре, унапређење пословног окружења
кроз реформу законског оквира
Босанско-подрињског кантона
Горажде и промоцију погодности, подршка за запошљавање
5. Унапређење путне инфраструктуре кроз изградњу и реконструкцију регионалних цеста
6. Унапређење инфраструктуре
у области водопривреде и побољшање стања подземних и
површинских вода кроз изградњу, реконструкцију и санацију
водопривредних објеката као и
праћење стања у области кориштења и употребе вода, заштите вода и заштите од штетног
дјеловања вода
Поред ових приоритетних циљева, у области привреде ће се у 2019.
годину радити и на остварењу сљедећих циљева:

19. јун/липањ 2019.
Први приоритетни циљ односи се на јачање привреде и потицање
извозно оријентисане индустрије, а оствариваће се кроз сљедеће активности:
 подршка привредним друштвима за повећање производње,
укључујући увођење нових производа и технологија у стратешким индустријама
 праћење реализације успостављеног револвинг фонда за подстицање рада привредних субјеката
 подршка привредним друштвима за увођење/обнављање међународних стандарда за извозну конкурентност
 подршка програмима запошљавања у прерађивачкој индустрији
 имплементација партнерства за
писање пројеката за јачање капацитета пруивреде (имплементација споразума)
 усклађивање законодавног оквира
 припрема, промоција и реализација пројеката ЈПП-а
 промоција привреде Босанскоподрињског кантона Горажде на
сајмовима у БиХ и иностранству
 подстицаји за извозно-оријентисане произвођаче
Други приоритетни циљ се односи на развој руралне средине користећи пољопривредне, шумске и туристичке потенцијале и оствариваће
се кроз сљедеће активности:
 увезивање општина са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде у ЛАГ-ове односно ло-
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калне акционе групе
санацију и асфалтирање руралне инфраструктуре (путне, комуналне и ел. инфраструктуре)
увођење нових услуга на пољопривредно газдинство
обезбјеђење већих подстицајних мјера за пољопривреднике
студија пољопривредних могућности и могућности окрупњавања пољопривредног земљишта на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
издавање под закуп државног
пољопривредног земљишта
едукација пољопривредних произвођача у вези са подизањем
нових засада воћа, сјетва и садња ратарских повртних култура
едукација производњи органских производа и еконлошкој
прољопривредној производњи
подршка пољопривредницима
у цертификацији квалитета пољопривредних производа
коинзистентна
регистрација
пољоприврендих произвођача
подршка успостављању кластера за пољопривредну производњу
развој система откупа и реализације класирања на тржиште
кр-оз робне резерве, програме
купујмо домаће и исплату за социјална давања
јачање капацитета задруга и
удружења пољопривредника
промоција пољопривредне производње Босанско-подрињског
кантона Горажде на сајмовима
повећање засада перспективних
култура и успостављање складишних прерађивачких капаци-











тета
едукација о прикупљању шумских недрвних производа и повезивањеса произвпођачима
обнављање шумских потенцијала
едукација о значају шума и превенцији
едукација и опремање сеоских
домаћинстава за рурални туризам
изградња ловачких домова и
промоција ловства
изградња спортско – рекреативних центара и излетишта
подршка традиционалним манифестацијама у руралним подручјума

Трећи приоритетни циљ односи се на развој туристичке понуде и
инфрастуктуре у складу са расположивим потенцијалимаи оствариваће се
кроз сљедеће активности:
 изградња заштићене зоне - некропола стећака Хранчићи–Горшић Поље
 подршка изградњи етно села
 подршка реконструкцији етно
села
 подршка изградњи спортско -.
рекреативних садржаја
Четврти приоритетни циљ односи се на унапређење подузетничке инфраструктуре и пословног окружења
и оствариваће се кроз сљедеће активности:
 проширење/реконстукцију постојећих индустријских зона
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 ангажовање неперспективних
војних објеката на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у сврху привредног развоја
 суфинансирање инфраструктурних пројеката унутар индустријских зона
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 програм запошљавања жена
 програм обуке, доквалификације и преквалификације


програм обуке незапослених лица

Пети приоритетни циљ се односи на унапрђење путне инфраструктуре и оствариваће се кроз сљедеће активности:

 програм подршке предузећима
у индустријским зонама за модернизацију и запошљавање и
израду монографија индустријских зона

 изградња цесте Сарајево – Горажде

 успостављање инфо пултова за
регистрацију предузећа и других послова везаних за отпочињање бизниса

 реконструкција раскрснице магистралне цесте М-20 и прикључне саобраћајнице из насеља
Витковићи

 програм подршке за МСП и обрта укључујући олакшице за новоосноване привредне субјекте

 модернизација магистралне цесте М -20, дионица од прикључка Улице 22.маја до прикључка улице Мухидина Машића
Муње

 измјене законског оквира за смањење парафискалних намета

 реконструкција „Моста жртава
геноцида у Сребреници“

 промовисање примјене модела
ЈПП-а

 модернизација и реконструкција регионалне цесте Р 448 Хреновица- Горажде

 развој законодавног оквира за
концесије

 изградња раскрснице кружног
тока у улици Заима Имамовића

 развијање програма презентовања могућности укључивања
дијаспоре и јачање капацитета
институција надлежних за ова
питања

 суфинансирање реконструкције и модернизације објеката саобраћаја у мировању

 програм суфинансирања приправничког стажа младих
 програм суфинансирања запошљавања дугорочно незапослених лица

Шести приоритетни циљ, који
се односи на унапређење инфраструктуре у области водопривреде и побољшање стања подземних и површинских вода оствариваће се кроз сљедеће
активности:
 Планирање и прикупљање
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средстава за финансирање послова и задатака утврђених Законом о водама и израда годишњег плана и програма утрошка
средстава прикупљених по основу водних накнада
 Суфинансирања изградње, реконструкције и санације објеката
за заштиту од штетног дјеловања вода на водотоцима II категорије на простору Босанскоподрињског кантона Горажде,
објеката за водоснабдијевање у
сарадњи са локалним заједницама на простору Босанско-подрињског кантона Горажде, објеката за одводњу и пречишћавање отпадних вода
 Финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке
документације из области водопривреде као и израда пројектно-техничке документације за
потребе издавање концесија на
водама
 Анализирање и праћење стања
у области кориштења и употребе вода, заштите вода и заштите
од штетног дјеловања вода
 Организовање вршења истражних радова и израде инвестиционо-техничке документације
за радове и активности везане
за послове управљања водама
У 2019. години у области привреде ће се подузимати активности у
оквиру и на имплементацији сљедећих осталих циљева у складу са законима, стратегијама и акционим плановима:
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 Побољшање стања у области
промета и комуникација, са акцентом на санацију и реконструкцију те набавку опреме за
РТВ објекте и предајнике у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде, подузимање
мјера и активности на преласку
са аналогног на дигитални систем емитовања
 Развој и заштита шума, са акцентом на пошумљавање крша и
голети, санацију пожаришта,
заштиту од штетног дјеловања
инсеката и превентивне мјере
спречавања пожара те заштита
шума од бесправне сјече
 Развој енергетике и рударства,
израда анализа о кориштењу
хидропотенцијала, сагледавање
стања о неискориштеним природним ресурсима са приједлогом њиховог искориштавања те
омогућавање услова домаћим и
иностраним улагачима да инвестирају на подручје Босанскоподрињског кантона Горажде
Имајући у виду наведено, желимо истаћи да су приоритетни циљеви
садржани у Стратегији развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година и да ће се у
2019. години, а тако и у наредним годинама проводити путем наведених активности.
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА ЛИЦА
И ИЗБЈЕГ-ИЦЕ
Основни стратешки циљ је дефинисан у правцу како Босанско-подри-
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њски кантон Горажде учинити мјестом угодног живљења, у оквиру којег
се развило неколико приоритетних
циљева и мјера.
Стратешки, приоритетни циљеви и мјере у области социјалне политике, здравства, расељених лица и избјеглица у 2019. години су:
1. Осигурање основне социјалне
сигурности грађана и унапређење система социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са
дјецом
Стратешки циљ у области социјалне политике, здравства, расељених
лица и избјеглица у 2019. години је
осигурати социјалну сигурност грађана и унаприједити систем социјалне
заштите и заштите породице са дјецом. Овај циљ ће се настојати реализовати кроз досљедну примјену кантоналног Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом, те имплементацију стратешких докумената из области социјалне заштите и заштите породице са дјецом на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Босанско-подрињског кантона Горажде те стратешких докумената
на нивоу Кантона и Федерације БиХ
из области социјалне и дјечије заштите.
На темељу циља број 1. произилазе сљедеће активности:
 Провођење закона из области
социјалне заштите, заштите породице са дјецом, породично-
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правне заштите (имплементација законом прописаних обавеза; рјешавање у другостепеном
управном поступку; израда информација, анализа, извјештаја,
прикупљање и обрада података; учешће у изради закона, стратешких и других докумената
чији је носилац израде Федерално министарство рада и социјалне политике)
 Провођење стратешких и других докумената који се односе на
област социјалне заштите, заштите породице са дјецом и породично-правне заштите (имплементација Стратегије развоја
Босанско–подрињског кантона
Горажде 2016-2020. година и проведба стратешког циља 2. „Учинити Босанско–подрињског кантона Горажде мјестом квалитетног живљења“)
 Унапређење функционисања
установа социјалне заштите од
значаја за Босанско-подрињски
кантон Горажде са посебним
освртом на праћењу стања у ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица
Горажде
2. Успостављање
ефикаснијег
система заштите, рехабилитације и социјалне инклузије
лица са инвалидитетом
Осигурање континуитета у обезбјеђењу посебне заштите социјално
рањивих скупина попут дјеце, лица са
инвалидитетом, те старијих лица без
породичног старања, кроз пружање
адекватне подршке и помоћи, како би
се унаприједио и подигао укупан квалитет живота ових вулнерабилних кат-
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егорија.
На темељу циља 2. произилазе
сљедеће активности и мјере:
 Заштита лица са инвалидитетом и цивилних жртава рата
(имплементација законом прописаних обавеза из заштите цивилних жртава рата; праћење
имплеметације Стратегије за
унапређење права и положаја
лица с инвалидитетом у Федерацији БиХ 2016- 2021. година
 Подршка у раду организација
лица са инвалидитетом и других невладиних организација из
области социјалне и дјечије заштите, те организација цивилног друштва
3. Унапређење здравственог сектора
У оквиру планираних активности на унапређењу здравственог сектора неопходно је ускладити организацију и рад здравствених установа са важећим законским прописима из ове
области, ојачати улогу јавноздравственог сектора те, у складу са расположивим финансијским могућностима, обезбиједити неопходну медицинску опрему и недостајући високостручни медицински кадар. Неопходно је креирање социјалне карте те израде јединствене модуларне базе свих корисника
социјалне заштите, свих социјалних
услуга и лица у стању социјалног ризика. Активност Владе за наредни период обухвата реформу социјалне заштите засноване на стварној потреби, а
не на статусу као и заустављање одласка стручног љекарског кадра. Пружа-
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ње јаче подршке здравственим радницима, нашим љекарима, кроз снажну
подршку струци, јачању институција
и осигурању сталне модернизације и
напретка те чување дигнитета лијечничке професије.
На темељу циља 3. произилазе
сљедеће активности:
 Обезбјеђивање неопходног медицинског кадра кроз специјализације, усавршавање, ангажман
љекара специјалиста (спољни
сарадници) за чије услуге постоје претпоставке, медицинске
опреме и простора и додатне
обуке постојећег медицинског
особља у циљу смањења трошкова лијечења ван кантона
 Јачање здравственог сектора у
Босанско-подрињском кантону
Горажде кроз увођење нових
медицинских дисциплина у виду унапређења и развоја информационог система и комуникациониох технологија у здравственом сектору
 Набавка неопходне медицинске, дијагностичке опреме и санитеских возила у складу са расположивим финансијским могућностима
 У сарадњи са локалном заједницом, а у складу са финансијским могућностима, обезбиједити
услове за успоставу службе хитне медицнске помоћи и функционисање дијализног центра
 Стандардизовање мреже здравствених установа и сачињавање
комплетног регистра здравствених установа на подручју Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде
 Анализа рада и финансијског
пословања у здравственим установама те јачање финансијске
оговорности, контроле и управљања у здравственом сектору
 Ревизија листе лијекова који се
издају на терет средстава Завода здравственог осигурања Босанско–подрињског кантона Горажде кроз усклађивање исте са
Листом Федерације БиХ и Агенције за лијекове и медицинска
средства БиХ. Информатизацијом сектора здравства обезбиједити увезивање ЗЗО Босанско–
подрињског кантона Горажде
са здравственим установама на
подручју Кантона у циљу праћења и контроле прописивања
лијекова са Листе есенцијалних
лијекова
 Обезбјеђење финансијске одрживости система здравства кроз
повећање прихода по основу
здравственог осигурања и рационализацију трошкова у здравственим установама те рационализацију и боље управљање
ресурсима у здравству.
1. Подршка процесу одрживог
повратка на простору Горњедринске регије и побољшање
услова живота расељених лица која бораве на простору Босанско–подрињског кантона
Горажде
Четврти циљ је подршка процесу одрживог повратка у циљу лакше
реинтеграције у друштво. Овим ће се
циљем дати подршка достизања одрживог повратка на простору Босанско-
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подрињског кантона Горажде и повратницима који се враћају из Босанско-подрињског кантона Горажде у сусједне општине РС-а у оквиру којег ће
се, у складу са расположивим финансијским средствима, настојати допринијети бољим условима живота повратника. Предуслов за наведено је рјешавање проблема инфраструктуре.
Кроз овај циљ обезбиједиће се
подршка расељеним лицима који се
налазе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у обезбјеђивању
услова за њихов повратак у пријератна
мјеста живљења или активна подршка
у затварању алтернативних и колективних центара изградњом нових стамбених јединица кроз програм социјалног становања те имплементација Пројекта ЦЕБ II.
На темељу циља 4. произилазе
сљедеће активности и мјере:
 Подршка одрживом повратку
који подразумијева подршку
развоју пољопривреде, непољопривредном породичном бизнису, развоју туристичких капацитета, опоравку инфраструктуре, реконструкцији стамбеног
фонда, вјерских и сакралних
објеката. Такође, подузеће се мјере на проналаску могућности
набавке путем кредитних средстава
 Побољшање стамбених и социоекономских услова повратника и расељених лица у алтернативним и колективним смјештајима. Овај оперативни циљ подразумијева подршку рјешавању стамбеног питања повратн-
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ицима, затварање алтернативних и колективних смјештаја кроз пројекте изградње нових стамбених јединица у оквиру програма социјалног становања и
набавку, превоз и расподјелу
роба хуманитарног поријекла.
 Обезбјеђивање здравствене заштите за расељена лица и повратнике у Босанско-подрињском
кантону Горажде, дјеци предшколског узраста и старијим лицима преко 65 година живота,
као и повратницима из Босанско-подрињског кантона Горажде у сусједне општине РС-а, а
који то право нису остварили
ни по ком основу
 Успостављање система прихвата лица депортованих из иностранства по Споразуму о реадмисији
БОРАЧКА ПИТАЊА
Стратешки циљ у области питања бораца и борачко-инвалидске заштите у 2019. години јесте унапређење
статуса припадника борачких популација и заштита тековина њихове борбе
за очување Босне и Херцеговине.
У складу са стратешким циљем,
дефинисани су сљедећи приоритетни
циљеви за 2019. годину:
1. Ефикаснија имплементација
допунских права бранилаца и
чланова њихових породица
Босанско-подрињски кантон Горажде не може утицати на обим и начин исплате права признатих федералним законима, али може утицати на
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она призната Законом о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде. Очекивани резултати који се планирају постићи имплементацијом овог приоритетног циља
су боља усмјереност буџетских средстава намијењених имплементацији допунских права ка најугроженијим припадницима борачких популација. На
овај начин, уз иста буџетска средства,
постићи ће се већи ефекти. Наставиће
се помагати фондација „Истина за
Горажде“.
У оквиру овог циља, посебна пажња ће се посветити рјешавању питања од егзистенцијалног значаја за припаднике борачких популација као што
су запошљавање и стамбено збрињавање.
2. Активна улога у обиљежавању
значајних догађаја и датума

У претходном периоду, на приједлог Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде је донијела нову одлуку о утврђивању „Календара обиљежавања значајних догађаја, датума и личности у Босанско-подрињском кантону Горажде“ којом су
прецизније дефинисани догађаји, датуми и личности из блиске прошлости
који заслужују да се не забораве, чиме
су се створиле претпоставке за њихово
достојанствено обиљежавање и очување тековина борбе за Босну и Херцеговину.
У циљу адекватног сређивања,
чувања и обиљежавања историјских
чињеница и догађаја, наставиће се ак-
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тивности на изградњи/реконструкцији Централног спомен-обиљежја браниоцима Горажда, изради монографије
Горажде - град херој, као и другим пројектима као што је изградња споменобиљежја команданту Заиму Имамовићу те уређење и одржавање осталих
спомен-обиљежја из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995. година.
Обиљежавање значајних догађаја и датума је континуирана обавеза
која ће се спроводити уз сарадњу са
удружењима борачких популација са
простора Босанско-подрињског кантона Горажде, а у складу са Календаром
усвојеним од стране Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, са
тенденцијом укрупњавања обиљежавања догађаја и датума.
Остали циљеви у складу с надлежностима
Током 2019. године ће се проводити активности на имплементацији
сљедећих осталих циљева у складу са
законима, стратегијама и акционим
плановима:
 Праћење стања у области борачко-инвалидске заштите и подузимање одговарајућих мјера;
 Осигурање неометаног функционисања Информационог система борачко-инвалидске заштите успостављеним на нивоу
Федерације Босне и Херцеговине (ИСВДВ);
 Ажурирање база података корисника допунских права;
 Сарадња са локалним заједницама на реализацији пројеката
из области борачко-инвалидске
заштите;

19. јун/липањ 2019.
 Пружање помоћи породицама
припадника борачких популација осумњичених за ратне злочине;
 Ефикасан рад удружења борачких популација;
 Неометано одржавање спортских манифестација инвалида
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА,
КУЛТУРА И СПОРТ
Стратешки циљеви у области
образовања, младих, науке, културе и
спорта за 2019. годину произилазе из
наставка континуираних активности
дефинисаних у законском оквиру предшколског, основног, средњег, високог
образовања, младих, спорта, науке и
културе, а односе се на сљедеће:
1. Унапређење образовања на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде кроз развој четири нивоа образовања
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019.годину и то:
 Развој предшколског одгоја
и образовања
Предшколски одгој и образовање је саставни дио јединственог одгојно образовног система у Босни и Херцеговини. Он је први посебан и специфичан степен одгојно-образовног система који се бави одгојем дјеце предшколске доби узраста од 6 мјесеци до
поласка у основну школу. Предшколски одгој и образовање одређују појмови одгој, образовање, њега и заштита.

19. јун/липањ 2019.
Активности које ће се реализовати у
2019. години по овом стратешком циљу су:
 Стварање услова за наставак реализације обавезног програма
за дјецу пред полазак у основну
школу, као активност која је у
досадашњем периоду реализована у 100% обиму
 Стварање што бољих услова у
предшколским установама како
би се боравак дјеце учинио што
угоднијим
 Омогућавање бесплатних љекарских прегледа за сву дјецу која
похађају обавезни програм пред полазак у основну школу
 Развој основног одгоја
и образовања
Сврха основног одгоја и образовања је да кроз оптимални интелектуални, физички, морални и друштвени
развој појединца, а у складу са његовим могућностима и способностима,
допринесе стварању друштва заснованог на владавини закона и поштивању
људских права, те допринесе његовом
економском развоју који ће осигурати
најбољи животни стандард за све грађане. Активности које ће се реализовати у 2019. години по овом стратешком
циљу су стварање што бољих услова за
реализацију одгојно-образовног рада у
свим основним школама на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде, а које се огледа у сљедећем:
 Опремање школских простора,
те набавку опреме и учила, а
све у циљу стварања што бољих
услова за одвијање наставног
процеса
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 Набавка бесплатних уџбеника
за што већи број дјеце
 Настојање да се за што већи број дјеце која станују на удаљености већој од 4 км обезбиједи превоз до школе
 Континуирана едукација наставног особља кроз одржавање семинара, округлих столова итд.
 Организовање такмичења за ученике из сљедећих предмета:
Енглески језик, Њемачки језик,
Информатика, Математика, Вјеронаука, Физика, Демократија
и бициклизам
 Провођење активности на обезбјеђивању услова за наставак
реализације пројекта школе у
природи
 Развој средњег образовања и
одгоја
Средње образовање и одгој је дјелатност од посебног друштвеног интереса. Сврха средњег образовања је да
кроз интелектуални, физички, морални и друштвени развој појединца, у
складу са његовим могућностима и
способностима, допринесе стварању
друштва заснованог на владавини закона и поштивању људских права, те
допринесе његовом друштвено – економском развоју који ће допринијети
унапређењу животног стандарада грађана. Активности које ће се реализовати у 2019. години по овом стратешком
циљу су:
 Стварање што бољих услова за
реализацију одгојно-образовног
рада у свим средњим школама
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, а које се
огледа у сљедећем:
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 Опремање школског простора
те набавка опреме и учила, а
све у циљу стварања што бољих
услова за одвијање наставног
процеса
 Настојање да се за што већи број дјеце која станују на удаљености већој од 4 км обезбједи суфинансирање превоза до школе
 Континуирана едукација наставног особља, кроз одржавање семинара, округлих столова итд.
 Организовање такмичења за ученике из сљедећих предмета:математике, вјеронауке, физике,
демократије
 Наставити провођење политике
уписа ученика у средње школе
у складу са исказаним потребама тржишта рада
 Наставити сарадњу са пословним субјектима у погледу провођења практичне наставе
 Вршити провјере испуњавања
услова пословних субјеката у
погледу извођења практичне
наставе
 Укључити што већи број ученика у провођење практичне наставе код пословних субјеката
 Провођење активности које су
дефинисане Законом о образовању одраслих на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, а који има за циљ побољшати образовне и квалификационе структуре и унапређење
могућности запошљавања становништва, омогућити стицање
најмање основног образовања,
подизати основну и функционалну писменост одраслих, оспособљавати за запошљавање од-

19. јун/липањ 2019.
раслих лица која немају завршено формално образовање и стицање квалификација за прво
занимање, омогућавати даље образовање и обуку, односно могућност доквалификације, преквалификације и континуирано
стручно усавршавање током
цијелог радног и животног вијека, омогућавати образовање и
стицање знања, вјештина и компетенција у складу са личним
способностима, афинитетима и
животном доби појединца, омогућавати формално/јавно признавање и потврђивање резултата претходног учења односно
стечених знања, вјештина и компетенција, без обзира на начин њиховог стицања, стварати
основе за одрживи друштвеноекономски развој на локалном,
кантоналном, ентитетском и
државном нивоу, повећати професионалну мобилност и флексибилност радно активног становништва, смањити сиромаштво, остварити једнакости, социјалну укљученост и међугенерацијску солидарност, унаприједити квалитет живота – личног, породичног, природног и
социјалног окружења, развијати демократију, интеркултуралност и толеранцију, омогућити интеграцију у европски друштвени и економски простор
уважавајући европске образовне оквире.
 Развој високог образовања
Дјелатност високог образовања
је од посебног друштвеног интереса за

19. јун/липањ 2019.
Босанско-подрињског кантона Горажде и дио је међународног, а посебно
европског образовног, научног односно умјетничког простора. Активности
које ће се реализовати у 2019. години
по овом стратешком циљу су:
 Адекватно нормативно уређење високог образовања, које се
првенствено односи на доношење подзаконских аката са посебним акцентом на стандарде и
нормативе те правилник о акредитацији високошколских установа
 У циљу реализације исказаних
потреба тржишта рада наставити пружати подршку студентима кроз додјелу студентских кредита у складу са Критеријима
донесеним од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Унапређење науке и културе
Под културном дјелатношћу,
подразумијевају се сви облици стваралаштва, преношења и очувања културних вриједности у области књижевне, музичке, плесне, позоришне, ликовне, филмске и видео дјелатности, очувања културног и природног наслијеђа, архивске, музејске, изложбене и
библиотекарске дјелатности, као и издаваштва, кинематографије и радија и
телевизије. Када је ријеч о техничкој
култури, основни циљеви у области
техничке културе су: развитак и афирмација техничке културе, подстицање
на стваралачки научни рад, технички
одгој и образовање, унапређење иноваторства, ширење научних и техничких достигнућа, афирмирање техничк-
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их спортова и научно и техничко оспособљавање грађана. Активности које ће се реализовати у 2019. години по
овом стратешком циљу су:
 Адекватно нормативно уређење, које се првенствено огледа у
доношењу закона о измјенама
и допунама Закона о култури
 Промоција културе те селекција културних дешавања кроз реализацију Календара и суфинансирање важних културних дешавања на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у
већем новчаном износу у односу на претходне године
 Успостављење партнерских односа са институцијама у области културе, техничке културе и
информисања те овим институцијама осигурати подршку кроз финансирање и суфинансирање пројеката
 Провођење активности од стране Савјета за културу Босанскоподрињског кантона Горажде,
као савјетодавног тијела Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде
3. Унапређење спорта
Спорт је дјелатност од јавног
интереса у Босанско-подрињском кантону Горажде и општинама у његовом
саставу. Јавни интереси и циљеви Босанско-подрињском кантона Горажде
и општина у његовом саставу у спорту
су: развијање свијести грађана, посебно младих и лица са инвалидитетом о
спорту и његовим вриједностима, допринос васпитању, образовању и развоју дјеце и омладине, подстицање и

19. јун/липањ 2019.
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афирмирање спорта и његових вриједности као дијела културе и укупних
материјалних и духовних вриједности
друштва, очување здравља као основе
сваке људске активности, радне продуктивности, изражавања стваралаштва
и хуманог живљења, подстицање систематског и организованог бављења
спортом у слободно вријеме, системско стварање услова за остваривање врхунских спортских резултата, организација система такмичења у складу са
правилима међународних спортских
федерација, спорт за лица са инвалидитетом, школски и студенски спорт.
Активности које ће се реализовати у
2019. години по овом стратешком циљу су:

 Подршка, подстицање и промовисање рекреативног спорта
короз подршку редовним програмима и додатним програмима спортских клубова – удружења спортске рекреације
 Подршка адаптацији, санацији
и реконструкциији спортских
објеката на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у
циљу њихове модернизације и
искористивости.
 Унапређење активности на спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама

 Развој спорта у складу са четверогодишњом Стратегијом развоја спорта у Босанско- подрињском кантону Горажде
 Подршка, подстицање и промовисање такмичарског спорта
кроз подршку редовним и додатним програмима регистрованих спортских клубова те подршка програмима кориштења
спортских објеката
 Подршка, подстицање и промовисање школског спорта кроз
подршку редовним програмима Актива наставника тјелесног
и здравственог одгоја Босанскоподрињског кантона Горажде
 Подршка, подстицање и промовисање спорта лица са инвалидитетом кроз подршку редовним програмима Спортског савеза за спорт и рекреацију инвалида, у склопу којег дјелују спортски клубови лица са инвалидитетом

Законом о младима Федерације
Босне и Херцеговионе дефинисано је
да се младим лицима сматрају лица од
петнаест до тридесет година старости,
док су према дефиницији Уједињених
нација млади лица између петнаест и
двадесет четири године. С тим у вези,
Босанско - подрињски кантон Горажде
има обавезу самосталног осигурања
минимума мјера на плану рада са младима и омладинских активности. Активности које ће се реализовати у 2019.
години по овом стратешком циљу су:

4. Млади

 Провођење обавеза утврђених
Законом о младима у Федерацији Босне и Херцеговине, те реализација активности у складу
са Програмом утрошка средстава Текући трансфери појединцима – за младе и Текући трансфери непрофитним организацијама – за младе
 Доношење Стратегије развоја
омладинске политике Босанско

19. јун/липањ 2019.
-подрињског кантона Горажде
2019-2024.
 Јачање капацитета младих људи и омладинских удружења
кроз подршку њиховим пројектним активностима
 Наставак сарадње са омладинским удружењима и невладиним организацијама с циљем активизма младих
5. Унапређење провођења активности у области безбједности
саобраћаја
У области безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини за 2019. годину ће се наставити радити на обезбјеђивању услова за што
квалитетније провођење испита за возаче моторних возила, испита за добијање лиценце, као и испита за добијање дозволе возач - инструктор моторних возила, те извршити провјера испуњавања услова за рад аутошкола. Такође, радиће се на перманентној едукацији свих актера који учествују у обављању послова прописаних Законом о
основама безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини.
ПРАВОСУЂЕ, УПРАВА
И РАДНИ ОДНОСИ
Стратешки циљеви у области
правосуђа, управе и радних односа
произилазе из стратешког оквира који
сачињавају Стратегија реформе јавне
управе у БиХ, Акционог плана за борбу против корупције за период 20162020. година, Акционог плана и Стратегије развоја Босанско-подрињског
кантона Горажде за период 2016-2020.
година. Из поменутог стратешког окв-
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ира произилазе сљедећи стратешки
циљеви:

1.1. Побољшање ефикасности
и транспарентности из области правосуђа
Сажетак приоритета у оквиру
овог стратешког циља односи се на континуирано подузимање активности
на осигурању услова за квалитетно функционисање и изградњу правосудних институција Босанско-подрињског
кантона Горажде и очување њихових
темељних вриједности. Континуирано
ће се подузимати активности на обезбјеђењу материјалних средстава за рад
правосудних институција, у циљу јачања независности, самосталности и
ефикасности.
Такође ће се пратити надзор система извршења кривичних санкција у
циљу осигурања напретка у систему
извршења кривичних санкција у Федерацији БиХ и његово усклађивање са
европским обавезама и стандардима,
гдје ће се повећати активности на провођењу алтернативног извршења кривичних санкција путем рада у заједници, односно рада за опште добро на
слободи, за што су у предходном периоду створени сви предуслови и обезбијеђена комплетна инфраструктура за
извршење поменуте санкције.

1.2. Побољшање ефикасности,
економичности и транспарентности
из области јавне управе
Активности у овом стратешком
циљу састоје се од нормативних послова и других послова у оквиру области
управе, као и инспекцијиског надзора.
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Задаци ће бити усмјерени на унапређење систрема јавне управе ради осигурања и заштите јавног интереса, законитог дјеловања и пружања услуга у
остаривању права грађана и привредних субјеката, јер је заједнички циљ изградња модерне и према грађанима
усмјерене јавне управе.
Такође, подузимаће се континуиране активности везане за проведбу
Акционог плана за реформу јавне управе на секторском нивоу и унутар Босанско-подрињског кантона као и активности и мјере путем којих ће се настојати унаприједити заштита законитости у Босанско-подрињском кантону
Горажде, као и активности везане за
Акциони план Владе Босанско- подрињског кантона Горажде за борбу против корупције 2016-2020. година и Стратегије развоја Босанско-подрињског
кантона Горажде за период 2016-2020.
година.
УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ
Стратешки циљеви у области
унутрашњих односно области полицијских послова усклађени су и произилазе из развојних, односно стратешких
документа на нивоу БиХ, ФБиХ и Босанско-подрињског кантона Горажде,
а посебно Стратегије развоја Босанскоподрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година.
Стратешки циљеви у области
унутрашњих односно области полицијских послова су:
1. Повећати степен правне и стварне сигурности грађана, заштите и поштивања људских

19. јун/липањ 2019.
права, слобода и достојанства
свих грађана
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичном циљу
за 2019. годину и то:
1.1. Већи степен законитости, ефикасности и етичности у поступању
упослених, а посебно полицијских службеника при примјени полицијских овлаштења, који ће се
реализовати кроз:
1.1.1. Едукацију државних службеника
и намјештеника који раде на
пословима издавања личних документа и саобраћајних исправа
у складу са Планом едукације
државних службеника и намјештеника, те едукацију полицијских службеника у области примјене полицијских овлаштења
у складу са Планом едукације
полицијских службеника, уз истовремено осигурање услова да
сви упослени похађају едукације
које су организоване од других
субјеката, а које могу допринијети постизању веће законитости
и професионалности у обављању послова који су у непосредној вези са овим циљем.
1.1.2. Доношење етичког кодекса за
полицијске службенике
1.1.3. Унутрашње инспекције, ревизије
и контроле рада полицијских
службеника у складу са Планом
унутрашње контроле који проводи Јединица за професионалне стандарде и едукацију, те
праћења законитости поступања полицијских службеника и
надзор над радом организационе јединице која врши послове

19. јун/липањ 2019.
издавања личних докумената,
саобраћајних исправа, пријаве и
одјаве пребивалишта и одређивања јединственог матичног броја за грађане у складу са Планом
надзора над радом ове организационе јединице.
1.1.4. Интезивнију сарадњу полицијских службеника са грађанима
путем полицијских службеника
за рад полиције у заједници кроз пројекат “Рад полиције у заједици”.
2. Унапређење борбе против свих облика криминала, а посебно у области корупције, тероризма, злоупотребе опојних дрога, трговине људима, малољетничке деликвенције, крађе,
са акцентом ма крађу моторних возила те кривичних дјела
против човјечности и међународног права
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019.годину то:
Побољшање резултата рада и ефикасности полицијских службеника у борби против свих облика
кривичних дјела, а нарочито корупције, злоупотребе опојних дрога од стране младих, тероризма,
трговине људима, крађе моторних возила, који ће се реализовати
кроз сљедеће активности:
2.1.1. Унаприједити активности на сузбијању криминала и степена откривености починилаца кривичних дјела надоградњом постојећег видео надзора на кључним мјестима у граду и општинама на
2.1.
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подручју Кантона и програме едукације најмлађих популација у
погледу избјегавања ризичних
понашања, злоупотребе дрога, насиља, употребе оружја и др, што
ће допринијети да се осигура сигурно окружење у Босанско-подрињском кантону Горажде и смањи број нарушавања ЈРМ нарочито у угоститељским објектима и
мјестима спортских такмичења
2.1.2. Провођење активности планираних за 2019.годину Акционим планом за провођење Стратегије за
борбу против корупције за 20162020. година, Планом интегритета Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Управе полиције и сарадњу са финансијском
полицијом, надлежним инспекцијским органима и другим полицијским органима на свим нивоима власти у БиХ
2.1.3. Едукација младих у вези са спречавањем злоупотребе опојних дрога од стране младих кроз провођење пројекта “Живот без дроге”,
којим ће бити обухаваћена сва дјеца из основних и средњих школа са подручја Кантона, те провођење и учешће у другим јавним
кампањама које имају за циљ спречавање злоупотребе опојних
дрога.
2.1.4. Провођење активности планираних за 2019.годину Акционим планом Федералне Управе полиције у борби против тероризма,
Акционим планом Управе полиције и Меморандумом о сарадњи
у борби против тероризма потписаног са Федералном управом
полиције
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2.1.5. Провођење активности из надлежности Управе полиције предвиђених за 2019. годину Акционим
планом супротстављања трговини људима у БиХ за период 20162019. година
2.1.6. Формирање оперативних тимова
за рад на спречавању и откривању кривичних дјела крађе моторних возила, сачињавања посебних планова рада и анализа стања
у овој области уз укључивање полицијских службеника Јединице
за подршку и полицијских службеника који раде на пословима
контроле саобраћаја
2.1.7. Проактивно дјеловање полицијских службеника, сачињавање аналитичких извјештаја из области
свих врста кривичних дјела и појачан оперативни рад полицијских службеника у складу са оперативним плановима из области свих врста кривичних дјела, укључујући и нелегалну продају акцизних роба и обавјештавање надлежних органа у вези са тим
2.1.8. Сарадњу са надлежним тужилаштвима, судовима и другим полицијским органима
2.1.9. Материјално-техничко опремање
Сектора криминалистичке полиције, односно полицијских службеника у Сектору криминалистичке полиције
2.1.10. Едукација полицијских службеника у области откривања и превенције свих облика кривичних
дјела у складу са Планом едукације полицијских службеника и
учешћем полицијских службеника у едукацијама организованим
од стране других организација
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2.2. Допринос процесуирању предмета ратних злочина, који ће се реализовати кроз:
2.2.1. Прикупљање криминалистичкообавјештајних информација о
почињеним кривичним дјелима
ратног злочина на подручју Кантона и шире и достављање надлежном тужилаштву.
2.3. Имплементација Закона о заштити и поступању са дјецом и
малољетницима у кривичном
поступку ФБиХ, што ће се реализовати кроз:
2.3.1. Провођење едукативних програма за младе у основним и средњим школама на подручју Кантона, који ће обухватити и наставно особље (професоре, педагоге
и психологе) у сарадњи са одгојно-образовним институцијама
2.3.2. Едукација полицијских службеника у вези са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ
2.3.3. Едукација полицијских службеника у вези са изрицањем мјере
полицијско упозорење
2.3.4. Провођење едукативних програма у вези са проблемима вршњачког насиља у сарадњи са основним и средњим школама на подручју Кантона
3. Повећање сигурности саобраћаја на цестама
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019. годину и то:
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3.1. Већи степен поштивања саобраћајних прописа од стране учесника у саобраћају са акцентом на
смањење броја повријеђених и
погинулих лица у саобраћајним
несрећама, који ће се реализовати
кроз:
3.1.1. Повећање сигурности саобраћаја
на цестама надоградњом постојећег видео надзора на кључним
мјестима у граду и општинама на
подручју Кантона, проширење
радарског система на саобраћајницама и унапређење система контроле и регулисања саобраћаја
са циљем да се смањи број саобраћајних незгода и њихових посљедица (смртно страдалих, теже
и лакше повријеђених лица)
3.1.2. Појачан надзор над свим учесницима у саобраћају, на мјестима на
којима је забиљежено учестало кршење саобраћајних прописа у складу са плановима рада појачаног
надзора.
3.1.3. Учешће и провођење едукација
дјеце у свим основним школама
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у сарадњи са
одгојно-образовним институцијама
3.2. Допринијети заштити цеста од
даљњег пропадања и већој заштити учесника саобраћаја, који
ће се реализовати путем:
3.2.1. Иницирања појачаних контрола
теретних возила на којима терет
прелази прописану тежину или
није довољно осигуран у складу
са плановима појачаног надзора,
са ЈП Цесте Федерације БиХ и Кантоналном Дирекцијом цеста
3.2.2. Достављање иницијатива за отк-
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лањање уочених недостатака на
цестама надлежним органима
3.3. Повећање степена ефикасности
стручности полицијских службеника, који ће се релизовати
путем:
3.3.1. Едукација полицијских службеника у области контроле саобраћаја у складу са Планом едукације полицијских службеника, са
посебним акцентом на едукацију
у вези са вршењем активности
на превенцији саобраћајних прекршаја, односно саобраћајних
несрећа
3.3.2. Материјално-техничко опремање
полицијских службеника и организационих јединица надлежних
за обављање послова контроле и
регулисања саобраћаја
4. Побољшање стања у области
јавног реда и мира, набављања
и држања оружја и муниције
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019. Годину, и то:
4.1. Побољшање резултата рада у области јавног реда и мира, који ће
се реализовати кроз активности:
4.1.1. Планирање и реализација мјера
и активности у вези са ванредним
и посебним осигурањем личности и објеката у складу са сигурносним процјенама и Планом осигурања личности и објеката, као и
учешће у планирању и реализацији мјера и активности у осигурању јавних скупова, нарочито у
вријеме одржавања фестивала
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4.1.2. Праћење стања у области насиља
у породици и сарадња са Центром за социјални рад
4.1.3. Спречавање просјачења у складу
са посебним планом о сузбијању
просјачења и сарадњом са надлежним институцијама
4.1.4. Документовање случајева кориштења јавне површине без одобрења надлежног органа и случајева нелегалне продаје и обавјештавање надлежних органа
4.2. Смањење броја нелегалног држања и ношења оружја и муниције,
који ће се реализовати путем:
4.2.1. Имплементације Закона о набављању, држању и ношењу оружја
и муниције, што подразумијева
прије свега превнтивни, али и
репресивни рад полицијских службеника на терену
4.2.2. Провођење јавних кампања у којима би се грађанство упознало
са опасностима нелегалног посједовања оружја
4.3. Материјално-техничко опремање
полицијских службеника и организационих јединица надлежних
за јавни ред и мир, који ће се реализовати путем:
4.3.1. Набавке опреме за полицијске
службенике у Управи полиције
4.3.2. Набавке материјално-техничких
средстава за потребе Управе полиције
5. Унапређење правног оквира
рада који ће се у 2019. години
реализовати кроз доношење
одговарајућих прописа
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6. Осигурати правилно планирање и трошење буџетских средстава у Министарству и Управи полиције те правилно извршавање прописа из области
заштите од пожара, матичних
књига и агенција за заштиту
људи имовине од стране правних лица и органа који их примјењују
Реализација овог стратешког циља заснива се на специфичним циљевима за 2019. годину и то:
6.1. Реално планирање буџета Министарства и Управе полиције, који
ће се реализовати кроз слиједеће
активности:
6.1.1. Анализа и утврђивање финансијских потреба Министарства и
Управе полиције
6.1.2. Сачињавање нацрта буџета Министарства и Управе полиције у
складу са потребама и упутствима Министарства за финансије
6.1.3. Сачињавање мјесечних оперативних планова и праћење извршења буџета
6.2. Већи степен дисциплине у извршавању обавеза прописаних прописима из области заштите од
пожара, матичних књига и агенција за заштиту људи и имовине
од стране правних лица и органа
који примјењују ове прописе, што
ће се реализовати кроз:
6.2.1. Инспекцијски надзор у наведеним областима у складу са надлежностима Министарства
6.2.2. Едукацију инспектора
6.2.3. Едукације матичара и других
службених лица која раде на пословима вођења матичних књига
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УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ
1.1. Успостава јединственог просторног информационог система
Јединствени просторни информациони систем се успоставља и одржава с циљем прикупљања, рационалног кориштења и обраде података од
значаја за планирање, уређење, кориштење и заштиту простора. Основа и
обавеза развоја информационог система (ГИС-а - географски информациони систем), у области просторног уређења и планирања у Босанско-подрињском кантону Горажде произилазе из
Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
7/13 и 16/13) и федералне „Уредбе о
садржају и носиоцима јединственог
информационог система, методологија прикупљања и обраде података те
јединствени обрасци на којима се воде
евиденције“ („Службене новине ФБиХ“,
број: 33/07 и 84/10). Да би се испуниле
обавезе из поменуте Уредбе, потребно
је развијати јединствени информациони систем централне базе података о
простору на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, успоставити координирану сарадњу свих нивоа
власти (општински, кантонални, федерални) по питању транспарентног
рада и размјене геореференцираних
просторних података у циљу доношења квалитетних ГИС рјешења из појединих области рада.
Циљеви успоставе јединственог
просторног информационог система
су:
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 интерактивна размјена информација, ефикасније претраживање и анализа база података
 повећање продуктивности и ефикасности у процесу просторног планирања уз смањење трошкова координације и комуникације међу секторским субјектима
 унапређење општег квалитета
процеса планирања и уређења
простора
 повећање могућности анализе
те мониторинга утицаја на цјелокупном простору кориштењем актуелних информација о
привреди, енергетици, саобраћају и осталим гранама
 рационализација и оптимализација броја административних
службеника, односно попуњавање служби стручним кадровима за рад у ГИС-у
 транспарентно управљање процесима развоја Босанско-подрињског кантона Горажде
1.2. Побољшање енергетске ефикасности грађевина
Енергетска ефикасност подразумијева низ мјера које се проводе како
би се на што бољи начин искориштавала енергија и то тако да се користи
што мање енергије за исти ефекат, да
се смањи негативан утицај на животну
средину и ублаже климатске промјене,
те да се у зградарству постигне што
боља удобност простора у којем се енергија користи. Поједностављено, ене-
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ргетска ефикасност значи употријебити мању количину енергије (енергената) за обављање истог посла (гријање
или хлађење простора, расвјету, производњу разних производа и др.)
Увођењем мјера енергетске ефикасности у зграде и објекте смањује
се непотребно расипање и прекомјерну потрошњу енергије чиме корисници зграда или објеката остварују директне финанцијске уштеде и побољшање квалитете боравка у истима. Осим
уштеде енергије, мјере енергетске ефикасности ће побољшати животни стандард људи који живе или раде у згради или објекту а такође придонијети заштити околине кроз смањивање
емисије стакленичких гасова, укључујући и ЦО2. Искуства развијених земаља у савременој енергетској политици показују да је рационално кориштење и управљање енергијом основна
претпоставка одрживог развитка.
У Федерацији БиХ од 2009. године, кроз секундарну легислативу донесену од стране Федералног министарства просторног уређења, на снази
су стандарди које је неопходно поштовати приликом изградње нових објеката и значајне реконструкције постојећих. Исти су дефинисани кроз Правилник о техничким захтјевима за топлотну заштиту објеката и рационалну
употребу енергије, и дају минималне
техничке, односно енергетске параметре, које је потребно достићи у објектима.
Смањење енергетске потрошње
и елиминисање губитака енергије су
међу главним развојним циљевима ЕУ,
а на те принципе обавезала се и БиХ.
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Од укупне потрошње енергије
у БиХ, сектор зградарства учествује са
око 55%. Поред тога, наши објекти су
енергетски неефикасни те је технички
потенцијал за повећање енергетске ефикасности унутар истих значајан. Енергетска ефикасност и одржива градња
данас, у савременој енергетици заузимају све значајније мјесто, те је потреба
за системским организираним дјеловањем и едукацијом на том подручју у
БиХ све израженија
Стратешки циљ је да кроз законску регулативу, израду енергетских
аудита, увођење софтвера за систематско праћење потрошње енергије, подршку пројектима реконструкције грађевина у сврху унапријеђења њихове
енергетске ефикасности и промоцију
енергетски ефикасне градње постигне
примјену стандарда рационалног кориштења и управљања енергијом а тиме и њено смањено кориштење, већи
квалитет кориштења грађевина, смањење утицаја на околину и продужавање вијека трајања зграда.
1.3. Јачање стамбене политике
Обзиром да се ради о проблемима из надлежности рада Кантоналног стамбеног фонда Босанско-подрињског кантона Горажде који функционише као једна од организационих јединица у Министарству за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине, само по себи се намеће да је јачање
стамбене политике у свим њеним сегментима стратешки циљ у раду у области стамбене политике у 2019. Години.
Овај циљ се планира испунити
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реализацијом одређених програма који се прије свега односе на:
1. стварање алтернативних могућности за задовољавање стамбених потреба
2. увођење праксе рјешавања стамбеног питања путем непрофитно-социјалног становања за
популацију која то не може обезбиједити по тржишним условима, кроз издвајање одређеног
броја стамбених јединица са којима располаже Босанско-подрињски кантон Горажде за те намјене
3. изградња нових и уређење већ
изграђених стамбених јединица
у друштвеном власништву и
4. унапређење стања и области
колективног становања, регулисање стамбених односа на начин да се већ постојећи прописи,
а посебно Закон о одржавању
заједничких дијелова зграда и
управљању зградана ускладе са
новим законским рјешењима на
вишем нивоу (Законом о стварним правима)
1.4.

Унапређење квалитета околине
кроз приближавање европским
стандардима у овој области

У циљу заштите околине и смањења загађивача, у овој области ће се
проводити активности у складу са Законом о заштити околине (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 5/05, 11/10, 8/11), федералним прописима и међународним
конвенцијама. Овим законом уређује
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се: управљање, заштита и унапређење
околине, одређују мјере и управљања
природним ресурсима, мјере и поступци заштите од штетних утицаја дјелатности по околину, учешће јавности у
активностима заштите околине, финансирање заштите и њено унапређење
и организација вршења послова заштите и унапређења околине за Босанско-подрињски кантон Горажде.
Основна функција је креирање
услова за одрживо кориштење природних ресурса, унапређење управљања
околином и спречавање њеног онечишћавања кроз промјене законског, управљачког, финансијског и институционалног оквира, те његове интеграције у друге секторе попут туризма,
енергетике, индустрије, пољопривреде, шумарства, саобраћаја и слично.
Тиме ће се створити потребни предуслови за спречавање, надзор и поступање у правцу смањења загађења зрака,
тла и воде, рационално кориштење
природних извора и енергије на најповољнији начин за околину.
Стратешки циљ је унапређење
квалитета околине кроз приближавање европским стандардима у овој области. Очекивани резултати су унапређење система праћења квалитета околине и усклађивање законске регулативе са федералним прописима. Реализација већине планираних активности
је условљена осигурањем средстава из
Буџета Кантона, виших нивоима власти и фондова ЕУ.
Планиране активности овог стратешког циља треба ускладити са:
Приоритетним циљем 1. (Осигурати
ефикасну успоставу и инструменте
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имплементације мјера заштите околине и очувања природе) у оквиру Стратешког циља 3. (Осигурати одрживо
управљање околином и природним
ресурсима те јачати комуналне инфраструктурне капацитете у Кантону)
Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020. година; Акционим планом за проведбу Стратешког циља 1. Успоставити погодно привредно окружење и
динамичну привреду, засновану на
природним ресурсима и пословној традицији из Стратегије развоја кантона
2016-2020. година; Акционим планом
КЕАП-а Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2022. година; Мјерама из Плана управљања отпадом Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2013-2018. година,
као и њихову интеграцију у друге секторе (туризам, енергетика, индустрија,
пољопривреда, шумарство, саобраћај,
кадровско јачање, као и подизање јавне свијести и промовирање заштите
околине).
РЕАЛИЗАЦИЈА И МОНИТОРИНГ
У дијелу Циљева и политике
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину, у којем су циљеви
разрађени по облатима односно министарствима, видљива је надлежност појединих министарстава за реализацију
одређених циљева.
Без обзира на чињеницу да су
циљеви дефинисани и у надлежности
појединих министарстава, гледајући у
цјелини и остварење циљева и политика Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину неће бити могуће без координације, сарадње и заје-
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дничког анганжмана свих институција
и појединаца у органима законодавне
и извршне власти Босанско-подрињског кантона Горажде.
Стално праћење активности и
финансијских токова кроз редовно извјештавање Владе и Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде допринијеће стварању јасне слике, која се
односи на потребе грађана Босанскоподрињског кантона Горажде.
Праћење реализације Циљева и
политике Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину биће континуирано и кроз планирани мониторинг. Мониторинг ће осигурати праћење свих програма, пројеката, мјера,
циљева као и правовремено и потпуно
информисање Владе и Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде,
пословне, академске, цивилне и политичке заједнице.
ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЧИЈЕ
ЋЕ ПРОВОЂЕЊЕ ОМОГУЋИТИ
СТВАРАЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА
И ПОЛИТИКА УТВРЂЕНИХ
ОВИМ ДОКУМЕНТОМ
Као што је напријед наведено,
од 2017. године забиљежен је пораст
свих порезних прихода те се та тенденција очекује и у наредним годинама
уз предуслов да се наставе или започну одеђене мјере које еконмске и фискалне политике као и одређене мјере
у циљу унапређења рада институција
Босанско-подрињског кантона Горажде. Прије 2017. године, а посебно након објављивања резутата пописа, дош-
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ло је до значајног смањења прихода и
то искључиво прихода од индиректних пореза који су доминантни и представљају најзначајније приходе за Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде те, ни уз сва повећања након
2017. године, укупни приходи нису
достигли остварење какво је било прије умањења.
Дакле, да би се анулирало то
смањење прихода Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Кантона
као и сви буџетски корисници обавезни су подузети читав низ мјера како
би се постигла финансијска стабилност те како би се унаприједио рад институција, што ће све за посљедицу имати побољшање услова за живот и пословање на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Те мјере ће бити подузете како
на приходовној, тако и на расходовној
страни Буџета, а исте укључују:
 Подузимање одговарајућих активности у циљу повећања прихода од пореза на имовину и
спречавање евазије истих. Сарадња и координација између Кантона, општина у саставу Кантона и Пореске управе Федерације БиХ се мора значајно унаприједити.
 Закључивање уговора са пословним банкама о кредитирању
привредних активности на подручју Кантона на начин да Кантон депонује одређена средства с циљем креирања фонда у
пословној банци уз обавезу банке да одвоји властита средства у
што већем износу за увећање
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фонда, те да се на тај начин обезбиједе додатна средства која
ће бити пласирана под повољнијим условима привредним субјектима на подручју Кантона.
На тај начин ће се обезбиједити
додатна средства те утјецати на
повећање привредних активности и јавне потрошње, што је
неопходно с обзиром на пад прихода од индиректних пореза,
те немогућност додатног кредитног задужења Кантона.
 Подузмање свих потребних мјера и активности како би се приликом израде новог Закона о
припадности јавних прихода у
Федерацији Босне и Херцеговине прихватили приједлози Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде те аргументација из аналитичких докумената које је припремило то Министарство, а све
како би се на начин да ће се Босанско-подрињски кантон Горажде позиционирао на адекватан начин
 Активније учешће свих структура власти у Босанско-подрињском кантону Горажде заједничком лобирању на нивоу Федерације БиХ како би се у циљу
фискалног изравнања Босанско
-подрињском кантону Горажде
у виду трансфера – гранта, дозначила потребна средства, односно како би се ради уравнотежења новчаног тока један дио
тих средстава за 2019. годину са
Федералног нивоа власти раније дозначио Босанско-подрињском кантону Горажде.
 Јасно дефинисање приоритета
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приликом додјеле подстицаја за
привредне активности са посебним акцентом на додјелу истих
превасходно субјектима који су
регистровани за обављање привредних дјелатности, а који ће
упослити нове раднике, што ће
довести до повећања броја запослених, а тиме и повећања уплате пореза и доприноса
Ригорознијом контролом провођења поступка увођења корисника у право по основу социјалне заштите, ревизијом и вршењем инспекцијског надзора постојећих рјешења, односно социјалних давања могуће је спријечити увођење те извести из права оне који већ остварују примања по овом основу, а којима
ова давања нису неопходна и
који нису и не требају бити уведени у право на одређени облик социјалне заштите
Ригорознијом контролом односно провјером испуњавања услова по постојећим рјешењима
за остваривање додатака на плату, те накнада које немају карактер плате, а посебно накнаде
за превоз на и са посла могуће
је остварити додатне уштеде
Интензивирањем активности
на наплати потраживања те подузимање законом предвиђених мјера у случају неиспуњавања уговорених обавеза
Провођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, односно на начин да се
постигне повољнија цијена и на
тај начин остваре уштеде у Буџету Кантона
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 Увођењем боље контроле потрошње материјала и ситног инвентара те одговорнијег управљања свим материјалним трошковима, те у том циљу започети
и пројекат информатизације
рада органа управе у Кантону
 Бољом контролом стварног кориштења услуга превоза ученика од стране школа те превоза
борачких популација могуће је
направити уштеде на трошковима превоза
 Смањење расхода за набавку сталних средстава
 Смањење трансфера приликом
којих средства одлазе из Кантона, то јест, трансфера који немају утицаја на повећање потрошње у Кантону
 Смањење текућих трансфера
непрофитним организацијама
за најмање 20% из разлога што
ови трансфери немају ефекта
на повећање запослености те
самим тим ни прихода по основу пореза и доприноса
 Интензивирањем активности
око евидентирања и укњижавања цјелокупне имовине Босанско-подрињског кантона Горажде на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и у другим државама
 Контрола упошљавања код буџетских корисника мора бити
појачана те свако ново упошљавање мора бити оправдано и
добро образложено те одобрено
једино у случају немогућности
попуне тог радног мјеста премјештајем постојећих упосленика.
Осим тога, потребно је извршити провјере код свих буџетских
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корисника у смислу да ли одређени упосленици испуњавају
услове за пензионисање те у
том случају исте без одлагања
пензионисати
 Преиспитивање рада комисија
и накнада које се исплаћују за
њихов рад, те предвидјети да
све комисије које своје октивности обављају у току радног времена јер се у том случају комисије не плаћају, а у исто вријеме
се повећава радни ангажман упосленика
Наведене мјере, уколико буду
без одлагања проведене, ће унаприједити рад значајног броја институција,
односно значајног броја буџетских корисника те могу у значајној мјери помоћи у стварању претпоставки за провођење циљева и политика Кантона, али
и унаприједити рад значајног броја
институција, односно значајног броја
буџетских корисника.
Број:01-05-349/19
12.06.2019.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.

327
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са чланом 5. Одлуке о
начину расподјеле становима у власништву Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
6/10), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. ванредној сједници, одржаној дана 03.06.2019. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о додјели поткровног стана у
Горажду на привремено кориштење
Куловић Елдину
Члан 1.
Овом Одлуком, а у циљу обезбјеђења услова становања, Куловић Елдина ЛК број: 1А0К009АЈ, издата од
МУП-а Босанско-подрињског кантона
Горажде ЈМБГ: 2909990131541, тренутно без условног смјештаја, додјељује у
закуп стан површине 41,00 м2у ул. М.
Тита 21/10 у Горажду.
Члан 2.
Стан из члана 1. ове Одлуке додјељује се под закуп уз мјесечни закуп
од 57,79 КМ, а све у складу са чланом 5.
Одлуке о начину располагања становима у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 6/10).
Члан 3.
Корисник се обавезује да ће се
према стану и опреми која припада стану односити маниром доброг домаћина, да ће редовно измиривати све обавезе које произилазе из кориштења
стана (закупнина, режије, одржавање
заједничких дијелова зграде и сл.), као
и да ће поштивати одредбе о кућном
реду објекта у коме се стан налази.
Члан 4.
Босанско-подрињски кантон Горажде као власник стана, ако се за то
укаже потреба, задржава право да пут-
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ем овлаштених лица изврши провјеру
начина кориштења стана и опреме
која припада стану.
Ако се приликом провјере из
претходног става утврди да корисник
не извршава све обавезе из члана 3. ове
Одлуке, власник има право ставити ван
снаге ову Одлуку, раскинути уговор о
закупу стана а од корисника тражити
да у року од 30 дана ослободи стан од
људи и ствари.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-23-668/19
03.06.2019.године
Горажде

Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019.годину
на економском коду 614300
- Текући трансфери непрофитним
организацијама
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку развоју непрофитних организација Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину на економском
коду 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, у износу
од 15.000 КМ.

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

328
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 2019. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/19), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 7. редовној сједници, одржаној дана 11.06.
2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско- подрињског
кантона Горажде за подршку развоју
непрофитних организација

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-713/19
ПРЕМИЈЕР
11.06.2019.године
Аида Обућа,с.р.
Горажде
..............................

328a)
На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/19), а у
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складу са одредбама Закона о буџетима Федерације БиХ, („Службене новине ФБиХ“, број: 19/06), Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број:
10/12) и на основу Стратегије развоја
Босанско-подрињског кантона Горажде за период (2016-2020), („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 4/16), Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Позиција одговорног лица: Министар

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614300- Текући трансфери
непрофитним организацијама

Сагласност на Програм, у складу са чланом 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:3/19), дала је Влада Босанско подрињског кантона Горажде,
Одлуком број: 03-14-713/19 од 11.06.
2019. године.

1. НАЗИВ ПРОГАМА:
Назив програма утрошка средстава Министарства за привреду је
„Подршка развоју непрофитних организација Босанско-подрињског кантона Горажде“ за 2019.годину са економског кода 614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2019 - 31.12.2019.
Буџетска позиција: Текући трансфери
непрофитним организацијама
Економски код:

614 300

Укупна вриједност Програма:
15.000 КМ
Одговорно лице: мр.сц.Менсад Арнаут

Контакт лице за Програм:
Мелида Хаџиомеровић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
Интернет:

www.mp.bplg.gov.ba

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
Програм утрошка средстава је
проведбени акт Министарства за привреду који осигурава да се планирана
средства из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде користе на транспарентан, специфичан, мјерљив начин у временски одређеном периоду са
намјером/сврхом да се подстакне економски развој, развој стратешких економских дјелатности, унапређење извоза и запошљавање на начин који доприноси повећању нивоа животног стандарда и запослености на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
као и јачање капацитета Удружења по-
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слодаваца, Привредне и Обртничке
коморе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Пружање подршке обезбиједиће се давањем појединачне државне помоћи с циљем подршке у раду, побољшању услова за рад
Удружења послодаваца, Привредне и
Обртничке коморе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Давање државне помоћи обезбиједиће се
кроз суфинансирање захтјева, на начин како је то прописано програмом за
одређене намјенске активности.
2.2. Опис Програма
Програм подршке развоју непрофитних организација Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину са економског кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, тако што ће се пружањем подршке обезбједити давање појединачне државне помоћи с циљем подршке
у раду, односно побољшању услова за
рад ових организација.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1. Општи/основни циљ Програма
Општи циљ Програма је пружање подршке, како би се појачали капацитети у удружењима, коморама непрофитним организацијама у циљу
бољег и квалитетнијег пружања подршке привредним субјектима, обртниц-
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има и подузетницима кроз унапређење и боље заступање интереса чланова
комора, односно рада непрофитних
организација на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде и обезбјеђењу трипартитног дјалога између
Владе, синдиката и послодаваца на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, сходно Стратегији развоја
Босанско-подрињског кантона Горажде 2016-2020. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број 4/16), тачки 133, која, између осталог, обрађује и пословна удружења
која пружају услуге везане за подршку
пословним субјектима, а односе се на
три пословна удружења са подручја
Босанско-подрињског кантона Горажде, која се овим Програмом подршке
суфинансирају.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Програм не садржи посебне циљеве.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/19) на економском коду 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама у износу од
15.000 КМ. Средства са овог кода биће
додијељена Удружењу послодаваца,
Привредној и Обртничкој комори Босанско-подрињског кантона Горажде и
немогу прећи износ од 5.000 КМ.
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Општи услови и посебни услови
Расподјела средстава се врши
додјелом државне помоћи непрофитним организацијама која може бити
додијељена једном или више пута у складу са одредбама овог Програма.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених захтјева у складу
са одредбама овог Програма. Коначне
одлуке о додјели државне помоћи кориснику или корисницима средстава из
овог Програма доноси Влада Босанскоподрињског кантона Горажде. Након
прихватања приједлога одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава
од стране Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, захтјев је одобрен и
Министарство за привреду доставља
захтјев за плаћање Министарству за
финансије. Прије достављања захтјева
Министарству за финансије, министар
за привреду закључује уговор о кориштењу средстава са представницима
непрофитних организација.
Општи услови за расподјелу средстава
У имплементацији Програма
примјењиваће се рестриктивне процедуре које омогућавају равноправно учествовање у програму коморама – удружењима која кумулативно испуњавају сљедеће опште услове:
1. да су регистрована сходно одредбама Закона о удружењима и
фондацијама, Закона о привредним коморама ФБиХ и Закона
о обрту ФБиХ;
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2. да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
3. да обављају дјелатност на простору Босанско-подрињског кантона Горажде,
4. да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде
рачуна,
5. да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза,
6. да су регистрована минимално
2 године од дана подношења
апликације за учествовање у
Програму,
7. да су доставили извјештај о утрошку средстава из протекле
године (уколико су добијали
средства).
По овом Програму неће бити
расписан јавни позив за додјелу средстава, већ ће апликанти своје апликације достављати након што добију захтјев од Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за достављање апликације.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су Удружење послодаваца, Привредна и Обртничка комора Босанско-подрињског
кантона Горажде, као и привредни субјекти, обртници, подузетници и послодаваци са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма надлежни су запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са Одлуком о додјели средстава
и у складу са одредбама овог Програма. У циљу осигурања процјене резултата, одабрани корисници су дужни
након утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање
из Програма.
Надзор реализације Програма
врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде доношење одлуке о поврату
додијељене државне помоћи или преусмјеравању у складу са одредбама Програма.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма се оче-
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кује остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства у виду ефикаснијег
пословања, проширења и побољшања
квалитета услуга према члановима Удружења послодаваца, Привредне и
Обртничке коморе, побољшање услуга у виду организовања разних едукација привредника-обртника, учешћепредстављање Босанско-подрињског
кантона Горажде на сајмовима.
У циљу осигурања процјене
резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку, дужни
су, након утрошка одобрених средстава, доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма. Форма и садржај
извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени свим корисницима средстава, који ће уз прилоге у виду рачуна, уплатница, извода из банака, уговора бити достављени Министарству
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
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. Како би се смањили ризици у процесу имплементације Програма, уведене су и новине у процесу селекције и мониторигу активности које
су подржане у оквиру овог Програма.
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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.

ст Кантоналној управи за шумарство
Босанско-подрињског кантона Горажде да покрене поступак јавне набавке
за избор најповољнијег понуђаћа за
израду шумско-привредне основе за
приватне шуме на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.

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.

Члан 2.

Број:04-14-770-2/19
18.06.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Менсад Арнаут,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-713/19, дана 11.06.2019. године.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и члана 18. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број:
39/14), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 7. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
поступка јавне набавке
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

Поступак и процедура набавке
извршиће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и подзаконским
прописима који регулишу ову област
(отворени поступак).
Члан 3.
Процијењена вриједност јавне
набавке из члана 1. ове Одлуке износи
200.000 КМ, без ПД-ва.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке се
задужује Кантонална управа за шумарство, Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства су обезбијеђена у
Буџету Кантоналне управе за шумарсво Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину, на економског
коду 821 500 - Набавка сталних средстава у облику права.
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:03–14-712/19
11.06.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена
лица) за 2019.годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 7. редовној сједници, одржаној дана 11.06.
2019.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 600,00 КМ за обезбјеђивање
алтернативног смјештаја кроз надокнаду
кирије за мјесеце АПРИЛ И МАЈ 2019.
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:
Члан 2.

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 Из-даци за расељена лица) за 2019.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

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

Износ
кирије за
2 (два)
мјесеца (КМ)
200,00
200,00
200,00
600,00

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14- 710/19
11.06.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 003) -
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Остали текући трансфери – Информисање за 2019. годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 7. редовној сједници, одржаној дана 11.06.
2019 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 2019. годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 41.165,58 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате V (пете) од укупно XII (дванаест) редовних
транши за 2019. годину намијењене за
исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета 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,
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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:03–14-707/19
11.06.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

332
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), те на основу члана 77. став 6.
Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11 и
5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 7. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о упису ученика
у први разред средњих школа
за школску 2019/2020. годину
I
Овом Одлуком утврђује се број
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одјељења која се планирају уписати у
школској 2019/2020. години у јавним
установама средњег образовања на простору Босанско–подрињског кантона
Горажде, како слиједи:
ЈУМСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде

−
−

−

Општа гимназија
1 одјељење
Економски техничар
– смјер финансијско
- рачуноводствени
(ЕУ ВЕТ)
1 одјељење
Пољопривредна школа
- агротехничар (ЕУ ВЕТ) 1 одјељење

ЈУСТШ „Хасиб Хаџовић“ Горажде
−
−

−

Хемијски техничар
- општи смјер
1 одјељење
Електротехничар
рачунарства
и информатике
1 одјељење
Грађевински техничар 1 одјељење

ЈУССШ „Џемал Биједић“ Горажде
Машинска струка:
прерађивач пластичних
маса
III степен
1 одјељење
− Машинска струка:
обрађивач метала
резањем III степен
1 одјељење
− Угоститељска струка:
кухар технолог конобар технолог
IV степен
1 одјељење.
−

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:03-38-686/19
11.06.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

333
На основучлана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05) и Уговора о извођењу радова на санацији крова на надограђеном стамбено-пословном објекту
у улици Мевсуда Бајића Баје б.б. Витковићи - Град Горажде број: 09-14-2496/19 од 14.05.2019. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
7. редовној сједници, одржаној дана
11.06.2019.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању рачуна на име изведених
радова на санацији крова на
надограђеном стамбено-пословном
објекта у улици Мевсуда Бајића Баје
б.б. Витковићи - Град Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласнот
на плаћање рачуна број: 0067/19 од
22.05.2019.године, коју је доставила фирма „ГОРАЖДЕСТАН” д.о.о. Горажде,
а на име изведених радова на санацији
крова на надограђеном стамбено-пословном објекту у улици Мевсуда Бајића Баје б.б. (стара пошта), Витковићи Град Горажде, на износ од 2.084,69 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбједиће се из Буџета Министар-

19. јун/липањ 2019.
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ства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде – Намјенска средства Кантоналног стамбеног фонда,
са економског кода број: 613700 –Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном њене објаве на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-705/19
11.06.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

334
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 7. редовној сједници, одржаној дана 11.06.2019. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Правилник о измјенама Правилника о дефинисању минималних кадровских и материјално-техничких услова које морају испуњавати извођачи
да би добили лиценцу за обављање дјелатности грађења.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–27-704/19
11.06.2019.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Аида Обућа,с.р.

335
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05) и члана 96. став
2. Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
15/09; 4/13 - Пречишћени текст, 16/13;
6/15 и 7/17), министар за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине, уз претходну сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ
КАДРОВСКИХ И МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ
ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА
Члан 1.
У члану 3. став (2) Правилника
о дефинисању минималних кадровских и материјално-техничких услова
које морају испуњавати извођачи да
би добили лиценцу за обављање дјелатности грађења (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де”, број: 4/10 и 8/10), врше се сљедеће
измјене:
-

у алинеји 3. ријечи “осам лица”
замјењују се ријечима: “шест
лица”;
у алинеји 4. ријечи “осам лица”
замјењују се са ријечима: “шест
лица”;
у алинеји 5. ријечи “пет лица”
замјењују се са ријечима: “четири лица”;
алинеја 6. мијења се и гласи:

“укупан број радника не може
бити мањи од 20, с тим да највише 50%
упослених лица може бити ангажовано путем уговора о дугорочној сарадњи. Лица из алинеја 1. и 2. овог става
не могу бити ангажована путем уговора о дугорочној сарадњи, односно морају бити стално запослена у правном
лицу које тражи лиценцу.”

Члан 2.
У члану 5. став (2) Правилника
алинеја 1. се мијења и гласи:
“за све запослене раднике односно раднике ангажоване путем уговора о дугорочној сарадњи табеларно
приказани подаци о:”.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:09-23-288-4/19
17.06.2019.године
Горажде

МИНИСТАР
Бојан Крунић,с.р.

На овај Правилник сагласност
је дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде својом Одлуком број:
03-23-704/19 од 11.06.2019. године.
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