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ГОРАЖДЕ
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
члана 30. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку конституирајуће сједнице, одржаном 04. децембра
2018. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРИВРЕМЕНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ

Члан 1.
Бира се привремена Комисија
за буџет, финансије и административна питања Скупштине Босанско-под-

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

рињског кантона Горажде у саставу:
1. Синан Лигата - предсједник
2. Емир Фрашто - замјеник
предсједника
3. Мирсад Жуга - члан
4. Аида Сирбубало - члан
5. Сејад Татарин - члан
Члан 2.
Комисија за буџет, финансије и
административна питања Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде је привременог карактера и радиће
до избора сталних радних тијела Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-710/18
04.12.2018.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
члана 30. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку конституирајуће сједнице, одржаном 04. децембра
2018. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРИВРЕМЕНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Бира се привремена Комисија
за избор и именовања Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде у
саставу:
1. Мурадиф Канлић - предсједник
2. Сенад Чељо - замјеник
предсједника
3. Јасмин Хазнадар - члан
4. Ибрахим Делић - члан
5. Велемир Тановић - члан
Члан 2.
Комисија за избор и именовања
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде је привременог карактера и радиће до избора сталних радних
тијела Скупштине Босанско-подрињ-

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-711/18
04.12.2018.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.
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На основу чланова 215.-219. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на
1. ванредној сједници, одржаној 24.12.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗГЛАСАВАЊУ НЕПОВЈЕРЕЊА
ВЛАДИ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком изгласава неповјерење Влади Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Овом се Одлуком ограничавају
овлаштења Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, осим у дијелу обављања свакодневних, минималних и
неопходних послова. То подразумијева
да се неће вршити никакав пријем у
радни однос, осим у основне и средње
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школе, нити реализовати конкурси који су у току, нити ће се доносити акти,
нити склапати и реализовати било какви уговори о провођењу расписаних
тендера и конкурса.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде неће вршити никаква
плаћања по донесеним одлукама, а која би могла изазвати негативне финансијске ефекте у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде, односно стварати нови дефицит.
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ине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Колегиј Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде чине
предсједници клубова посланика, који
су већ достављени Стручној служби од
стране политичких странака заступљених у Скупштини Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-807/18
24.12.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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У складу са Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 1. ванредној сједници, одржаној 24.12.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ КОЛЕГИЈА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 1.
Успоставља се Колегиј Скупшт-

Предсједавајући и замјеници
предсједавајућег Скупштине у Колегију ће учестовати након избора истих.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-05-808/18
24.12.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. тачка I Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03) и члана 35. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“, број: 102/14, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и
5/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 2. ванредној
сједници, одржаној 27.12.2018. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ
ФИНАНСИРАЊУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. до 31.03. 2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује износ привременог финансирања Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-март 2019. године до доношења Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019. годину.
Члан 2.
Привремено финансирање потреба Босанско-подрињског кантона
Горажде из члана 1. ове Одлуке утврђује се у износу од 8.086.901,00 КМ.

Привремено финансирање Босанско-подрињског кантона Горажде из
члана 1. ове Одлуке извршават ће се у
складу са приоритетима утврђеним у
члану 22. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 13/17).
Буџетски корисници не смију
започињати нове поступке запошљавања у вријеме трајања Одлуке о привременом финансирању те не могу започињати нове или проширене програме док се не одобри Буџет за 2019. годину.
Члан 3.
Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за период 01.01-31.03.
2019. године састоји се од:

Опис
I
II

Приходи, примици и финансирање
Расходи и издаци

Буџет за период
01.01-31.03.2019. године
8.086.901,00
8.086.901,00

А. Приходи, примици и финансирање
Економски
код
710000
720000
730000
770000

Опис
Приходи од пореза
Непорезни приходи
Текући трансфери (трансфери и донације)
Приходи по основу заосталих обавеза
Укупно

Буџет за период
01.01-31.03.2019. године
7.236.053,00
642.703,00
207.211,00
934,00
8.086.901,00
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Б. Расходи и издаци
Економски
код
611000
612000
613000
614000
615000
616000
821000
823000

Опис
Бруто плате и накнаде
Доприноси послодавца

Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге
Текући трансфери и други текући расходи

Капитални трансфери појединцима
Издаци за камате и остале накнаде
Издаци за набавку станих средстава
Издаци за отплату дугова
У к у п н о:

Буџет за период
01.01.-31.03.2019. године
4.638.043,00
479.038,00
706.618,00
1.814.789,00
7.500,00
21.623,00
260.046,00
159.244,00
8.086.901,00

Члан 4.

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде”, а примјењиваће се од 01. јануара 2019. године.

Даје се сагласност на Одлуку о
привременом финансирању Завода
здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, за период
01.01 - 31.3.019. године.

Број:01-14-825/18
27.12.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу чланова 109. и 111.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 2. ванредној сједници, одржаној 27.
12.2018. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ
ФИНАНСИРАЊУ ЗАВОДА
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД
01.01 - 31.03.2019. ГОДИНЕ

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивању у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“, а примјењиваће се од 01. јануара 2019. године.
Број:01-14-826/18
27.12.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.
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На основу члана 35. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15,91/15, 102/15,
104/16 и 5/18), члана 103. Закона о здравственом осигурању („Службене новине Федерације БиХ“, број: 30/97,
7/02, 70/08 и 48/11) и члана 19. Стату-
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та Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде,
Управни одбор Кантоналног завода
здравственог осигурања Горажде, на 3
(трећој) ванредној сједници од 18.12.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о привременом финансирању
Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде за период
јануар - март 2019.године
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују основе привременог финансирања Завода
здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем
тексту: Кантонални завод здравственог
осигурања Горажде) за период јануар
- март 2019.године, до доношења Финансијског плана Кантоналног завода
здравственог осигурања Горажде за
фискалну 2019.годину.
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Члан 2.
Привремено финансирање у
смислу члана 1. Ове Одлуке обављаће
се сразмјерно средствима утрошеним
у истом периоду, а највише до тромјесечног просјека за претходну фискалну годину.
Члан 3.
Приходи Кантоналног завода
здравственог осигурања Горажде у привременом финансирању за период
јануар - март 2019.године су:
1. Приходи од доприноса
за обавезно здравствено
осигурање
4.483.520 КМ
2. Остали приходи
16.480 КМ
УКУПНО:
4.500.000 КМ
Члан 4.
Расходи Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде у привременом финансирању за период јануар-март 2019.године су:

1. Примарна здравствена заштита .................................................................647.268 КМ;
- ЈУ Дом здравља Горажде ..........................................................................459.594 КМ;
- ЈУ Дом здравља Горажде (субв. за тек.ликвид)......................................17.500 КМ;
- ЈУ Дом здравља Горажде (лабаратор.претраге).....................................24.324 КМ;
- ЈУ Дом здравља Устиколина ......................................................................55.100 КМ;
- ЈУ Дом здравља Устиколина (ликв.и усл. послов).................................22.425 КМ;
- ЈУ Дом здравља Прача .................................................................................51.500 КМ;
- ЈУ Дом здравља Прача (ликв.и услов.послов)..........................................8.075 КМ;
- ЈУ Завод за јавно здравство- ХЕС.................................................................8.750 КМ;
- Секундарна здравствена заштита .......................................................817.084 КМ;
- ЈЗУ Кантонална болница Горажде .........................................................721.084 КМ;
- ЈЗУ Кантонална болница Горажде
(Ангажовање љекара)...................................................................................12.500 КМ;
- ЈЗУ Кантонална болница Горажде
(Болничка листа лијекова)..........................................................................70.000 КМ;
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ЈЗУ Кантонална болница Горажде
(лабораторијске претраге).............................................................................1.000 КМ;
Трошкови крви и крвних деривата .........................................................12.500 КМ;
Есенцијална листа лијекова + накнада .............................................823.012 КМ;
Лијекови - Есенцијална листа ..................................................................751.218 КМ;
Накнада за тимове ........................................................................................71.794 КМ;
Лијечење ван Кантона ............................................................................555.108 КМ;
Трошкови лијечења ван кантона............................................................ 474.936 КМ;
Остали трошкови лијечења ван Кантона................................................80.172 КМ;
Ортопедске справе и помагала ............................................................124.089 КМ;
Рефундација боловања преко 42 дана ...............................................150.514 КМ;
Доприноси ПИО на боловање ................................................................50.149 КМ;
Остали захтјеви - одлуке Управног одбора ........................................41.285 КМ;
Средства за унапређење пруж.здравствених услуга ..................1.017.066 КМ;
Стручна служба Завода ..........................................................................197.144 КМ;
Накнада за рад љекарских комисија ...................................................11.888 КМ;
Накнада за рад Управног одбора .............................................................2.127 КМ;
Издаци за уговоре о дјелу ............................................................................900 КМ;
Допринос за здр, ПИО, порез од друг.сам. дјелатности....................3.986 КМ;
Остали трансфери за здравствану дијагностику..............................58.380 КМ;
УКУПНО : 4.500.000 КМ
Члан 5.

По истеку привременог финансирања из члана 1. ове Одлуке, остварени приходи те извршени расходи
укључују се у Финансијски план Завода за фискалну 2019.годину.
Члан 6.
Ова Одлука о привременом финансирању Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде за период
јануар - март 2019.године ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, а примјењиваће се од 01.
јануара 2019. године до 31. марта 2019.
године.
Број:14-4006-1/18
18.12.2018.године
Горажде

Предсједник
Управног одбора

Нермин Папрачанин,с.р.

780
На основу чланова 109. и 111.
Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 2. ванредној сједници, одржаној 27.
12.2018. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ
ФИНАНСИРАЊУ ЈУ „СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ“, ЗА ПЕРИОД
01.01 - 31. 03.2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
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привременом финансирању ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде“, за период
01.01 - 31.03.2019. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивању у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, а примјењиваће се од 01. јануара 2019. године.
Број:01-14-827/
27.12.2018.године
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
СКУПШТИНЕ
Едита Велић,с.р.

781
На основу чланова 35. и 38. Закона о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Ф
БиХ“, број: 102/13, 09/14, 13/14, 8/15,
91/15, 102/15, 104/16 и 5/18), Управни
одбор ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 18. Сједници, одржаној дана 25.12.
2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
о Привременом финансирању
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кантона
Горажде за период
јануар - март 2019. године
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују основе привременог финансирања Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар
- март 2019. године до доношења Финансијског плана Службе за запошљавање за 2019. годину.

Члан 2.
Привремено финансирање Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-март 2019.године утврђује се у висини од једне четвртине укупних процијењених прихода и расхода остварених у 2018. години у износу од
385.000,00 КМ.
Члан 3.
Приходи Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде у Привременом финансирању за
период јануар - март 2019. године су:
1. Приходи од доприноса
за осигурање
од незапослености......355.000,00 КМ
2. Непорезни приходи.......2.000,00 КМ
3. Текући трансфери
4. и донације.......................28.000,00 КМ
УКУПНО: ...................385.000,00 КМ
Члан 4.
Расходи Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде у Привременом финасирању за
период јануар - март 2019. године су:
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Економ
ски код

ОПИС

1

2

Одлука о
привременом
финансирању
01.01 31.03.2019.год.
3

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

385.000

610000

Текући расходи

385.000

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

104.000

611100
611110
611130

Бруто плате и накнаде плата
Плате и накнаде плате по умањењу доприноса
Доприноси на терет запослених

92.000
62.000
30.000

611200

Накнаде трошкова запослених

12.000

612000

Доприноси послодавца

10.000

613000
613100
613200
613300
613400
613500

Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
Издаци за комуникацију и комуналне услуге
Набавка материјала и ситног инвентара
Издаци за услуге превоза и горива
Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне
имовине
Издаци за текуће одржавање
Издаци осигурања, банкарских услуга и платног
промета
Уговорене и друге посебне одлуке

21.000
1.500
1.000
3.000
3.000
500

613600
613700
613800
613900
614000
614200
614500

Текући трансфери и други текући расходи
Текући трансфери појединцима
Субвенције приватним предузећима и
подузетницима

500
500
4.000
7.000
250.000
190.000
60.000
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Члан 5.

Члан 1.

Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде обавезује се да ће новчану накнаду незапосленим лицима и допринос за здравствену заштиту незапослених лица измиривати мјесечно.
Износ из става 1. овог члана Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде ће дозначити
по истеку мјесеца за претходни мјесец,
а према динамици наплате укупних
прихода Службе за запошљавање, односно реализацији Одлуке о привременом финансирању за период јануармарт 2019. године.

Управни одбор ЈУ „Служба за
запошљавање
Босанско-подрињског
кантона Горажде” доноси Одлуку о
привременом финансирању ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде”, за период јануар - март 2019. године до доношења
Финансијског плана Службе за запошљавање за 2019. годину.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, а примјењиваће се од 01.01.
2019. године до 31.03.2019. године.
Број:01/12-05-98-1/18
25.12.2018.године
Горажде

Предсједник УО
Алдин Жуга,с.р.

782
На основу члана 31. Статута Службе за за запошљавање, Управни одбор Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде, на 18.
ванредној сједници, одржаној дана 25.
12.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о привременом финансирању
ЈУ „Служба за запошљавање
Босанско–подрињског кантона
Горажде” за период
јануар - март 2019. године

Члан 2.
Одлуку доставити Министарству за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде и Влади Босанскоподрињског кантона Горажде на увид
и даљу процедуру.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, а примјењиваће се од 01.01.2019.
до 31.03.2019. године.
Број:01/12-05-98-1/18
ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
25.12.2018.године
Горажде
Алдин Жуга,с.р.

783
На основу члана 55. Статута Службе за запошљавање, Надзорни одбор Службе за запошљавање Босанскоподрињског кантона Горажде, на 10.
ванредној сједници одржаној дана 25.
12.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о привременом финансирању
ЈУ „Служба за запошљавање
Босанско–подрињског кантона
Горажде” за период
јануар - март 2019. године
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Члан 1.
Надзорни одбор ЈУ „Служба за
запошљавање
Босанско-подрињског
кантона Горажде” доноси Одлуку о
привременом финансирању ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде”, за период јануар - март 2019. године до доношења
Финансијског плана Службе за запошљавање за 2019. годину.
Члан 2.
Одлуку доставити Министарству за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде и Влади Босанскоподрињског кантона Горажде на увид
и даљу процедуру.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, а примјењиваће се од 01.01.2019.
до 31.03.2019. године.
Број:01/13-05-99-1/18 ПРЕДСЈЕДНИЦА
25.12.2018.године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Горажде
Нирзама Џемиџић,с.р.

784
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 162. редовној сједници, одржаној дана 27.09.2018.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде којима су средства потребна због
тешке социјално-материјале ситуације
и за трошкове лијечења, како слиједи:
1. Агановић Расема у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000019832869, отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
2. Кукобат Мирослава, у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на текући рачун број:186-000-40738500-62 отворен
код Зират банке БХ д.д. филијала
Горажде.
3. Ђерић Снежана у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415251310180649 отворен код ББИ
банке.
4. Рашидовић Самир у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1862610332501489 отворен код Зират банке БХ д.д. филијала Горажде
5. Бездроб Мукадеса у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1325002009293698 отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде
6. Ракановић Будимир у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000028138688 отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
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7. Ферхатовић Лејла у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
141-525-13101306-94 отворен код Босна банке интернешнал д.д. Сарајево.
8. Ћатовић Алма у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1862610332668911 отворен код Зираат банке д.д.
9. Хаџихасановић Бахрудин у износу
од 150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1028401500138941 отворен код УНИОН банке, експозитура Горажде
10. Јахић Урфета у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1028401500236620 отворен код УНИОН банке, експозитура Горажде
11. Козић Заим у износу од 100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1325002011831994 отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде
12. Кадрић Захид у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
13226020140382-82 отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде
13. Фазлић Мухамед у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602018761988 отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде
14. Пјано Един у износу од 100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
199-543-60625595-52 отворен код
Шпаркасе банке.
15. Херенда Халида у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1327310012630402 отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде
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16. Исановић Аида у износу од 100,00
КМ
17. Туруља Мунира у износу од 100,00
КМ
18. Боровац Сеад у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1028401500190642 отворен код УНИОН банке, експозирута Горажде.
19. Угљеша Мунира у изноу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1995436058909830 отворен код Шпаркасе банке.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1443/18
27.09.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

785
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са члановима 36. и 38.
Закона о извршењу Буџета Босанско-
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подрињског кантона Горажде за 2018.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018. године,
д о н о с и:

ужује се Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2018.
годину, на економском коду 613 700 Издаци за текуће одржавање – РЕПЕТИТОРИ.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
поступка јавне набавке

Члан 5.

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност
Министарству за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде да покрене поступак јавне набавке за избор
најповољнијег понуђача за санацију
фасаде на објекту у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде, у
којем су смјештени опрема и уређаји
за примопредају радио и телевизијског
сигнала, који се налази на локалитету
Хаџића Брдо, односно на катастарској
парцели број 1011/2 КО Хаџићи.
Члан 2.
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.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1433/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

786
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода 614200
– „Текући трансфери појединцима”
БОР 005 – стипендирање и обезбјеђење
уџбеника за дјецу припадника борачке популације, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018.
године, д о н о с и:

Члан 3.
Процијењена вриједност јавне
набавке из члана 1. ове Одлуке износи
10.200,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке зад-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име набавке уџбеника дјеци
припадника борачких популација
која похађају средње школе
на подручју Кантона за буџетску
2018. годину
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.650,00 (словима: четири хилљаде шест стотина педесет) КМ на име набавке уџбеника
дјеци припадника борачких популација која похађају средње школе на подручју Босанско–подрињског кантона
Горажде за буџетску 2018.годину.
Корисници и појединачни изнси средстава утврђени су Одлуком министра за борачка питања број: 11-141684-7/18 од 02.10.2018.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 - “Текући трансфери појединцима” – БОР
005 – стипендирање и обезбјеђење
уџбеника за дјецу припадника борачке популације.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а укупна средства уплатити на жирорачун НЛБ Тузланска банка, филијала
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1431/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614100 (ЈАО 003)
– Текући трансфери за здравство (од
значаја за Кантон) за 2018.годину, број:
08-37-321-2/18 од 05.03.2018.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14236/18 од 22.02.2018.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 165. редовној сједници, одржаној
дана 12.10.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона
Горажде, за набавку вакцина
против сезонске грипе
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 5.000,00 КМ (словима: пет хиљада конвертибилних марака) на име финансирања захтјева ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, за помоћ у
набавци најмање 300 доза вакцина против сезонске грипе за ризичне групе
становништва.
Члан 2.
Средства у износу 5.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министар-
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ства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери за здравство (од значаја
за Кантон) за 2018.годину, а у корист
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде, на рачун број: 1011400000178254 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Програмом
утрошка, а по утрошку средстава, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1430/18
12.10.2018.година
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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788
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 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
„Специјализације у ЈЗУ Кантоналнај
болница Горажде за 2018. годину”
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава суфинансирање Пројекта „Специјализације у ЈЗУ
Кантонална болница Горажде за 2018.
годину”, у износу од 100.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог захтјева обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2018. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 004) – Текући трансфери
за здравство-специјализације за 2018.
годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1478/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 004) –
Текући трансфери за здравство-специјализације за 2018. годину, број: 0837-315-2/18 од 22.02.2018.године (сагласност: одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-237/
18 од 22.02.2018.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
165. редовној сједници, одржаној дана
12.10.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
„Специјализације у ЈЗУ Кантонална
болница Горажде за 2018.годину”
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 20.000,00 КМ (словима: двадесет хиљада конвертибилних марака) на име суфинансирања
Пројекта „Специјализације у ЈЗУ Кантонална болница Горажде за 2018.го-

дину”.
Члан 2.
Средства у износу 20.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 004) – Текући трансфери за здравство – специјализације за 2018.годину, а у корист ЈЗУ
Кантонална болница Горажде, на рачун број: 1011400000263226 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈЗУ Кантонална болница Горажде да, у складу са Програмом утрошка, а по реализацији одобрених средстава, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1458/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 615100 Капитални трансфери за здравство (од за Кантон) за 2018.годину, број:08-37-453-2/18
од 08.03.2018.године (сагласност: одлука Владе Босанско–подрињског кантона, број:03-14-283/18 од 02.03.2018.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање Захтјева у вези
едукације медицинског кадра,
у складу са усвојеним Пројектом
„Успостава Дијализног центра
у Горажду” при ЈЗУ Кантонална
болница Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 15.000,00 КМ на име
финансирања Захтјева у вези едукације медицинског кадра у складу са усвојеним Пројектом „Успостава Дијализног центра у Горажду” при ЈЗУ Кантонална болница Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 15.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министар-
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ства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 615100 Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон) за 2018.годину, а у корист ЈЗУ
Кантонална болница Горажде, на рачун број: 1011400000263226 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈЗУ Кантонална болница Горажде да, у складу са Програмом утрошка, а по реализацији Пројекта, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице достави извјештај о намјенском
утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1441/18
12.10.2018.година
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2018. годину број: 10-14-2332/18 од 31.01.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
165. редовној сједници, одржаној дана
12.10.2018 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравањуновчанихсредстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име IX (девете) од укупно XII
(дванаест) редовних транши за
2018.годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 40.427,10 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате IX
(девете) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2018.годину, намијењене за исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Остали текући
трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001666685, отв-
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орен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број:4245030110002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1427/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (“Службене новине
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и
5/18) и члана 24. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 13/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 165.
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редовној сједници, одржаној 12.10.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прерасподјели расхода и издатака
између буџетских корисника
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава прерасподјела расхода и издатака како слиједи:
-

-

-

-

Из Буџета Дирекције робних резервиса економског кода:
613200 – Издаци за енергију износ од 7.020,00 КМ
преусмјерити
у Буџет Општинског суда на економски код
613200 – Издаци за енергију
Из Буџета Владе Босанско-подрињског кантонаса економског кода:
613900 – Уговорене услуге и друге посебне услуге износ
од 7.500,00 КМ
преусмјерити
у Буџет Службе за заједничке
послове кантоналних органа на
економски код
613200 – Издаци за енергију
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије и
напријед наведени буџетски корисници свако у оквиру своје надлежности.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а биће накнадно објављена у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1426/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 165. редовној сједници, одржаној
дана 12.10.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде замјесец МАЈ 2018. године у укупном износу како слиједи:
1. Град Горажде 40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ002)
- Текући трансфери Општини Горажде на рачун број:1028400000002
222, отворен код Унион банкее д.д.
експозитура Горажде
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Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ
40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614100 (БАЛ003) - Текући трансфери Општини Фоча-Устиколина
на рачун број: 101-140-00005957-42,
отворен код Привредне банке д.д.
Сарајево, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 134,
буџетска организација: 0000000
3. Општина Пале у Федерацији БиХ
40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614100 (БАЛ004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на
рачун број:102-007-0000018886, отворен код Унион банке Сарајево,
филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 136,
буџетска организација: 0000000
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.

28. децембар/просинац 2018.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1424/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

794
На основу члана 23. Закона о
Влади Босансо-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског Горажде” број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање Споразума
о подјели трошкова на пројекту
„Зелени економски развој Повећање енергијске ефикасности
два јавна објекта (ЈУ Музичка школа
„Авдо Смаиловић” Горажде
и ОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде)
у Босанско-подрињском кантону
Горажде”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) потпише Споразум о подјели трошкова на
пројекту „Зелени економски развој Повећање енергијске ефикасности два
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јавна објекта (ЈУ Музичка школа „Авдо
Смаиловић” Горажде и ОШ „Хусеин
еф.Ђозо” Горажде) у Босанско-подрињском кантону Горажде”.
Члан 2.
Прије потписивања Споразума
о подјели трошкова на пројекту „Зелени економски развој - Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта у
Босанско-подрињском кантону Горажде” прибавиће се позитивно мишљење
Кантоналног правобраниоца на исти.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама” Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:03–14-1423/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде˝, број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде˝, број: 13/17) и Програма утрошка средстава Владе Босанскоподрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 - Трансфери непрофитним организацијама, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници одржаној дана 12.10.2018. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
непрофитним организацијама из
Буџета Владе Босанско-подријског
катнона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери непрофитним организацијама у укупном износу како слиједи:
1. Удружење “СЕКА” у износу од
1.500 КМ
Средстава уплатити на рачун број:
1322602019248055, отворен код НЛБ
банкее.
2. ФК “Горажде” у износу од 30.000,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1346201001145933, отворен код АСА
банке.
3. Удружење пчелара “Бехар” Босанско-подрињског кантона Горажде у
износу од 1.500,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1020070000024221,
отворен
код
УНИОН банке.
4. НК “Азот” Витковићи у износу од
2.500,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1346201001502020, отворен код АСА
банке.
5. МРК “Горажде” у износу од
12.000,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1610300002260096,
отворен
код
Раифаизен банке.
6. СФК “ЛИБЕРО” у износу од 2.000,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1415255320008553, отворен код ББИ
банке.
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7. Удружење “Мотив” у износу од
1.000,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1990540006180157, отворен код Шпаркасе банке.
8. Удружење “Свјетлост Дрине” у
износу од 1.000,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1990540006546332, отворен код Шпаркасе банке.
9. Удружења “Нада” у износу од
1.000,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602015924738, отворен код НЛБ
банке.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.године на економском коду
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – БАН 001.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су поднијети извјештај о реализацији проведених активности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1418/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

796
На основу члана 69. став (2) тачка д) и члана 70. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник БиХ”, број:
39/14), на препоруку Комисије за заједничку набавку број: 03-14-1274-9/18,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка
јавне набавке дрвеног пелета
Члан 1.
Поништава се поступак јавне
набавке дрвеног пелета за загријавање
објеката Босанско-подрињског кантона Горажде за гријну сезону 2018/2019.
по методу кКонкурентски захтјев за
доставу понуда јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Комисија за заједничку набавку.
Члан 3.
Ова ће се Одлука објавити на
веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде истовремено са
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у
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складу са чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом
71. став 2. Закона о јавним набавкама, а
накнадно ће да се објави и у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Образло жење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-141274/18 од 17.09.2018.године, путем конкурентског захтјева.
Поступак је проводила Комисија за заједничке набавке именована Рјешењем Владе Босанско-подрињког
кантона Горажде 03-14-813/18. Комисија за заједничке набавке провела је
поступак и доставила Извјештај о раду
са препоруком за поништење поступка јавне набавке дрвеног пелета.
У наведеном извјештају Комисија је констатовала да су благовремено пристигле двије пријаве и то:
a)

„РАМАЖ” д.о.о. Миљено-Чајниче, са цијеном у износу од
48.000,00 КМ и
б) „ХИФА ПЕТРОЛ” д.о.о. Сарајево, са цијеном у износу од
62.985,00 КМ, са понуђеним попустом од 5% тј. 3.315,00 КМ

1. Понуда фирме Рамаж д.о.о. Чајниче је формално неисправна, јер у
Обрасцу за понуду Анекс II нису
унесени сви тражени подаци, а на-
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рочито се односи на тачке 3, 4. и 5.
овог обрасца. Такође, код испуњавања квалификационих услова фирма Рамаж д.о.о. је доставила Рјешење о регистрацији са датумом
28.10.2014.год., овјерено 01.10.2018.
године, што је у супротности са тендерском документацијом. Тачка
3.2. – Способност за обављање професионалне дјелатности гдје је у
тачки а. као доказ предвиђено да се
доставља извод из судског регистра
оригинал или овјерена копија чији
датум издавања није старији од три
мјесеца од дана достављања понуде.
Из ових разлога Комисија сматра да ова понуда формално није исправна.
2. Увидом у понуду компаније Хифа
Петрол д.о.о. Комисија је утврдила
да је иста формално исправна, међутим укупна цијена са попустом
без ПДВ-а износи 62.985,00 КМ,
што знатно премашује платни разред за конкурентски захтјев, који
износи 50.000,00 КМ и колико је одобрених средстава без ПДВ-а за предметну набавку.
Из ових разлога Комисија сматра да је и ова понуда неприхватљива.
Из наведених разлога примјеном члана 69. став 2. тачка д) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број:39/14) одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове се Одлуке може изјавити
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жалба најкасније у року од 5 дана од
дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–1274-10/18
11.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ” број: 39/14), у даљем тексту: ЗЈН, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поновном покретању
поступка јавне набавке
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде покреће
поновни поступак јавних набавки дрвеног пелета за загријавање објеката Босанско-подрињског кантона Горажде
за грејну сезону 2018/2019. по методу
отворени поступак за доставу понуда.
Члан 2.
Јавна набавка ће се извршити у
количини од 530 тона пелета укупне
процијењене вриједности јавне набавке у износу од 205.000,00 КМ без ПДВ-а
за двије гријне сезоне.
Са одабраним понуђачем закључиће се оквирни споразум.
Члан 3.
Поступак јавне набавке из члана 1. ове Одлуке вршиће Комисија за

заједничку јавну набавку која је формирана Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Средства су осигурана у Буџету
Дирекције робних резерви за 2018. годину на економском коду 613 200 “Издаци за енергију”.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1439/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

798
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 114. став 2. Закона о организацији органа управе у
Федерацији Босне и Херцеговине “Службене новине ФБиХ”, број:35/05), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за отпис
материјално-техничких средстава
у Министарству за унутрашње
послове Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-
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ст министру за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде
да, због застарјелости и неупотребљи-

вости, изврши отпис и уништење сљедећих материјално-техничких средстава – аутоматског наоружања:

РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.

ФАБРИЧКИ
БРОЈ
Б 50453
Б 79487

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

Уништење аутоматског наоружања из члана 1. ове Одлуке извршити у вријеме и на локацији према програму који доноси Развојни програм
Уједињених нација –УНДП, о чему се
треба сачинити записник.
По сачињавању записника о
уништењу, аутоматско наоружање из
члана 1. ове Одлуке искњижити из књиговодствене евиденције имовине Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1421/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

КЊИГОВОДСТВЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
0,00
0,00
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског
плана обиљежавања
18.септембра 2018.године
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја се Финансијски план обиљежавања 18. септембра 2018.године, у износу од 9.674,58
КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Финансијски план обиљежавања 18. септембра 2018.године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1420/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

800
На основу члана 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17) и члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Владе Босанскоподриског кантона Горажде
са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним
организацијама - Мерхамет
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2018. годину, са економског кода
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Мерхамет, у
износу од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1482/18
ПРЕМИЈЕР
12.10.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

800a)
На основу члана 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде са економског кода 614 300
– Текући трансфери непрофитним
организацијама - Мерхамет
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је “Програм
утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама – Мерхамет.
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Период реализације Програма:
01.01.2018-31.12.2018.године
Буџетска позиција: Влада Босанскоподрињског кантона Горажде
614 300

Економски код:

Укупна вриједност Програма:
2.000,00 КМ
Одговорно лице:

Емир Сијерчић

Позиција одговорног лица: Секретар
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде
Контакт лице за Програм:
Сијерчић Емир
038/221-212

Контакт-телефон:
Контакт е-маил:

eka@bpkg.gov.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 41. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број:03–14–1482/18
од 12.10.2018.године.

чин подношења захтјева, начин дозначавања средстава и надзор над утрошком средстава из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама–Мерхамет.
Сврха овог Програма је подршка удружењу Мерхамет у циљу стварања предуслова да својим планским и
програмским активностима допринесу побољшању статуса крајњих корисника, односно чланова удружења или
шире друштвене заједнице.
Такође, сврха овог Програма је
да се у складу са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде осигура плански и
транспарентан утрошак средстава одобрених на овом економском коду.
2.2. Опис Програма
Програмом је предвиђено да се
финансијским средствима из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде помогне реализација пројеката и
програмских активности непрофитних организација на подручју нашег кантона – конкретно хуманитарној организацији – Мерхамет у циљу провођења планираних активности овог удружења.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

3.1. Општи/основни циљ Програма

2.1.

Општи циљ Програма је финансијска помоћ непрофитним организацијама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде те подржавање

Сврха Програма

Овим се Програмом утврђују
критерији за расподјелу средстава, на-
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и промоција пројеката и активности
усмјерених на афирмацију опште-друштвено корисних циљева на подручју
кантона.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Посебни циљеви Програма су
финансијска помоћ непрофитним организацијама за реализацију започетих
пројеката или пројектних активности,
а који нису могли обезбиједити довољна финансијска средства.
4.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Укупна средства за реализацију
овог Програма износе 2000,00 КМ и иста су планирана у Буџету Владе Босанско-подрињског кантона Горажде на
економском коду 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.
5. ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА
Средства за реализацију овог
Програма планирана су у Буџету Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и иста ће се одобравати посебном
одлуком Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисник средстава је непрофитна хуманитарна организација Мерхамет.
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
Програм и мониторинг вршиће
лица запослена у Уреду премијера и
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Број:03–14–1482-1/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

801
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), те на основу Програма утрошка
средстава Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Меџлис ИЗ,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Муфтијству горажданском Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Исламској заједници у Босни и Херцеговини - Муфтијству горажданском
Горажде за:
-

изградњу надстрешнице испред џамије џемата Копачи, у износу од 500,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Меџлис ИЗ.
Средства уплатити на жирорачун Исламске заједнице у Босни и Херцеговини – Муфтијство горажданско
Горажде на рачун број:1011400000082612
отворен код Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево, филијала Горажде,
за потребе Меџлиса ИЗ Горажде џемат
Копачи.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1455/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

802
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Мерхамет, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници,
одржаној дана 12.10.2018.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
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Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 1.000,00
КМ, ХО “Мерхамет” МДД Сарајево –
РО Горажде, за провођење редовних
активности.
Средства уплатити на рачун број: 1325002002482261, отворен код НЛБ
банке Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама –
Мерхамет.
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:03–14-1457/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

803
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину, (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 13/17), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној
дана 12.10.2018. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи удружењима
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
једнократне новчане помоћи у износу
од 6.300,00 КМ удружењима како слиједи:
-

-

-

-

Удружење грађана повратника у
Чајниче у износу од 1.000,00 КМ,
на име помоћи за изградњу ловачке куће у повратничком насељу Батово - МЗ Међурјечје.
Средства уплатити на рачун број:
1020070000035570 отворен код Унион банке, експозитура Горажде.
Удружење жена “Устиколина” из
Устиколине у износу од 300,00 КМ
на име помоћи за набавку материјала потребног за израду ручних
рукотворина.
Средства уплатити на рачун број:
137-620-60068674-57, отворен код
Моје банке д.д. Сарајево.
БЗК Препород Сарајево – Општинско друштво Копачи – Ново Горажде у износу од 4.000,00 КМ, на
име финансијске помоћи при реализацији пројеката у општини Ново Горажде.
Средства уплатити на рачун број:
1322602017058474, отворен код НЛБ
банке.
Удружење грађана “Мајке Сребренице и Подриња” у износу од
1.000,00 КМ, на име обиљежавање
23. годишњице геноцида, као и помоћ за рад удружења.
Средства уплатити на рачун број:
338 900 220 60 40 455, отворен код
Уникредит банке, д.д. Сарајево.

Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – Текући
непрофитним организацијама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1453/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

804
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), у складу са чланом 9. став 25.
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину остваривање
права из Закона о накнадама плата и
посланика које бира, именује или чији
избор потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона број: 01-02-390/14
од 20.05.2014. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 165.
редовној сједници, одржаној дана 12.
10.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању рачуна
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
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средства у укупном износу од 4.052,10
КМ, како слиједи:
-

-

-

-

-

Рачун број: 293/18 успостављен од
стране БЕНО д.о.о. ПЈ хотел „Бехар” Горажде, у износу од 1.128,00
КМ, на име састанка са предсједатељом Вијећа министара.
Средства уплатити на рачун број:
1415255320000114, отворен код ББИ
БХ Сарајево.
Фактура број: 272/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Горажде у износу од 471,00 КМ, на име
посјете гостију из Федералног завода за програмирање.
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
Фактура број: 440/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Горажде у износу од 916,50 КМ, на име
посјете гостију приликом потписивања Уговора за изградњу тунела.
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
Фактура број: 424/18 успостављена
од стране А-С компани д.о.о. Горажде у износу од 509,00 КМ, на име
посјете гостију за 18. септембар –
Дан Кантона и Града Горажда.
Средства уплатити на рачун број:
1990540005501254, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
Фактура број: 5233/18 успостављена од стране “Млин” д.д. Устиколина у износу од 327,60 КМ, на име
набавке прехрамбених артикала –

колача за Дан Кантона и Града Горажда.
Средства уплатити на рачун број:
1011400000033918 отворен код Привредна банке д.д. Сарајево филијала Горажде.
-

Предрачун-рачун број: 12/18 успостављен од стране Удружење пољопривредних произвођача Фоча-Устиколина у износу од 700,00 КМ, на
име набавке поклон пакета за госте
манифестације “Дани јабуке”.
Средства уплатити на жирорачун
број: 1610300005350031, отворен код
Раифаизен банке, филијала Горажде.
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства уплатити из Буџета Владе Босанско-подринсјког кантона Горажде,
економски код 613 900 – Уговорене
услуге и друге посебне услуге.
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:03–14-1456/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

805
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
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8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти, и Програмима о
измјенама и допунама Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
са економског кода 614100 – Текући
трансфери другим нивоима власти –
за пројекте, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 165. редовној
сједници, одржаној дана 12.10.2018.године, д о н о с и:

ка зграде у улици улици 43. дринске
ударне бригаде број: 9, корисником
средстава, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде ће закључити уговор
о суфинансирању, у којем ће се прецизирати права и обавезе, начин уплате
средстава, надзор над реализацијом,
као и друга питања од значаја за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Санација крова на
згради у улици 43. Дринске ударне
бригаде број: 9”.

ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Санација крова на згради у улици
43. дринске ударне бригаде бр.9”

Члан 4.

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 6.000,00
КМ Заједници етажних власника зграде у улици 43. дринске ударне бригаде број: 9, за суфинансирање Пројекта “Санација крова на згради у улици
43. дринске ударне бригаде број: 9.”
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Члан 3.
Са Заједницом етажних власни-

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:03–14-1470/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

806
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти, и Програмима о
измјенама и допунама Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти – за
пројекте, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 165. редовној сје-
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дници, одржаној дана 12.10.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању Пројекта
“Израда фасаде на згради кућног
савјета у Беричу”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 4.000,00
КМ Заједници етажних власника у Мјесној заједници Берич, за суфинансирање Пројекта “Израда фасаде на згради кућног савјета у Беричу”.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Члан 3.
Са Заједницом етажних власника у Мјесној заједници Берич, корисником средстава, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити
уговор о суфинансирању, у којем ће се
прецизирати права и обавезе, начин
уплате средстава, надзор над реализацијом, као и друга питања од значаја
за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор о суфинансирању реализације Пројекта “Израда фасаде на
згради кућног савјета у Беричу”.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1468/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

807
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100 - Текући трансфери
другим нивоима власти и Програмима
о измјенама и допунама Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину са економског кода 614100 – Текући трансфери другим нивоима власти
– за пројекте, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 165. редовној сједници, одржаној дана 12.10.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању пројекта
“Асфалтирање путног правца
Садба–Оглечевска ријека-ишине”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 30.000,00
КМ Граду Горажду, за суфинансирање пројекта “Асфалтирање путног
правца Садба – Оглечевска ријека Тишине”.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити са економског
кода Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 614 100 - Текући трансфери другим нивоима власти – за пројекте.
Средства уплатити на депозитни рачун број: 1028400000002222, отворен код Унион банке.

Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), Влада Босанско подрињског
кантона Горажде, на 9. ванредној сједници, одржаној 19.10.2018.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о давању
сагласности Дирекцији робних
резерви да изврши набавку
енергената за робне резерве,
а у складу са ЗЈН и у процедури
заједничких набавки

Члан 3.
Са Градом Гораждем, корисником средстава, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити
уговор о суфинансирању, у којем ће се
прецизирати права и обавезе, начин
уплате средстава, надзор над реализацијом, као и друга питања од значаја
за реализацију уговора.
Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор о суфинансирању реализације пројекта “Асфалтирање путног правца Садба – Оглечевска ријека Тишине” са Градом Гораждем.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу данм објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1469/18
12.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

808
На основу члана 23. Закона о

Члан 1.
У Одлуци о давању сагласности
Дирекцији робних резерви да изврши
набавку енергената за робне резерве, а
у складу са ЗЈН и у процедури заједничких набавки број:03-14-784/18 од 04.
06.2018. године, у наслову Одлуке иза
ријечи ЗЈН се бришу ријечи „и у процедури заједничких набавки”.
Члан 2.
Брише се члан 1. и исти гласи:
„Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
енергената за робне резерве, а складу
са ЗЈН кроз поступак конкурентског
захтјева и то:
1.
2.

Дрвени пелет
Лож-уље – екстра
лако „ЛУЕЛ” БАС
1002

70
10.000

тона
литара

Укупна вриједност набавке је
цца 47.000 КМ без ПДВ-а.
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Процедуру набавке односно избор најповољнијег добављаца извршиће Комисија за јавне набавке, коју именује директор Дирекције робних резерви Босанско-подрињског кантона.”
Члан 3.
Брише се члан 2. и исти гласи:
„По окончању поступка јавне набавке и извршеној набавци робних резерви, Дирекција робних резерви је
дужна исте складиштити на сљедећи
начин:
1. Лож-уље у количини од 10.000 литара
-

Горажде 4.000 (резервоар СТШ
„Хасиб Хаџовић“)
Устиколина 3000 (резервоар
ОШ „Устиколина“)
Прача 3.000 (резервоар ОШ
„Прача“)

2. Дрвени пелет у магацине Дирекције робних резерви“.
Члан 4.
Остале одредбе наведене Одлуке
остају на снази.
Члан 5.
Ова одлука је саставни дио Одлуке
и о давању сагласности Дирекцији робних резерви да изврши набавку енергената за робне резерве, а у складу са
ЗЈН и у процедури заједничких набавки број: 03-14-784/18 од 04.06.2018. године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1460/18
19.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

809
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 9. ванредној сједници, одржаној дана 19.10.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство Љубљану – Република Словенија координатору Тијела за спречавање и борбу
против корупције Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, државном
службенику Пилав Елмиру, постављеном на мјесто главни буџетски инспектор у Министарству за финансије, ради студијске посјете Комисији за превенцију корупције Републике Словеније.
Члан 2.
Путовање ће се обавити у периоду од 23.10.2018. до 25.10.2018. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

Број 12 – страна 1876

28. децембар/просинац 2018.

ом објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде “.
Број:03–49-1467/18
19.10.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

810
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 3. Меморандума о заједничкој имплементацији пројекта „ПРО – ПОСО” у 2018.години
број: 04-14-610-3/18 од 25.05.2018.године, и тачке 3. Закључка Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-546/18 од 16.04.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.год., д о н о с и:
ОД ЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 3.600,00 КМ
и то по основу Меморандума о заједничкој имплементацији Пројекта „ПРОПОСО” у 2018.години, број: 04-14-6103/18 од 25.05.2018.године, закљученог
између Мнистарства за привреду Босанко-подрињског кантона Горажде, Обртничке коморе Босанско-подрињског
кантона Горажде, Фондације “Wings of
hope – Deutchland” и Удружења за психосоцијалну подршку и бољу будућност “Прогрес” Сарајево.

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
одобравају се сљедећим корисницима
у појединачним износима, за суфинансирање плате полазника обуке и то
за прва три мјесеца имплементације
Пројекта из члана 1. ове Одлуке, како
слиједи:
1) ОР “АЛУ ПЛАСТИК” у износу од
1.200,00 КМ, на име Уговора о практичној обуци број: 04-14-861/18 од
25.05.2018.године, а средства уплатити на жирорачун ОР „Алупластик”, отворен код АСА банке д.д.
Сарајево, број: 1346201001078518;
2) УР „Black and White” цафе бар у
износу од 1.200,00 КМ, на име Уговора о практичној обуци број: 0414-862/18 од 25.05.2018.године, а средства уплатити на жирорачун УР
„Black and White” цафе бар, отворен код НЛБ банке д.д. Сарајево,
број: 1320010598981411;
3) Агенција за заштиту људи и имовине „Побједа – сигурност” д.о.о. у
износу од 1.200 КМ, на име Уговора
о практичној обуци број:04-14-859
/18 од 25.05.2018.године, а средства
уплатити на жиро рачун Агенције
за заштиту људи и имовине „Побједа – сигурност” д.о.о. отворен код
УНИОН банке д.д. Сарајево, број:
1020070000037025.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министа-
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рства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613 900 – Уговорене и друге посебне
услуге.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1516/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

811
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
„Програм развоја туризма у Босанскоподрињском кантону Горажде за 2018.
годину” број:04-22-1360/18 од 18.07.2018.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године,
д о н о с и:
Р.
бр.

1.

2.

3.

ОДЛУКУ
о одобравању приједлога пројеката
који ће се суфинансирати
по „Програму развоја туризма
у Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2018. годину”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
приједлози пројеката за суфинансирање по „Програму развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде
за 2018. годину”, у укупном износу од
52.599,00КМ.
Новчана средства су планирана
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, на економском коду
614100 РАЗ 002 – Текући трансфери
другим нивоима власти за развој туризма, у укупном износу од 52.599,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства се одобравају
сљедећим корисницима за пројекте:

НАЗИВ КОРИСНИКА

Назив пројекта

Удружење за промоцију
и развој брдског
бициклизма
ул.Заима Имамовића б.б.
ИД број: 4245082690007
Угоститељска радња пансион „Амаро”
Осаница
вл. Ковач Нихад
ИД број: 4345023070008
Удружење планинарски
клуб Горажде-Маглић

„Промоција
бициклистичких стаза,
руралног туризма
и културно-историјског
наслијеђа у БПК Горажде”

ул.Сеада Софовића Софе бр.27

Износ
КМ

Банка и број
жирорачуна

1.599,00

Зират банка БХ
д.д. Сарајево
филијала Горажде
1862610310247846

„Унапређење туристичке
дјелатности и стварање
претпоставки за повећање
броја долазака и ноћења”

10.000,00

Привредна банка
Сарајево
филијала Горажде
1011400000431521

„Зимско одржавање пута
Ханиште-Руда Глава у
дужини 7 км”

5.000,00

Привредна банка
Сарајево
филијала Горажде
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4.

ИД број: 4245019220009
Угоститељска радња
ресторан-преноћиште
„Код Ченге”
вл.Ченгић Расим
ул.1.славне вишеградске
бригаде б.б.
ИД број: 4345129060001

5.

“Лело” д.о.о. Горажде”
ул. Кулина Бана б.б.
Вл.Врпчић Аднан
ИД број: 4245063120003

6.

„А-С” компани д.о.о.
Горажде
ул. Омладинска 31
вл.Абдулах Хасанагић
ИД број: 4245024650003

7.

Угоститељска радња
фаст фуд „Брзогриз”
вл. Елвид Ћулов
ул.Ибрахима Челика б.б.
ИД број: 4345027490001

8.

Удружење „ПУЛС
МЛАДИХ”
Богушичи б.б.
ИД број: 4245084550008

9.

Удружење жена за
рурални развој општине
Пале-Прача
ИД број: 4245078400002
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101140000119666
„Унапређење туристичке
дјелатности и стварање
претпоставки за повећање
броја долазака и ноћења
туриста”
„Адаптација
и модернизација
угоститељског објекта
с циљем побољшања
туристичке понуде
и повећаног броја долазака
туриста”
„Адаптација сегмента
угоститељског објекта
с циљем побољшања
квалитете услуге
туристима/посјетиоцима”
„Повећање угоститељске
понуде кроз проширење
и опремање кухиње”

„Санација и реконструкција
излетишта Кисељак”
„Побољшање туристичке
понуде локалне заједнице
кроз успоставу
агрокултурног центра у
Прачи”
УКУПНО KM:

Члан 3.
Са претходно наведеним корисницима Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити уговоре којима ће се
детаљније регулисати уговорене обавезе у вези са додијељеним средствима,
прецизирати начин утрошка према

7.000,00

Шпаркасе банка
д.д. БХ
експозитура
Горажде
1990540059662271

7.000,00

НЛБ банка д.д.
Сарајево
експозитура
Горажде
1325002008576092

7.000,00

Зират банка БХ
д.д. Сарајево
филијала Горажде
18600010604870-56

4.000,00

7.000,00

4.000,00
52.599,00

Унион банка д.д.
Сарајево
експозитура
Горажде
1020070000020923
Раифаизен банка
д.д. Босна и
Херцеговина
гилијала Горажде
1610000196510080
Унион банка д.д.
Сарајево
експозитура
Горажде
1028400000003289

пројектима, начин контроле утрошка
средстава, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не изврше уговорене обавезе.
Члан 4.
Даје се сагласност министру за
привреду Босанско-подрињског канто-

28. децембар/просинац 2018.
на Горажде да закључи уговоре о кориштењу средстава, у којима ће се детаљније регулисати права и обавезе.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614100
РАЗ 002 - Текући трансфери другим
нивоима власти за развој туризма.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1550/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

812
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за закључивање Анекса II Уговора
о концесији за пројектовање,
изградњу, кориштење и пријенос
МХЕ „Вражалице” на ријеци Прачи
у Општини Пале-Прача
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи Анекс II Уговора о концесији за пројектовање, изградњу, кориштење и пријенос МХЕ
“Вражалице” на ријеци Прачи у општини Пале-Прача са привредним друштвом “Елегија” д.о.о. Сарајево на основни уговор број: 03-17-80/12 од дана
26.01.2012.године.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за првреду 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:03–17–1511/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

813
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” за
2018. годину, број: 04-14-1186-3/18 од
17.07.2018.године, и Уговора о послов-
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ној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде, број:03-14-1669/17 од 20.10.2017.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже за привредна
друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени Уговор између ББИ Банке и друштва „ФОРТЕКС” д.о.о. Горажде о дугорочном финансијском партнерству за кредитна средства у износу од 100.000 КМ за револвинг финансирање са роком отплате до 12 мјесеци те одобрава субвенционирање дијела профитне марже у процентуалном
износу 2,00%.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017. године и закљученим Угово-
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ром о дугорочном финансијском партнерству, број:1415259030001309 од 21.
03.2018.године, између ББИ банке д.д.
Сарајево и друштва “ФОРТЕКС” д.о.о.
Горажде.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита,
друштвом “ФОРТЕX”д.о.о. Горажде,
закључи уговор о субвенционирању
дијела каматне стопе, односно профитне марже.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1518/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

814
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 2018.годину број:08-14-608-2/
18 од 26.03.2018.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 05/18) и Програма о
допунама Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за соција-
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лну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена
лица) за 2018.годину, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 166.
редовној сједници, одржаној дана 05.
11.2018.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију

Р.б.

Презиме и име

1.
Хурко Сувад
2.
Пашовић Хасан
3.
Костић Самира
У к у п н о:

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 1.200,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз
надокнаду кирије за мјесеце јули, август, септембар и октобар 2018.године за три корисника (100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским
законима и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса, а према списку како слиједи:

Пријератна
адреса
Рогатица
Општина Фоча
Вишеград

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 - Издаци
за расељена лица) за 2018.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 4
(четири)
мјесеца
(КМ)
400,00
400,00
400,00
1.200,00

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1519/18
05.11.2018.године

Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

815
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
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Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 002)
– Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2018. годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 08-14-284/18 од 02.
03.2018. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде у укупном износу од 15.000,00 КМ на име
осигурања неопходних средстава за
покриће трошкова пружања услуга и
нормалног функционисања јавне установе, те измирења дијела обавеза по
Споразуму о регулисању потраживања упосленика ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, број: 03-14868-3/15 од 26.06.2015. године.
Члан 2.
Одобрена новчана средства у
износу од 15.000,00 КМ исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и
изнемогла лица) за 2018. годину, а у
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корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде на жирорачун број:
1327310410345049 код НЛБ Банке д.д.
Тузла – филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се ЈУ Дом за стара и
изнемогла лица Горажде да Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Влади Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском
утрошку средстава са пратећом документацијом.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1520/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

816
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 55. став 2. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и
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муниције (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/17), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка уништења ватреног оружја
и муниције
I
Овим Рјешењем, у складу са Одлуком Вршиоца овлаштења полицијског комесара МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде о уништењу
ватреног оружја и муниције број: 07/I04-5729/18 од 04.10.2018. године, именује се Комисија у саставу:
-

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

Задатак Комисије је да, у складу
са Одлуком из тачке I проведе поступак уништења ватреног оружја и муниције у складу са чланом 55. Закона о
набављању, држању и ношењу оружја
и муниције.
III
Уништење ватреног оружја и
муниције, наведеног у Одлуци из тачке I овог Рјешења, ће се извршити у
вријеме и на локацији према програму
који је донио УНДП, о чему ће бити
сачињен записник, који ће се доставити Управи полиције – МУП-а Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде, како
би се исти уложио у спис предмета.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-04-1523/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

817
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 31. став 2. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17 и 10/18), а у
складу са Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 0314-1096/18 од 02.08.2018. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној
дана 05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање
уговора о набавци сталних средстава
за потребе Управе полиције
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-
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ст премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да потпише уговор о
набавци софтвера и опреме за обраду
прекршаја и увезивања исте са базом
података ИДДЕЕ и другим базама као
и покривања видео надзором дијела
раскрсница на подручју Града Горажда са привредним субјектом “МИБО
комуникације” д.о.о. Сарајево у укупној вриједности од 80.297,10 КМ (словима: осамдесет хиљада двије стотине
деведесет седам конвертибилних марака и 10/100).
Члан 2.
Стална средства из члана 1. ове
Одлуке набављају се за потребе Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбјеђена су у Буџету Босанскоподрињског кантона Горажде за 2018.
годину, организациони код 142 – Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског
кантона Горажде на економским кодовима: 821300 -Набавка опреме и 821
500 - Набавка сталних средстава у облику права.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје
надлежности.

28. децембар/просинац 2018.
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:03–14-1512/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

818
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 31. став 3. члана Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17 и
10/18), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о јавној набавци муниције
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише уговор о јавној
набавци муниције у вриједности од
8.180,00 КМ (словима: осам хиљада стотину осамдесет конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-ом.

28. децембар/просинац 2018.
Члан 2.
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде,
као уговорног органа
и
2. “КМ ТРЕЈД“ д.о.о. Високо, као
добављача.
Члан 3.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Управе
полиције Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018.годину, на економском коду 613400 - Набавка материјала и
ситног инвентара.
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819
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 07-01-344089/14 од 09.10.2014. године, 07-01-344089-2/01 од 30.10.2014.године, 07-0134-3996/16 од 20.10.2016.године и 07-0134-1888/17 од 05.05.2017.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној
дана 05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за пријем
у радни однос једног намјештеника

Члан 4.

I

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру својих надлежности.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, да у складу са одредбама Закона
о намјештеницима („Службене новине
Ф БиХ”, број: 49/05) изврши попуну
једног намјештеника на радно мјесто:

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:03-14-1513/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

-

хигијеничар
II

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
III
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–34-1524/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

820
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Савезу
РВИ „Синови Дрине” за Пројекат
„Обилазак обољелих РВИ”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Савезу РВИ „Синови Дрине” Босанско-подрињског кантона Горажде на
Пројекат „Обилазак обољелих РВИ” у
Босанско-подрињског кантона Горажде у износу од 500,00 КМ.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка

питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
- Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 1990540005249
733, отвореног копд ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1525/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

821
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
септембар 2018 .године

28. децембар/просинац 2018.
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2018.години за мјесец септембар 2018.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу Пројекта
- Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 1990540005249
733, отвореног копд ШПАРКАСЕ банке Горажде.
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Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
септембар 2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец септембар 2018.године, и
то:

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

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

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Теку-

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а, накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1526/18
05.11.2018.године
Горажде

822
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ћи трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачуне
организација:
- СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
- Организација ПШиПБ Босанскоподрињског кантона Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
- Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
- Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
- Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објавиу “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1527/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

823
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско

–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 -Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу за спорт
и рекреацију инвалида Бoсанскоподрињског кантона Горажде на име
суфинансирања организације
меморијалног турнира у спортском
риболову инвалидних лица
„Мујо Пештек Тито” 2018.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 (словима: једна
хиљада) КМ Спортском савезу за спорт и рекреацију инвалида Босанскоподрињског кантона Горажде на име
суфинансирања организације меморијалног турнира у спортском риболову
инвалидних лица „Мујо Пештек Тито”, који се одржао у Горажду дана
16.09.2018.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614 300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације РВИ.

28. децембар/просинац 2018.
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Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1990540006144655, отворен
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ Удружењу Радио клуб „Дрина” Е71ЕЕЕ на име подршке за учешће и организацију АРГ такмичења у 2018. години, а све у циљу
провођења дјелатности у области техничке културе на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде.

Члан 4.

Члан 2.

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

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културуи спорт са економског кода
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер
за културу.
Новчана средства дозначити на
жирорачун број: 1610000080740095, отворен код Раифаизен банке, ИД број:
4245013530006.

Број:03–14-1528/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

824
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
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614 100 (КАН
002) – Текући трансфер за културу за
2018.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној
сједници, одржаној дана 05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу Радио клуб „Дрина”
Е71ЕЕЕ

Члан 3.
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
Члан 4.
Уколико корисник средстава
иста не утроши на такмичења предвиђена у члану 1. ове Одлуке, добијена
средства по овој Одлуци дужан је у
истом износу вратити Министарству
за образовање, младе, науку, културу
и спорт, а одлуку о томе донијеће
Влада Босанско–подрињског кантона
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Горажде након подношења извјештаја
од стране Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа наснагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1530/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

825
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
166. редовној сједници, одржаној дана
05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава Спортском савезу
Босанско–подрињског кантона
Горажде за мјесеце јули
и август 2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 11.033,34 КМ Спортском савезу Босанско – подрињског
кантона Гораждеза мјесеце јули и август 2018. године, и то:

1. 200,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског
кантона Горажде и
2. 10.833,34 КМ на име кориштења
спортских објеката за клубове и савезе – припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде број:1990540006336521, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде, ИД
број: 4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за III (трећи) квартал 2018. године.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско–
подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13
и 2/14).

28. децембар/просинац 2018.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1531/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

826
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Фудбалском клубу „Дриблинг”
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 420,00 КМ Фудбалском клубу „Дриблинг” Горажде на име суфинансирањанабавка 12 комплета спортеске опреме (тренерка, шорц, дрес,
штуцне) за дјечеке из социјално угрожених категорија становништва.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Фудбалског клуба „Дриблинг” Горажде, број: 1610300004170026,
отворен код Раифаизен банке, ИД број: 4245083700009.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1533/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

827
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018 године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских
стипендија студентима
са подручја Босанско–подрињског
кантона Горажде за студијску
2017/2018. годину за мјесец
мај 2018. године
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I

Члан 1.

Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 30.050,00 КМ на
име исплате студентских стипендија
студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2017/2018.годину, мјесец мај 2018.год.

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–
подрињског кантона Горажде за плаћање рачуна број: 443/18 од 30.09.2018.
године, који је саставни дио ове Одлуке.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1534/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

828
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за образовање, младе, науку, културу
и спорт Босанско–подрињског
кантона Горажде за плаћање рачуна

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона, које ће
извршити уплату средстава у износу
од 229,50 КМ на рачун број: 18600010
60487056 код Туркиш банке, за А-С компани д.о.о. Горажде, из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт, економски код
613 900 - Уговорене услуге.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1549/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

829
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
са економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Инфор-
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мисање за 2018. годину број:10-14-2332/18 од 31.01.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
166. редовној сједници, одржаној дана
05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име X (десете) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2018.годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 40.068,95 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате X
(десете) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2018.годину, намијењене за исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Остали текући трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број:4245030110002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15

(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1535/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

830
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 001) – Текући
трансфер за спорт за 2018. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцу спортских дјелатности на
нивоу Босанко - подрињског кантона
Горажде за додатне програме
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
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Босанко-подрињског кантона Горажде
за додатне програме и то:

Женски
рукометни клуб
Стипендија за спортско усавршавање Ене Костић за период
„Горажде”
од једне године, почев од 01.11.2018. године.
Горажде
Жирорачун Женског рукометног клуба „Горажде” Горажде
број: 1325002012476753, отворен код НЛБ банке.

Члан 2.

Члан 4.

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

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

Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извјештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде са измиреним обавезама из члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1536/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

831
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у вези са чланом 10. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско-по-

28. децембар/просинац 2018.
дрињског кантона Гораждеза 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:
13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржанојдана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2018. годину
Члан 1.
Одобрава се усмјеравање непланиране намјенске донације у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2018. годину – организациони код
19020001 ЈУ Центар за социјални рад
у износу од 24.303,00 КМ, која је дозначена од стране УНИЦЕФ-а БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
усмјеравају се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
у дијелу плана прихода повећањем планираних прихода на економском коду 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у Буџету.
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организационом коду 19020001 ЈУ Центар за социјални рад на економским кодовима:
-

613400 – Набавка материјала и ситног инвентара у износу
од 5.100,00 КМ
613700 – Издаци за текуће одржавање у износу од 300,00 КМ
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-

613900 – Уговорене услуге и друге
посебне услуге у износу
од 11.815,00 КМ
821300 – Набавка опреме у износу
од 7.088,00 КМ
Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужују се ЈУ Центар за социјални ради
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадноће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1537/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

832
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
166. редовној сједници, одржаној дана
05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде

Број 12 – страна 1896
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде замјесец ЈУНИ 2018. године у укупном износу како слиједи:
1.

Град Горажде 40.000,00 КМ, из Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број: 1028400000
002222, отворен код Унион Банке
д.д. експозитура Горажде
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000

2.

Општина Фоча у Федерацији БиХ
40.000,00 КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ003) - Текући
трансфери Општини Фоча-Устиколина на рачун број:101-140-00005
957-42, отворен код Привредне банке д.д. Сарајево, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 134,
буџетска организација: 0000000

3.

Општина Пале у Федерацији БиХ
40.000,00 КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ004) - Текући
трансфери Општини Пале – Прача на рачун број:102-007-00000188
86, отворен код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.

28. децембар/просинац 2018.
Врста прихода: 732114,
шифра: 136,
буџетска организација: 0000000
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1538/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

833
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању износа увећања
плате по основу минулог рада

28. децембар/просинац 2018.
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује увећање плате по основу минулог рада у
висини од 0,6% за сваку навршену годину радног стажа за државне службенике, намјештенике као и сва лица запослена у кантоналним установама и
другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, с тим да укупно
повећање по основу минулог рада не
може бити веће од 20%.
Члан 2.
Изузетно од члана 1. ове Одлуке, посланици и функционери које бира, именује или чији избор и именовање потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, имају
право на увећање плате по основу минулог рада на начин како је то утврђено Законом о накнадама плата посланика и платама функционера које
бира, именује или чији избор и именовање потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а
накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде “.
Број:03–14-1551/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

834
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк за мјесец
октобар 2018. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец ОКТОБАР 2018.године, у износу од 371,00
КМ.
Члан 2.
Код запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама и другим правним лицима која се финансирају из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде, изузев посланика и функционера
које бира, именује или чији избор и
именовање потврђује Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде,
плата се одређује тако што се коефицијент утврђен за одређено радно мјесто помножи са основицом из члана 1.
ове Одлуке, након чега се укупан износ увећава по основу минулог рада за
0,6% за сваку навршену годину радног
стажа с тим да укупно повећање не може бити веће од 20%.
Члан 3.
Запосленим лицима из члана 1.
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ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец ОКТОБАР 2018. године, у износу
од 8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде “.
Број:03–14-1539/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

835

ажде врши исплату дуга по закљученој
судској нагодби дана 24.11.2017. године, пред Општинским судом Горажде.
Овај износ би се исплатио умјесто десете рате дуга из наведене судске
нагодбе.
Члан 2.
Наведени износ исплатиће се из
Буџета Владе Босанско подрињског кантона Горажде за 2018.годину са економског кода 613900 - уговорене услуге.
Ове трошкове исплати на сљедећи начин;
-

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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати трошкова
Члан 1.
Одобрава се исплата трошкова
поступка адвокатима Пузић Семиру и
Аговић Џеваду из Сарајева у предмету
Општинског суда у Горажду број: 45 0
Пс 023778 12 Пс (наш бр: П: 11/2015) у
износу од укупно 11.700,00 КМ, а у вези са закљученим уговором о преносу
потраживања између именованих пуномоћника - адвоката и привредног
друштва “Онипром” д.о.о. Горажде којем Босанско-подрињског кантона Гор-

-

износ од 5.850,00 КМ исплатити
на рачун Пузић Семира бр: 161000
0059860069, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево.
износ од 5.850,00 КМ исплатит на
рачун Аговић Џевада бр: 10100000
71225877, отворен код Привредне
банке д.д. Сарајево.
Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде и Правобранилаштво Босанско подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1553/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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836
На основу члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”, број: 39/14), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
фасадних радова на стамбеној згради
у улици 1.славне вишеградске
бригаде, на броју 3, у Горажду
Члан 1.
Поништава се отворени поступак јавне набавке фасадних радова на
стамбеној згради која се налази у улици 1. славне вишеградске бригаде, на
броју 3, у Горажду, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка јавне набавке, бој: 0314-1244/18 од 10.09.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 58.100,00 КМ.

Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, број:
978-1-3-3-3-6/18 послано је на објаву
дана 21.09.2018.године, те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику
БиХ”, број: 67/18 од 28.09.2018.године.
Комисија за провођење поступка предметне јавне набавке, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-1245/18
од 10.09.2018.године, (у наставку: Комисија) је у свом Извјештају о раду број:03-14-1245-15/18 од 19.10.2018.године, утврдила сљедеће:
-

-

да су по објави одговарајућег
обавјештења о набавци благовремено пристигле 2 /двије/
понуде сљедећих понуђача:
ГПД „ДРИНА” д.д. ГОРАЖДЕ
и „КАЈА-КОМПАНИ” д.о.о.
ГОРАЖДЕ;
да понуда понуђача ГПД „ДРИНА” д.д. ГОРАЖДЕ није прихватљива због неиспуњавања услова за квалификацију, будући
да именовани понуђач уз оригинални примјерак своје понуде није доставио и двије копије
понуде, а како је тражено тачком 4.1. став (7) Тендерске документације број: 03-14-1245-8/18.
Такође, наведени понуђач није
доставио обичне копије потврда свих пословних банака у којима има активне (отворене) рачуне да су исти били солвентни
у задњих 6 мјесеци прије пријаве на предметни поступак набавке, сходно одредби тачке
3.3.2. одговарајуће ТД;

Број 12 – страна 1900
-

Понуђач „КАЈА-КОМПАНИ”
д.о.о. ГОРАЖДЕ није испунио
услове за квалификацију јер му
понуда није била припремљена
у складу са тачком 4.1. став (3)
ТД, односно није била чврсто
увезана на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. У складу са ставом Агенције за јавне набавке
БиХ, под чврстим увезом се подразумијева понуда увезана
(укоричена) у књигу или понуда осигурана јемствеником. Предметна понуда је била само спирално увезана у пластичну
фасциклу. Истовремено, наведени понуђач није доставио извјештај Централне банке БиХ о
рачунима правног лица, чиме је
онемогућено да се изврши провјера услова везано за економско-финансијску способност понуђача, а у складу са тачком
3.3.2 ТД.

Како у конкуренцији за додјелу
уговора није остала ниједна прихватљива понуда, примијењен је члан 69.
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, који прописује да је уговорни
орган обавезан поништити поступак
јавне набавке у случају да ниједна од
примљених понуда није прихватљива.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, а у складу са критеријима из
Тендерске документације.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.

28. децембар/просинац 2018.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10
(десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–1541/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

837
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ” број:39/14), у даљем тексту: ЗЈН, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поновном покретању
поступка јавне набавке
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде покреће
поновни поступак јавних набавки за
изградњу – завршетак израде термо
фасаде на згради у улици 1. славне
вишеградске бригаде бр. 3, а у складу
са Пројектом изградње – завршетак
изграде термо фасаде на згради у улици 1. Славне вишеградске бригаде
број 3, аплициран од стране Заједнице
етажних власника број 3 у улици 1. славне вишеградске бригаде.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне
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набавке износи 70.000,00 КМ са ПДВом.
Члан 3.
Средства су осигурана у Буџету
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018.годину на економском
коду 614 100 “Текући трансфери нижим нивоима власти – за пројекте” и
на рачуну заједнице етажних власника
зграде број 3 у улици 1. славне вишеградске бригаде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде “.
Број:03–14-1583/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

државности БиХ у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Члан 2.
Задатак Организационог одбора из члана 1. овог Рјешења је да припреми приједлог програма и финансијског плана обиљежавања 25. Новембра
- Дана државности БиХ и достави га
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде на усвајање.

838
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора за обиљежавање
25. новембра - Дана државности БиХ
Члан 1.
Именује се Организациони одбор
за обиљежавање 25. Новембра - Дана

Емир Оковић, предсједник
Дамир Жуга, члан
Ениз Халиловић, члан
Емир Сијерчић, члан
Мухамед Рамовић, члан
Асим Зец, члан
Зијад Куновац, члан
Аида Обућа, члан
Ремзија еф. Питић, члан
Анка Ћуровац, члан
Мурат Фејзић, члан
Јасмина Чоходар,члан

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05–1515-1/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

839
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се Амеру Сијерчићу – вишем референту –
возачу моторних возила, службено путовање у иностранство Плужине – Црна Гора, ради присуства представника
Босанско-подрињског кантона Горажде на Форуму за тражење партнера за
прекограничну сарадњу БиХ - Црна
Гора.
Путовање ће се обавити 06.11.
2018.године.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства како слиједи:
-

Исламској заједници у Босни и Херцеговини - Муфтијству горажданском Горажде, на име изградње имамске куће у Копачима, у износу
од 5.000,00 КМ.
Средства уплатити на жирорачун
број: 1011400000082612, отворен код
Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево, филијала Горажде.

-

Исламској заједници у Босни и Херцеговини - Муфтијству горажданском Горажде – Меџлису ИЗ Устиколина, на име поновне изградње
џамије у Цвилину, срушене током
Другог свјетског рата, у износу од
6.000,00 КМ.
Средства уплатити на жирорачун
број: 1011400000082612, отворен код
Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево, филијала Горажде.

-

Исламској заједници у Босни и Херцеговини - Меџлису Исламске заједнице Горажде – Извршни одбор,
на име реновирања просторија у
вакуфском стану Синан-бегове џамије, у износу од 2.000,00 КМ.
Средства уплатити на жирорачун
Меџлиса ИЗ Горажде на рачун, број: 1415255320012142, отворен код
ББИ д.д. Сарајево, са назнаком за
џемат Синан-бегове џамије.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:03–49-1555/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

840
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), те на основу Програма утрошка
средстава Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Меџлис ИЗ,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.год., д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
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Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Меџлис ИЗ.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1554/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

841
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 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за попуну
упражњеног радног мјеста у Служби
за заједничке послове кантоналних
органа Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност за попуну
упражњеног радног мјеста у Служби
за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде, а због одласка 1 (једног) извршиоца послова и задатака предметног
радног мјеста у пензију, и то:

1. Помоћни радник-хигијеничар – 1
извршилац
Члан 2.
Средства за плату запосленог
на наведеном радном мјесту обезбијеђена су у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-1544/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

842
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину, (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 13/17), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној
дана 05.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају је-
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днократне новчане помоћи, како слиједи:
-

-

-

Ђозо Адвија у износу од 500,00 КМ,
на име новчане помоћи за уградњу
донираног грађевинског материјала.
Средства уплатити на рачун број:
1610300000000093 09-30-03883-1, отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
Мулахметовић Нусрет у износу од
400,00 КМ, на име набавке и уградње грађевинског материјала.
Средства уплатити на рачун број:
132-260-20173340-51, отворен код
НЛБ банке, експозитура Горажде.
Куловић Берзад у износу од 400,00
КМ, на име санације породичне
куће.
Средства уплатити на рачун број:
134 620 100131 0736, отворен код
АСА банке.
Члан 2.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетска резерва, а теретиће се економски
код 614 200 – БАЛ 006 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1578/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

843
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној дана 05.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде којима су средства потребна због тешке социјално-материјале ситуације и
за трошкове лијечења, како слиједи:
1. Ахметспахић Елма у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602014925638, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
2. Рахман Ерна, у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
132-260-20165659-08, отворен код
НЛБ банке, експозитура Горажде.
3. Спаховић Адис у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1322602018747438, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
4. Хубић Хаснија у износу од 100,00
КМ
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Средства уплатити на рачун број:
1325002001946627, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
Манојловић Љиљана у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1327310011201689, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
Рамовић Намира у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1610000000000011 09001548400, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде, на име Рамовић Бењамин.
Пезић Елвира у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1995436030729584, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
Пирија Аднан у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1325002008529241, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
Обућа Амира у износу од 300,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1990546078734207, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
Хатема Јасминка у износу од
100,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
1325002011869145, отворен код НЛБ
банке, експозитура Горажде.
Костић Самира у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1613000063557365, отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
Зирак Белма у износу од 100,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
562-006-80741099-66, отворен код

НЛБ Развојна банка, на име Зирак
Хамид.
13. Пршеш Амира у износу од 150,00
КМ
Средства уплатити на рачун број:
1995436030351575, отворен код Шпаркасе банке Горажде.
14. Софовић Мухамед у износу од
150,00 КМ
Средства уплатити на рачун број:
132-50020029935-48, отворен код
НЛБ банке, експозитура Горажде.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1594/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

844
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 13/17), Влада
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Босанско-подрињског кантона Горажде, на 166. редовној сједници, одржаној
дана 05.112018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
900,00 КМ Аговић Саиду, на име прикључка за повећање ангажоване снаге
електричне енергије у циљу наставка
пословања.
Средства уплатити на рачун
број: 1415251310119733, отворен код
ББИ банке Сарајево.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетска резерва, а теретиће се економски
код 614 200 – БАЛ 006 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1675/18
05.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

845
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број
8/15), а на основу Одлуке Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 1219
/2018 од 19.10.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
167. телефонској сједници, одржаној
дана 08.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о уступању на кориштење
земљишта у касарни “Шишета”
Члан 1.
Овом се Одлуком уступа на кориштење без накнаде привредном друштву “ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде земљиште у карсни “Шишета”,
означено као дио к.ч. 50/3, површине
1145 м² и земљиште означено као дио
к.ч. 174, површине 4404 м², уписане у
ПЛ 3832, К.О. Горажде I.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове Одлуке уступа се привредном друштву
“ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде ради
реализације пројеката који се односе
на пословне активности и заштиту околиша на период од ступања на снагу
ове Oдлуке па до 01.06.2023.године.
Члан 3.
Са привредним друштвом “ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
ће да закључи посебан уговор, којим
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ће се регулисати међусобна права и
обавезе.
Члан 4.

по методу отворени поступак за доставу понуда, јер није приспјела ниједна
понуда.
Члан 2.

Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да
потпише уговор из члана 4. ове Одлуке.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Комисија за заједничку набавку.

Члан 5.

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“.

Ова Одлука ће да се објави на
веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

Број:03–31-1562/18
08.11.2018.године
Горажде

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

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

846
На основу члана 69. став (2) тачка д) и члана 70. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник БиХ“,
број:39/14), на препоруку Комисије за
заједничку набавку број:03-14-1274-9/
18, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 167. телефонској сједници, одржаној дана 08.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне
набавке дрвеног пелета
Члан 1.
Поништава се поступак јавне
набавке дрвеног пелета за загријавање
објеката Босанско-подрињског кантона Горажде за гријну сезону 2018/2019.

Члан 4.

Број:03–14-1563/18
08.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

847
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14), у даљем тексту: ЗЈН, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 167. телефонској
сједници, одржаној дана 08.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поновном покретању
поступка јавне набавке
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанско-
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подрињског кантона Горажде покреће
поновни поступак јавних набавки дрвеног пелета за загријавање објеката
Босанско-подрињског кантона Горажде за гријну сезону 2018/2019. по методу отворени поступак за доставу понуда.
Члан 2.
Јавна набавка ће да се изврши у
количини од 530 тона пелета укупне
процијењене вриједности јавне набавке у износу од 205.000,00 КМ без ПДВ-а
за двије гријне сезоне.
Са одабраним понуђачем закључиће се оквирни споразум.
Члан 3.
Поступак јавне набавке из члана 1. ове Одлуке вршиће Комисија за
заједничку јавну набавку која је формирана Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Средства су осигурана у Буџету
Дирекције робних резерви за 2018. годину на економском коду 613 200 „Издаци за енергију“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину, (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 13/17), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 167. телефонској сједници, одржаној дана 08.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи НК “АЗОТ”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
850,00 КМ Ногометном клубу “Азот”
Витковићи Горажде на име интервентне помоћи за завршетак првенства.
Средства уплатити на рачун број: 1346201001502020, отворен код АСА
банке.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 3.

848

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“.

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

Број:03–14-1558/18
08.11.2018.године
Горажде

Број:03-14-1564/18
08.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

28. децембар/просинац 2018.
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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 59. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ (“Службене новине
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 и
5/18) и члана 24. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 13/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 168.
телефоноској сједници, одржаној дана
15.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прерасподјели расхода и издатака
између буџетских корисника
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава прерасподјела расхода и издатака како слиједи:
-

из Буџета Министарства за правосуђе, управу и радне односе са
економског кода:
611100–Бруто плате и накнаде плате износ од 50.000,00 КМ

преусмјерити
-

у Буџет ЈУМСШ „Енвер Поздеровић на економске кодове:
611200 – Накнаде трошкова запослених износ од 27.000,00 КМ
613900 - Уговорене услуге и друге
посебне услуге износ од
11.000,00 КМ

614200 – Текући трансфери појединцима – превоз износ од
12.000,00 КМ
-

из Буџета Министарства за финансије са економског кода:
611100 –Бруто плате и накнаде плате износ од 10.900,00 КМ

-

из Буџета ЈУССШ „Џемал Биједић“ са економског кода:
611100 –Бруто плате и накнаде плате износ од 20.000,00 КМ

преусмјерити
-

у Буџет ЈУОМШ „Авдо Смаиловић“ на економске кодове:
611100– Бруто плате и накнаде плате износ од 21.000,00 КМ
611200 – Накнаде трошкова запослених износ од 7.900,00 КМ
612100 – Доприноси послодавца
износ од 2.000,00 КМ
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
напријед наведени буџетски корисници, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а биће накнадно објављена у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1584/18
15.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде,
именоване Рјешењем Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 0314-813/18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 169. телефонској сједници, одржаној дана 23.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за услуге поправке и одржавања
возног парка у власништву
институција Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду број: 03-14-813-77/18
од 22.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за услуге поправке и одржавања возног парка у власништву институција Босанско-подрињског кантона Горажде бира се друштво „ДАМИР
КОМПАНИ” д.о.о. ГОРАЖДЕ, са Понудом број:10/18 од 09.11.2018.године
и понуђеном цијеном од 15.000,00 КМ,
без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана, рачунајући од дана

28. децембар/просинац 2018.
када сви понуђачи који су учествовали
у предметном поступку заједничке набавке, буду обавијештени о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације, број:03-14-813-41/18
из септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, број:03-14-786/18 од 04.06.2018.године, као
и Закључком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-829/
18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 94.029,47 КМ.
Јавна набавка је проведена пу-
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тем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, број:
978-1-2-9-3-12/18 послано је на објаву
дана 05.10.2018.године, те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику
БиХ”, број:71/18 од 12.10.2018.године.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-813/
18 од 04.06.2018.године, и Рјешењем о
измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку број: 03-141011/18 од 09.07.2018.године (у наставку: Комисија) је уз Извјештај о раду,
број:03-14-813-77/18 од 22.11.2018.године, доставила и Записник о прегледу и
оцјени понуда, а у којима је препоручила избор друштва „ДАМИР КОМПАНИ” д.о.о. ГОРАЖДЕ за најповољнијег понуђача.
У поступку по запримању Извјештају о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
-

да су запримљене/пристигле 2
(двије) понуде;
да је понуда понуђача „ДАМИР
КОМПАНИ “ д.о.о. ГОРАЖДЕ
прихватљива.
увидом у достављену документацију понуђача “Миракис”
д.о.о. утрђено је да је иста формално неисправна, јер недостаје
Извјештај Централне банке БиХ
о рачунима правног лица, те
иста није разматрана.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
15.000,00 КМ, од стране понуђача „ДАМИР КОМПАНИ“ д.о.о. ГОРАЖДЕ.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице
да је Комисија правилно и потпуно
извршила оцјену квалификованости
понуђача, те оцјену пристиглих понуда, а у складу са критеријима из Тендерске документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј најнижа цијена.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове се Одлуке може уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-81/18
23.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

851
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број:39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-по-
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дрињског кантона Горажде, број:03-14813/18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 169. телефонској сједници, одржаној дана 23.11.2018.год., д о н о с и:

сти оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације број:03-14-813-42/18
из септембра 2018.године.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за поступак набавке штампарских
услуга

Члан 4.

Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду број:03-14-813-77/18
од 22.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за поступак набавке штампарских услуга бира се друштво “СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ” Д.Д. САРАЈЕВО, са
Понудом број:02-7413/18 од 19.11.2018.
године и понуђеном цијеном од
95.358,75 КМ, без ПДВ-а, као најбоље
оцијењеном.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана, рачунајући од дана
када сви понуђачи који су учествовали
у предметном поступку заједничке набавке буду обавијештени о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједно-

Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, број: 03-14-786/18 од 04.06.2018. године,
као и Закључком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, брoj:03-14829/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 140.414,05 КМ.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци број:
978-1-2-10-3-13/18 послано је на објаву
дана 05.10.2018.године, те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику
БиХ”, број:71/18 од 12.10.2018.године.
Комисија за набавку, именова-
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на Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, бр.03-14-813/18
од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије
за заједничку набавку број:03-14-1011/
18 од 09.07.2018. године (у наставку:
Комисија), је уз Извјештај о раду број:
03-14-813-77/18 од 22.11.2018. године
доставила и Записник о прегледу и оцјени понуда, а у којима је препоручила
избор друштва “СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ” Д.Д. САРАЈЕВО за најповољнијег
понуђача.
У поступку по запримању Извјештају о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

да је запримљена/пристигла 1
(једна) понуда;
да је понуда понуђача „Свјетлосткомерц” д.д. Сарајево прихватљива.

Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10
(десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-79/ 18
23.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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852
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 169. телефонској сједници, одржаној дана 23.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
16.000 литара лож-уља по цијени
1,836 КМ/л са урачунатом таксомна
нафтне деривате у вриједности
29.376,00КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
16.000 литара лож-уља по цијени
1,836КМ/л у вриједности 29.376,00КМ
од одабраног добављача „ГРИН ОИЛ”
д.о.о. САРАЈЕВО према одредбама Оквирног Споразума број:03-14-1006-5/16
од 05.08.2016. године, Анексу број: 1
Оквирног споразума за набавку ложуља „ЛУЕЛ” број: 03-14-829-3/18 од
19.09.2018.године и акта о важећој цијени број:410-11/18 од 19.11.2018.године.
Дирекција робних резерви ће
закључити појединачни уговор за наведену количину лож-уља из става 1 овог члана, а у складу са одредбама Оквирног споразума број: 03-14-1006-5/16
од 05.08.2016.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке заду-
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жују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде а средства су обезбијеђена у складу са одобреним оперативним планом за новембар 2018.године, економски код 613200 –
издаци за енергију.

Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши интервенцију са 40 тона
дрвене пелети из робних резерви према институцијама Босанско-подрињског 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”.

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:03–14-1603/18
23.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

853
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 169. телефонској сједници, одржаној дана 23.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности директору
Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде да
изврши интервенцију са 40 тона
дрвене пелети из робних резерви
према институцијама Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност
директору Дирекције робних резерви

Члан 2.

Број:03–14-1601/18
23.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

854
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 169. телефонској сједници, одржаној дана 23.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности директору
Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде
да потпише уговор о набавци
и испоруци 70 тона дрвене пелети
за робне резерве са одабраним
добављачем „РАМАЖ” д.о.о.
Миљено – Чајниче.
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност
директору Дирекције робних резерви
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де да потпише уговор о набавци и испоруци 70 тона дрвене пелети за робне резерве са одабраним добављачем
„РАМАЖ” д.о.о. Миљено – Чајниче.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1604/18
23.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

855
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
„Програм подршке развоју подузетништва и обрта за 2018. годину” број: 0414-845/18 од 23.05.2018. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној
дана 27.11.2018.године, д о н о с и:
Р.
бр.

1.

2.

3.

ОДЛУКУ
о одобравању приједлога пројеката
који ће се суфинансирати
по “Програму подршке развоју
подузетништва и обрта
за 2018. годину” (захтјеви)
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају приједлози пројеката за суфинансирање
по „Програму подршке развоју подузетништва и обрта за 2018. годину” аплицирани у апликационој форми за
захтјеве, по Јавном позиву број:04-14846-3/18 од 14.06.2018.године, у укупном износу од 16.500,00 КМ.
Новчана средства су планирана
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, на економском коду
614500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта,
у укупном износу од 100.000,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства се одобравају
сљедећим корисницима и то:

Назив корисника

Назив пројекта

Угоститељска радња Коноба
„СИЈЕРЧИЋ”
вл.Сијерчић Неџад,
ул.Мухидина Машића Муње 75,
ИД број: 4345096380005

„Набавка уређаја
и опреме и
реконструкција
љетне баште”

„ЕЛМИН” - трговац појединац,
вл.Туркушић Санела, Иловача б.б.

ИД број: 4345154920007

Обртничко-фризерска радња
„АС” вл.Башић Нијаз, ул.Алије
Хоџића 9
ИД број: 4345026920002

„Набавка средстава
за рад”
„Набавка опреме у
циљу очувања
постојећег обрта”

Износ за
исплату
(КМ)
1.600

1.500

1.300

Банка и
број жирорачуна
Привредна банка
Сарајево
филијала Горажде
1011400052115934
НЛБ банка
д.д. Сарајево
експозитура
Горажде
1322602019653127
Привредна банка
Сарајево
филијала Горажде
1011400000451309
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Трговинска радња „КЕНО”
вл.Форто Санита,
ул.Ферида Диздаревића бр.3
ИД број: 4345042700004
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„Измирење дуга
према добављачима”

Угоститељска радња фаст
фоод „COACH 1”
вл.Пилав Ведад
Ул.Заима Имамовића б.б.
ИД број: 4345151660004
Угоститељска радња цафе бар
„ПИКАСО”
вл.Бисер Хусејин
Ул.Заима Имамовића б.б.
ИД број: 4345061750004
Обртничко-фризерска радња
„ТРЕНД”
вл.Хубјер Нихад,
ул.43.дринске бригаде 20
ИД број: 4345011220004

„Набавка клима
уређаја и
реконструкција
објекта”

Трговинска радња „ЕЛЗА”
вл. Кавазовић Нермин,
Богушићи б.б. Горажде
ИД број: 4345004440007

„Очување постојеће
дјелатности и
превазилажење
потешкоћа у раду”

Обртничко-фризерска радња
„ЕМИНА”
вл.Пршеш Лејла
ул.М. Тита бр. 2
ИД број: 4345084880002
Угоститељска радња босанска
кафана „ГАЗИЈЕ”
вл.Куртовић Неџад
Трг бранилаца б.б.
ИД број: 4345124930008

„Очување постојеће
дјелатности са
набавком нове
опреме”

„Утопљавање
угоститељског
објекта”

„Набавка нове
опреме и алата”

„Опремање
и уређење
угоститељског
објекта”

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

900

800

11.

„ТАКСИ” Обућа Сеад
ул. Енеса Турковића 60
ИД број: 4345049620006

„Очување постојеће
дјелатности”

800

12.

Трговинска радња „БЈУТИ
КОРНЕР” Горажде,
вл.Мелиха Гаџо-Пјано
ул.Ферида Диздаревића 17
ИД број: 4345152980002

„Очување постојеће
дјелатности и
превазилажење
потешкоћа у раду”

800

Босна Банк
Интернатионал БХ
д.д. Сарајево
филијала Горажде
1415255320002442
НЛБ банка
д.д. Сарајево
експозитура
Горажде
1322602018811749
Раифаизен банка
филијала Горажде
1610000103910097
НЛБ банка
д.д. Сарајево
експозитура
Горажде
1327310410228261
НЛБ банка
д.д. Сарајево
експозитура
Горажде
1327310410015637
Привредна банка
Сарајево
Филијала Горажде
1011400000694876
Босна Банк
Интернатионал БХ
д.д. Сарајево
филијала Горажде
1415255320004188
НЛБ банка
д.д. Сарајево
експозитура
Горажде
1322602015008282
Босна Банк
Интернатионал БХ
д.д. Сарајево
филијала Горажде
1415255320016119
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13.

14.

15.

Угоститељска радња цафе бар
“ЦАФЕ ПЛАНЕТ”
вл.Хошо Ведан
ул.Заима Имамовића 2
ИД број: 4345153520005
Угоститељска радња босанска
кафана „АРЕНА”
вл.Перла Елдар,
ул.Заима Имамовића б.б.
ИД број: 4345153010007
Трговинска радња „ШЕМСА”
вл.Куртовић Шемса
ИД број: 4345103180009
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„Побољшање услова
пословања у области
угоститељства”

„Љетна башта”

„Набавка
средстава/робе за
рад”
УКУПНО КМ:

Члан 3.
Са претходно наведеним корисницима Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити уговоре којима ће се
детаљније регулисати уговорене обавезе у вези са додијељеним средствима,
прецизирати начин утрошка према
пројектима, начин контроле утрошка
средстава, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не изврше уговорене обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде свако у
оквиру своје надлежности, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614500
ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном

800

АСА банка д.д.
Сарајево
пословница
Горажде
1346201002661849

800

Привредна банка
Сарајево
филијала Горажде
1011400071850778

700

Привредна банка
Сарајево
филијала Горажде
1011400054038280

16.500

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1637/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

856
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

Број 12 – страна 1918
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 5.000,00 (словима: пет хиљада) КМ на име финансирања рада
Фондације „Истина за Горажде” Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Трошкови Фондације Истина за Горажде”.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Фондације „Истина за Горажде”
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 1995430021069752, отворен
код Шпаркасе банке филијала Горажде.
Члан 4.

28. децембар/просинац 2018.
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1635/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

857
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање значајних датума,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средставаза
суфинансирање обиљежавања
годишњице ОСБиХ (Дан отворених
врата у касарни „Косова”)
Члан 1.

Фондација „Истина за Горажде”, Босанско-подрињског кантона Горажде је дужна, након утрошка одобрених новчаних средстава, доставити
Министарству за борачка питања извјештај о проведеним активностима и
утрошку новчаних средстава.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 600,00
(словима: шест стотина) КМ на име
суфинансирање обиљежавања годишњице ОСБиХ (Дан отворених врата у
касарни „Косова”).

Члан 5.

Члан 2.

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

Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињ-
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ског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Удружења “Свјетлост Дрине” Горажде број: 1990540006546332, отворен код
“Шпаркасе” банке филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1634/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

858
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињ
ског кантона Горажде” број: 13/17),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
октобар 2018. године

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2018.години за мјесец октобар 2018.године.
Члан2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 1990540005
249733, отвореног копд Шпаркасе банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1633/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

859
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

Број 12 – страна 1920
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средставана
име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
октобар 2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец октобар 2018.године, и
то:
-

-

-

-

-

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

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним орга-

28. децембар/просинац 2018.
низацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачуне организација:
-

-

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ Босанскоподрињског кантона Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1632/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

860
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:

Број 12 – страна 1921

28. децембар/просинац 2018.
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о изградњи-реконструкцији
централног спомен-обиљежја
бранилаца Горажда
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси Одлуку о изградњи-реконструкцији Централног спомен-обиљежја бранилаца Горажда према израђеној инвестиционо-техничкој документацији.
Члан 2.
Поступак изградње-реконструкције Централног спомен-обиљежја
бранилаца Горажда извршиће се у двије фазе:
1. Фаза I - Реконструкција платоа Централног спомен-обиљежја бранилаца Горажда са изградњом „Капије живота”
2. Фаза II - Израда камених плоча са
исписаним именима на Централном спомен-обиљежју бранилаца
Горажда.
Члан 3.
Приступа се прибављању грађевинске дозволе према инвестиционотехничкој документацији из тачке I
ове Одлуке и Споразуму о сарадњи о
реализацији Пројекта изградње – реконструкције - Централног спомен-обиљежја бранилаца Горажда закљученог
између Босанско-подрињског кантона
Горажде и Града Горажда број: 03-141241/18 од 11.09.2018.године.

Члан 4.
Средства за рализацију ове Одлуке Фаза I у износу од 55.051,00 КМ
осигураће се у Буџету Министарства
за борачка питања за 2018. годину на
економском коду 821 200 “Набавка грађевина” и путем Споразуму о сарадњи о реализацији Пројекта изградње –
реконструкције - Централног споменобиљежја бранилаца Горажда закљученог између Босанско-подрињског кантона Горажде и Града Горажда број:
03-14-1241/18 од 11.09.2018.године, као
и Споразума о реализацији изградње реконструкције Централног споменобиљежја бранилаца Горажда закљученог између Босанско-подрињског кантона Горажде и привредног друштва
„ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде, а средства за фазу II у износу од 82.063,80
КМ осигураће се у Буџету Министарства за борачка питања за 2019.годину.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке, одредби из члана III ове Одлуке, задужује
се Уред Владе и премијера Босанскоподрињског кантона Горажде, а у осталом дијелу Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије,
свако у оквиру својих надлежности.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1616/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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861
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ”, број:39/14) и члана 23.
Закона о Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде
за покретање поступка јавне набавке
реконструкције платоа Централног
спомен-обиљежја бранилаца
Горажда са изградњом
„Капије живота”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за борачка питања за
покретање поступка одабира најповољнијег понуђача за набавку реконструкције платоа Централног спомен обиљежја бранилаца Горажда са изградњом „Капије живота”, чија је процијењена вриједност 47.052,14 КМ без ПДВа.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финасије, свако из своје надлежности, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за
борачка питања за 2018. годину на економском коду 821 200 „Набавка грађевина” и путем Споразума о сарадњи

28. децембар/просинац 2018.
о реализацији Пројекта изградње – реконструкције Централног спомен-обиљежја бранилаца Горажда закљученог између Босанско-подрињског кантона Горажде и Града Горажда број: 0314-1241/18 од 11.09.2018.године, као и
Споразума о реализацији изградње-реконструкције Централног спомен-обиљежја бранилаца Горажда закљученог
између Босанско-подрињског кантона
Горажде и привредног друштва
„ЕМКА БОСНИА” д.о.о. Горажде.
Члан 3.
Поступак одабира најповољнијег понуђача провести у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1617/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

862
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке број:
03-14-1328/18 од 20.09.2018.године

28. децембар/просинац 2018.
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Члан 1.

Члан 1.

Овом се Одлуком стављања ван
снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-1328/
18 од 20.09.2018.године којом се одобравају новчана средства Удружењу демобилисаних бораца АРБиХ Босанскоподрињског кантона Горажде за реализацију Пројекта „Помоћ раду општинских организација у општинама Пале и Фоча у ФБиХ и Ново Горажде у
РС-у”.

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

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1631/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

863
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) –Текући трансфер за спорт за 2018. годину, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној
дана 27.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско–
подрињског кантона Горажде
за мјесеце септембар
и октобар 2018. године

1. 200,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
и
2. 10.833,34 КМ на име кориштења спортских објеката за клубове и савезе – припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
број: 1990540006336521, отворен код
Шпаркасе банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за III (трећи) квартал 2018. године.
Извјештај се предаје на обрасцу
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РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1646/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

864
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке број:
03-14-1553/18 од 05.11.2018.године
Члан 1.
Овом се Одлуком стављања ван
снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-1553/
18 од 05.11.2018.године.
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:03–14-1672/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

865
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и на основу Споразума о подјели
трошкова на пројекту „Зелени економски развој - Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта (ЈУ Основна
музичка школа „Авдо Смаиловић” Горажде и ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде) у Босанско-подрињском кантону Горажде” број: 03-14-1423-1/18 од
18.10.2018. године, а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине са економског кода
615700 - Капитални трансфери међународним организацијама број: 09-14278-2/18 од 29.08.2018. године и Програмом о измјенама Програма утрошка
средстава Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине са економског кода 615700 – Капитални трансфери међународним организацијама број: 09-14-278-5/18 од 25.
09.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању финансијског доприноса
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде за имплементацију пројекта
БИХ10/00106695 „Зелени економски
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развој - Повећање енергијске
ефикасности два јавна објекта
(ЈУ Основна музичка школа
„Авдо Смаиловић” Горажде
и ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде)
у Босанско-подрињском кантону
Горажде”

Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава плаћање финансијског доприноса Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде за имплементацију пројекта БИХ10
/00106695 „Зелени економски развој Повећање енергијске ефикасности два
јавна објекта (ЈУ Основна музичка
школа „Авдо Смаиловић” Горажде и
ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде) у
Босанско-подрињском кантону Горажде” у укупном износу од 81.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију активности из члана 1. ове Одлуке уплатиће
се на жирорачуне Развојног програма
Уједињених нација (УНДП), број рачуна: 502021000-03000651, трансакциони
број 161 000 00000000 11, код Раифаизен банке д.д., Змаја од Босне 1, 71000
Сарајево, из Буџета Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
615700 – Капитални трансфери међународним организацијама – намјенска
средства са Подрачуна за заштиту околине Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1623/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

866
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и члана 31. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2017. годину („Службене
новине Боснско-подрињског кантона
Горажде” број: 4/17), а у складу са Пројектом изградње стамбено-пословних
објеката „Ламела Х3” и „Ламеле Х4” у
Горажду број: 09-23-334/17 од 30.06.
2017.године у Горажду, на који је сагласност дала Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком
број: 01-23-559/17 од 20.06.2017.године,
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној
дана 27.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
уговора о купопродаји грађевинске
парцеле зване Хаџића поље површине
300 м2, три примјерка главног пројекта
за изградњу стамбено-пословног
објекта “Ламела Х4” и Елабората
о геомеханичким испитивањима тла
на парцели на којој је предвиђена
изградња објекта “Ламела – Х4”
у Горажду ради куповине стана
под повољним условима

28. децембар/просинац 2018.
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Члан 1.
Овом се Одлуком премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде,
Емиру Оковићу, даје сагласност да са
фирмом ГПД “Дрина” д.д. Горажде закључи уговор о купопродаји грађевинске парцеле зване Хаџића поље површине 300 м2, три примјерка главног
пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта “Ламела Х4” и Елабората о
геомеханичким испитивањима тла на
парцели на којој је предвиђена изградња објекта “Ламела – Х4” у Горажду
ради куповине стана под повољним
условима.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће бити објављена у
“Служненим новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1622/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

867
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде,
именоване Рјешењем Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 0314-813/18 од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 170. редовној сједници, одржаној
дана 27.11.2018.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку лож-уља “ЛУЕЛ”
за потребе котловница у власништву
институција Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду, брoj:03-14-813-77/18
од 22.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за набавку лож-уља “ЛУЕЛ”
за потребе котловница у власништву
институција Босанско-подрињског кантона Горажде бира се друштво “ХИФА” Д.О.О. ТЕШАЊ, са Понудом бр.
П1721/2018 од 21.11.2018.године и понуђеном цијеном од 219.996,00 КМ, без
ПДВ-а, као најбоље оцијењеном.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана, рачунајући од дана
када сви понуђачи, који су учествовали у предметном поступку заједничке
набавке, буду обавијештени о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерс-
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ке документације, број:03-14-813-37/18
из септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, брoj: 03-14-786/18 од 04.06.2018. године,
као и Закључком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, брoj:03-14829/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 342.809,46 КМ.
Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, бр.9781-1-5-3-8/18 послано је на објаву дана
05.10.2018.године, те је истог дана и објављено на Порталу јавних набавки.
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику
БиХ”, бр.71/18 од 12.10.2018.године.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, брoj:03-14-813
/18 од 04.06.2018.године, и Рјешењем о
измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку број: 03-141011/18 од 09.07.2018.године (у наста-

вку: Комисија) је уз Извјештај о раду,
брoj:03-14-813-77/18 од 22.11.2018.године, доставила и Записник о прегледу и
оцјени понуда, а у којима је препоручила избор друштва “ХИФА” Д.О.О.
ТЕШАЊ за најповољнијег понуђача.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

да су запримљене/пристигле 4
(четири) понуде;
да је понуда понуђача “ХИФА”
Д.О.О. ТЕШАЊ прихватљива.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
219.996,00 КМ, од стране понуђача
„ХИФА” Д.О.О. ТЕШАЊ.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену пристиглих понуда, а
у складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј „најнижа цијена”.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове се Одлуке може уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-86 /18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

868
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 170. редовној сједници, одржаној дана 27.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм и
Финансијски план обиљежавања
25.новембра - Дана државности БиХ
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм обиљежавања 25.новембра - Дана државности БиХ, и Финансијски план који је саставни дио овог
Програма.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу од
4.099,15 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одбор за обиљежавање 25.но-

вембра - Дана државности БиХ, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
економски код 613 900 – Уговорене услуге и друге посебне услуве.
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:03–14-1674/18
27.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

869
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 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских
стипендија студентима са подручја
Босанско–подрињског кантона
Горажде за студијску
2017/2018. годину за мјесец
јуни 2018. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 30.050,00 КМ на
име исплате студентских стипендија
студентима са подручја Босанско-под-
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рињског кантона Горажде за студијску
2017/2018. годину и мјесец јуни 2018.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери
појединцима - Исплате стипендија.
III

ја, с циљем проширења знања и размјена професионалних искустава у вези са рефоромским процесима у области стручног образовања са представницима институција, установа и другим лицима која узимају активну улогу у стручном образовању Републике
Србије, за сљедећа лица:
1.
2.
3.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1666/18
30.11.2018.године
Горажде

Број 12 – страна 1929

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

4.
5.

Службено путовање ће се обавити у периоду од 02. до 08. децембра
2018. године.

870
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 171. Редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовањау
иностранство – Република Србија
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Република Срби-

Макота Дика, директорица Педагошког завода Босанско-подрињског кантона Горажде
Духовић Амир, стручни сарадник за правне послове у Министарству
Куртовић Адмир, директор ЈУС
СШ „Џемал Биједић” Горажде
Фејзић Анела, наставница у ЈУС
СШ „Џемал Биједић” Горажде и
Херенда Санин, наставник у ЈУС
ТШ „Хасиб Хаџовић” Горажде.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1665/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

871
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 171. редовној сјед-
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ници, одржаној дана 30.11.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско–
подрињског кантона Горажде
за плаћање рачуна
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–
подрињскогкантонаГораждезаплаћањ
е рачуна број: Р-247/18 од 05.11.2018.
године, који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 2.
ЗареализацијуовеОдлукезадужу
јесе Министарство-за-финансије Босанско–подрињског кантона које ће извршити уплату средстава у износу од
182,50 КМ уплатити на рачун број:
1325002008576092 код НЛБ банке, за
“Лело” доо Горажде, из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној плочи Кантона, а накнадно ће се објавити у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1663/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 615100 Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон) за 2018.годину, број: 08-37
-453-2/18 од 08.03.2018.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-283/
18 од 02.03.2018.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
171. редовној сједници, одржаној дана
30.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
ЈЗУ Кантонална болница Горажде
за набавку апарата на којем се раде
анализе ТРИПОНИН (којим
се детектују оштећења срчаног
мишића)и анализе Д-ДИМЕР
(којим се детектују тромбоза
васкуларног система)
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу од 4.000,00 КМ (словима: четири хиљаде конвертибилних марака), на име финансирања захтјева ЈЗУ Кантонална болница Горажде,
за набавкуапарата на којем се раде анализе ТРИПОНИН (којим се детектују
оштећења срчаног мишића) и анализе
Д-ДИМЕР (којим се детектују тромбоза васкуларног система).
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Члан 2.
Средства у износу од 4.000,00
КМ исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде са
економског кода 615100 – Капитални
трансфери за здравство (од значаја за
Кантон) за 2018. годину, а у корист ЈЗУ
Кантонална болница Горажде, на рачун број: 1011400000263226 код ПБС
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈЗУ Кантонална
болница Горажде да, у складу са Програмом утрошка и Законом о јавним
набавкама БиХ, а по утрошку одобрених средстава, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај
о намјенском утрошку одобрених средстава.
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873
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 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава јединицама
локалне самоуправе на име накнаде
за концесије за 2017. и 2018. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком Граду Горажду, општинама Пале са сједиштем у
Федерацији БиХ и Фоча са сједиштем
у Федерацији БиХ одобравају средства
на име накнаде за концесије за 2017. и
2018. годину због неправилне расподјеле у 2017. и 2018. години у висини
32.204,22 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Ове Одлуке ће се распоредити на сљедећи начин:
-

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:03–14-1658/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

-

Граду Горажду на основу накнаде за концесије из 2017. године се одобрава износ од 901,60
КМ, а из 2018. године износ од
12.594,18 КМ, што укупно износи 13.495,78 КМ.
Општини Пале у Федерацији
БиХ на основу накнаде за концесије из 2017. године се одобрава износ од 3.339,72 КМ, а из
2018. године износ од 14.203,20
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-

КМ,
што
укупно
износи
17.542,92 КМ.
Општини Фоча у Федерацији
БиХ на основу накнаде за концесије из 2018. године се одобрава износ од 1.165,52 КМ. У
2017. години није било прихода
од концесија на територији ове
општине.
Члан 3.

Средства из члана 2. ове Одлуке
дозначиће се са позиције 614811 – Накнаде за поврат погрешно или више уплаћених прихода из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде на сљедеће рачуне:
-

-

-

Град Горажде: 1028400000002222,
отворен код Унион банке, врста
прихода 721112 (приходи од давања права на експлоатацију
природних ресорса), шифра
Града Горажда 033,
Општина Фоча у Федерацији
БиХ: 1011400000595742, отворен
код Привредне банке, врста прихода 721112 (приходи од давања права на експлоатацију природних ресорса), шифра Општине Фоча у Федерацији БиХ
134,
Општина Пале у Федерацији
БиХ: 1020070000018886 отворен
код Унион банке, врста прихода 721112 (приходи од давања
права на експлоатацију природних ресурса), шифра Опчине
Пале у Федерацији БиХ 136.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке зад-

28. децембар/просинац 2018.
ужују се Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1656/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Рачуна број: 387/18 испостављеног
по Окончаној ситуацији за изведене
радове на редовном (љетном)
одржавању регионалне цесте Р-448
Поткозара-Горажде-Хреновица
за 2018. годину
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Горажде, да изврши плаћање рачуна број:
387/18 од 20.11.2018. године по Окончаној ситуацији број: 387/18 од 20.11.

28. децембар/просинац 2018.
2018.године, у износу од 36.440,00 КМ,
испостављеној од стране привредног
друштва „Окац” д.о.о. Горажде по Уговору број: 03-14-736-1/18 од 01.06.2018.
године, за изведене радове на редовном (љетном) одржавању регионалне
цесте Р-448 Поткозара – Горажде – Хреновица за 2018. годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за привреду Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700 - Издаци за текуће одржавање
(цеста и мостова) издвојених на подрачуну Дирекције за цесте.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1655/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
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и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” за
2018. годину, број: 04-14-369-2/18 од
09.03.2018.године, „Програма о измјенама и допунама програма подршке
приватним предузећима и подузетницима” за 2018. годину, број: 04-14-36910/18 од 04.04.2018.године и Уговора о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
Уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже
за привредна друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени Уговор између ББИ Банке и ЈЗУ Апотека „9. мај” о дугорочном финансијском партнерству и о
финансирању партнерства путем револвинга за кредитна средства у износу од 100.000 КМ за трајни обртни капитал са роком отплате до 36 мјесеци,
и у износу од 50.000 КМ за финансирање на револвинг основи са роком отплате до 12 мјесеци, те одобрава субвенционирање дијела профитне марже
у процентуалном износу 2,00%.
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Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од
20.10.2017.године и предложеним Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број: 1415258050005362 од
16.11.2018.године и Уговором о финансирању партнерства путем револвинга, број: 1415257020002714 од 16.11.2018.
године између ББИ банке д.д. Сарајево
и ЈЗУ Апотека „9. мај” Горажде.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита, ЈЗУ Апотека „9. мај” Горажде, закључи уговор о субвенционирању дијела
каматне стопе, односно профитне марже.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1654/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 46. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2018.годину (,,Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде”, број: 13/17), члана 2. Закона
о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју („Службене
новине Ф БиХ”, број: 42/10) и члана 8.
Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 04/13), на приједлог Министарства
за привреду, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 171. редовној
сједници, одржаној дана 30.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању ,,Програма о измјенама
и допунама програма кантоналних
новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2018.годину”
утврђеног у Буџету Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину на
економском коду 614 5 00 (ПОД 002)
- Субвенције јавним предузећима
-пољопривредна производња
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја ,,Програм о измјенама и допунама програма
кантоналних новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2018.годину” утврђен у Буџету Босанско–подрињског кантона Горажде за 2018.годину, у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињ-

28. децембар/просинац 2018.
ског кантона Горажде”, број: 13/17).
Члан 2.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са чланом 8.
Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:04/13), усваја Програм о измјенама и
допунама Програма кантоналних новчаних подстицаја у пољопривреди за
2018.годину”.
Члан 3.
Средства за реализацију Програма из члана 1. ове Одлуке, пласираће се са позиције Подстицај пољопривредној производњи, утврђене Буџетом
Министартсва за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2018.
годину, економски код 614 500 (ПОД
002) - Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња.
Члан 4.
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ви у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-543-2/18
ПРЕМИЈЕР
30.11.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
................................
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У складу са чланом 46. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/17), чланом 2. Закона о новчаним подршкама
у пољопривреди и руралном развоју
(„Службене новине Ф БиХ”, број: 42/
10), чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:4/13) и Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.

ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
„ПРОГРАМ КАНТОНАЛНИХ
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА 2018. ГОДИНУ”
утврђен у Буџету Министарства
за привреду на економског кода
614 500 – ПОД002- Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна
производња

Члан 6.

1. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА

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

I

Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 5.

Овим се Програмом врше измј-
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ене и допуне Програма утрошка средстава „Програм кантоналних новчаних подстицаја у пољопривреди за 2018. годину, број: 03-14-543-1/18 од 19.04.2018. године и
то како слиједи:
У Поглављу 5. (Критерији за расподјелу средстава) у Табели 1. на коду А/19 ,,Подстицај за узгој товне пилади”, мјења се у Додатним критеријима број 4 у број
2, а односи се на ми-нималан број турнуса у току године
КОД

ВРСТА
ПОДСТИЦАЈА

КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА

А/1

ПОДСТИЦАЈ У
АНИМАЛНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

Основни критерији

А/1-9

Подстицај за
узгој товне
пилади

- Корисник-клијент произведе
и прода од 2000-9000 товних
пилади у једном турнусу и
испоручи регистрованом
откупљивачу.
- Да су регистровани као СПП,
СПО, ЗЗ, ДОО
- Уписан у РПГ или РК

Посебни критерији
(квоте)
Минимална количина:
2000 товних пилића
Максимална количина:
36000 товних пилића
Додатни критерији:
Најмање 2 турнуса у току
године.

II
Остале одредбе наведеног Про-грама се не мијењају и остају на снази.
Број:03-14-543-3/18
04.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и „Програма подршке развоју
подузетништва и обрта за 2018.годину”, број: 04-14-845/18 од 23.05.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању приједлога
пројеката који ће се суфинансирати
по „Програму подршке развоју
подузетништва и обрта
за 2018.годину”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају приједлози пројеката за суфинансирање
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по „Програму подршке развоју поду-зетништва и обрта за 2018.годину” аплицирани у апликационој форми за захтјеве по Јавном позиву, број: 04-14-845-3/18 од
14.06.2018.године у укупн-ом износу од 3.700,00 КМ.
Новчана средства су планирана у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину, на економском коду 614500
ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта, у укупном износу од 100.000,00 КМ.
Члан 2.
Новчана средства се одобравају сљедећим корисницима:
Р.
бр.

Назив корисника

Назив пројекта

1.

Угоститељска радња
бурегџиница „ЦЕНТАР”
вл.Плакало Недим,
ул.Маршала Тита бр. 9
ИД број: 4345135380000

„Адаптација
кухиње и
куповина
опреме”

2.

Обртничка аутолимарска и
аутолакирерска радња
„ДУДЕ”
вл.Ђозо Ведин,
ул.Браће Посванџића бр.14
ИД број: 4345056830008

„Исплата плата
и доприноса
и набавка
репроматеријала”

3.

4.

5.

Износ за
исплату КМ

1.200,00 КМ

1346201002963034

800,00 КМ

Привредна банка
Сарајево
филијала
Горажде
1011400000609613

„Набавка
аутогума
и дијелова
за аутомобил који
врши такси
превоз”

600,00 КМ

„МЕДА”
вл.Туркушић Медиха
– трговац појединац,
Иловача б.б.
ИД број: 4345158160007

„Трговина
половном робом”

600,00 КМ

„АЈША”
вл.Туркушић Хилмо
- трговац појединац,
Иловача б.б.
ИД број: 4345155140005

„Суфинансирање
дијела плата
и доприноса”

500,00 КМ

УКУПНО КМ:

3.700,00

„ТАКСИ” Халиловић Елвир
ул.Руждије Исламагића б.б.
ИД број: 4345009750004

Банка и
број жирорачуна
АСА банка д.д.
Сарајево
пословница
Горажде

Привредна банка
Сарајево
филијала
Горажде
1011400066312175
Босна Банк
Интернатионал
д.д. Сарајево
филијала
Горажде
1415255320017865
НЛБ Банка д.д.
Сарајево
експозитура
Горажде
1322602019278028
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Члан 3.
Са претходно наведеним корисницима Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити Уговоре којима ће детаљније регулисати уговорене обавезе
у вези са додијељеним средствима, прецизирати начин утрошка према пројектима, начин контроле утрошка средстава, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не изврше уговорене обавезе.

ма Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:
6/10) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. Годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 13/17), на приједлог
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 171. редовној сједници, одржаној
дана 30.11.2018. године, д о н о с и:

Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде свако у
оквиру своје надлежности, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614500
ПОД 003 – Субвенције за подстицај развоја подузетнистшва и обрта.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објајвљивања на служебној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1653/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), чланова 57. и 58. Закона о вода-

О Д Л У К У
о доношењу Програма утрошка
средстава Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде са економског кода 615 100
Капитални трансфери другим
нивоима власти (водне накнаде)
за 2018. годину „План и програм
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2018. годину”
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 615
100 Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) за 2018.
годину - „План и програм утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2018. годину”, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, у укупном износу од 200.000,00
КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одл-
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уке саставни је дио Одлуке.

за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
-подрињског кантона Горажде, свако
у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ставља се ван снаге Одлука о доношењу Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде са економског кода 615 100 Капитални трансфери другим нивоима власти (водне
накнаде) - „План и програм утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2018. годину”, број: 03-14-1339/18 од
20.09.2018. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1652 /18
ПРЕМИЈЕР
30.11.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................
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ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма:
План и програм
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2018.годину
Буџетски корисник:

Министарство

Буџетски раздјел:

17

Буџетска позиција:
Економски код:

17-171
615 100

Назив аналитичког кода: Капитални
трансфери другим нивоима
власти – (водне накнаде)
Период реализације Програма:
01.01.2018 - 31.12.2018.
Укупна вриједност Програма:
200.000,00 КМ
Одговорно лице:

Анес Салман

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за програм:
Меџида Рашчић
Контакт-телефон:

+387 38 228 256

Контакт е-маил: privreda@bpk.gov.ba
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

У складу са члановима 57. и 58.
Закона о водама Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде ”, број :6/10), а у вези са чланом 178.
став 2. Закона о водама („Службене новине ФБиХ”, број: 70/06) и члановима
45. и 50. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2018.годину (“Службене новине Бо-
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санско-подрињског кантона Горажде”,
број:13/17), на приједлог Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде д о н о с и:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
615 100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне
накнаде) за 2018. годину
План и програм
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2018. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде са економског кода 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне
накнаде) за 2018. годину
План и програм утрошка средстава
у сектору водопривреде за 2018.
годину” (у даљем тексту: Програм).
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57. Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде (“ Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде ”, број:6/10) и Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 13/17), у циљу
унапређења водопривредне инфраструктуре на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
2.2. Опис Плана и програма
План и програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2018.
годину дефинише његове битне елементе и то опште и посебне циљеве,
критерије за расподјелу средстава, потребна средства, кориснике средстава,
намјену утрошка средстава, процјену
резултата који ће се остварити те процјену непредвиђених расхода и издатака.
Послови који су према одредбама Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде и федералног
Закона о водама стављени у надлежност кантона и општина финансирају
се из сљедећих извора:
-

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
Сврха овог Програма је да осигура намјенски, плански и транспарентан утрошак средстава одобрених у
Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
на економском коду 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде), у складу са чланом

-

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

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

ог водног добра на површинским водама I категорије на сљедећи начин:
-

надлежној Агенцији за воде ..... 40%
у корист Буџета Кантона...... 45%
у корист Фонда за заштиту
околине Федерације БиХ...........15%.

Према наведеним одредбама
Закона, ови приходи се користе за суфинансирање изградње и одржавања
водних објеката (заштитни објекти, објекти за искориштавање вода: за водоснабдијевање и наводњавање), објекти
за заштиту вода од загађивања, објекти
за одводњавање, као и остале активности везане за послове управљања водама (израда техничке документације,
подлога за издавање концесија и друго).

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ОД ВОДНИХ НАКНАДА
ПО ВРСТАМА И ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ
Табела 1.

РЕДНИ
БРОЈ

ГРАД/ОПШТИНА

1.

ГОРАЖДЕ

2.

ФОЧА ФБИХ

3.

ПАЛЕ ФБИХ
У К У П Н О:

ОПШТА
ВОДНА
НАКНАДА
(КМ)

ПОСЕБНЕ
ВОДНЕ
НАКНАДЕ
(КМ)

96.137,72

98.213,05

194.350,77

2.031,41

4.516,79

6.548,20

1.072,05

3.787,15

4.859,20

99.241,18

106.516,99

205.758,17

УКУПНО
(КМ)
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1. Општи/основни циљ Програма
ма је:
-

Општи (основни) циљ Програнамјенски и транспарентан утрошак остварених прихода од
водних накнада кроз суфинансирање изградње и одржавања
водних објеката, као и остале
активности везане за послове
управљања водама.

3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве, у оквиру којих ће се
пружати подршка корисницима Програма.
Посебни/специфични циљеви
Програма су:
-

-

развој и унапређење водне инфраструктуре кроз суфинансирање пројеката или израде техничке документације,
побољшање услова живота и стандарда становништва (водоснабдијевање, заштита од штетног дјеловања вода, заштита од
поплава, заштита вода од загађења, уређење водотока II категорије, заштита околине).

Поред законског основа, општи
и посебни циљеви Програма су обухваћени Стратегијом развоја Босанскоподрињског кантона Горажде за период 2016.-2020. година („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/16), стратешким циљем
3: „Осигурати одрживо управљање ок-
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олином и природним ресурсима те
јачати комуналне инфраструктурне
капацитете у Кантону”, кроз мјеру
3.2.1. „Изградња и реконструкција инфраструктуре за водоснабдијевање,
канализацију, отпадне и оборинске воде”.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провође
ње Програма планирана су у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде за 2018.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
13/17), на економском коду 615 100 –
Капитални трансфери другим нивои
ма власти (водне накнаде), у укупном
износу од 200.000,00 КМ.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Општи услови за достављање
захтјева за кориштење средстава
Општи услови за достављање
захтјева за кориштење средстава по
Програму су:
-

-

Да су корисници намјенски утрошили и оправдали додијељена
средства из претходне године,
Да се ради о приоритетима локалних заједница, што својом изјавом и образложењем потврђују подносиоци захтјева,
Да корисници средстава имају
израђену инвестиционо-техничку документацију, предмјер и
предрачун радова те конструк-
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-

-

цију финансирања пројеката,
уколико аплицирају за извођење радова по предложеним пројектима или пројектни задатак
уколико аплицирају за израду
техничке документације,
Да корисници средстава проведу тендерску процедуру за извођење радова или израду техничке документације и закључе уговоре са најповољнијим понуђачима,
Да се реализацијом наведених
активности постижу највећи
ефекти на подручју локалне заједнице гдје се реализују.

5.2. Критерији за расподјелу
Рангирање приоритетних пројеката локалне заједнице су дужне извршити на основу сљедећих критерија:
-

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

5.3. Начин расподјеле средстава
Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
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број: 13/17), распоређиваће се по овом
Програму, који на приједлог Министарства за привреду доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Приликом расподјеле средстава
од водних накнада потребно је уважити специфичност Босанско-подрињског кантона Горажде, у чијем саставу се
налази Град Горажде као најразвијенија и најнасељенија локална заједница
са властитим приходима и општине
Пале ФБиХ и Фоча ФБиХ као неразвијене општине. С обзиром на остварене
приходе по основу водних накнада датих у Табели 1. овог Програма, приликом расподјеле средстава користиће се
принцип равноправности становништва свих локалних заједница у рјешавању приоритетних потреба у области
водопривреде, сразмјерно степену спремности пројеката за реализацију и обезбјеђењу финансијских средстава (властитих или из других извора).
5.4. Кандидовање приједлога
пројеката и садржај захтјева
за кориштење средстава
Право на средства по овом Програму имају локалне заједнице у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде, по принципу исказаних приоритета у рјешавању основних потреба у
области водопривреде, достављених
на захтјев Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде, а у намјене дефинисане чланом 57.
став 1. тачке б) и ц) Закона о водама
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 6/10),
а у вези са чланом 178. став 2. Закона о
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водама (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 70/06).
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
ће, у циљу транспарентне и намјенске
расподјеле средстава остварених од водних накнада, упутити локалним заједницама позив за достављање захтјева
са приједлогом приоритетних пројеката за суфинансирање у 2018. години,
на апликационом образцу „ОПП”- Основни подаци о пројекту (назив пројекта, кратак опис пројекта или техничке документације, очекиване ефекте
након реализације пројекта, степен спремности пројекта за реализацију, степен реализације и могућност окончања пројекта, тачну или оријентациону
предрачунску вриједност радова или
услуга са приједлогом конструкције
финансирања, да ли је пројекат предвиђен у буџету локалне заједнице за
2018. годину и остале битне податке и
информације о пројекту или техничкој документацији).
Захтјев за кориштење средстава
мора садржавати потребне доказе о
испуњавању општих услова и захтијеване елементе из апликационог образца.
Рангирање и одабир приоритетних пројеката за суфинансирање/финансирање по овом Програму локалне заједнице ће извршити на основу
наведених критерија и доставити Министарству документацију - захтјев са
попуњеним „ОПП” образцем, са утврђеним приоритетним пројектима или
захтјевом за израду техничке документације.
Министарство ће суфинансира-
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ти/финансирати приоритетне пројекте према захтјевима локалних заједница, у висини максимално планираних средстава, а средства ће се одобравати у складу са динамиком остварених прихода по основу водних накнада,
одлуком о одобравању средстава и уговором о кориштењу и намјенском утрошку одобрених средстава, који ће се
закључити између Министарства и крајних корисника.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
доставити Влади Босанско-подрињског кантона Горажде приједлоге одлука
о одобравању средстава за суфинансирање/финансирање одређених пројеката или за израду техничке документације.
На основу приједлога Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси појединачне одлуке о одобравању новчаних средстава након чега ће, у зависности од
висине средстава, Министарство за привреду или Влада Босанско-подрињског кантона Горажде са корисницима
средстава закључити уговоре о кориштењу и намјенском утрошку одобрених средстава или вршења услуга израде пројектне документације, у којима
ће бити прецизиран начин и динамика кориштења одобрених средстава те
надзор над утрошком истих у намијењене сврхе.
Након доношења одлука о одобравању новчаних средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде и закључења уговора са корисницима средстава, захтјев за плаћање са пратећом документацијом се до-
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ставља Министарству за финансије.
У циљу проведбе законских одредби као и стратешког циља 3. „Осигурати одрживо управљање околишем и природним ресурсима те јачати
комуналне инфраструктурне капацитете у Кантону”, кроз мјеру 3.2.1.
„Изградња и реконструкција инфраструктуре за водоснабдијевање, кана-
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лизацију, отпадне и оборинске воде”, дефинисаних Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016 - 2020. Година
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/16), Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, предлаже
сљедећи:

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ
Табела 2.
КОРИСНИК
СРЕДСТАВА

АКТИВНОСТИ
- ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ
СУФИНАНСИРАЈУ/ФИНАНСИРАЈУ
•

Град/општине у
саставу Босанскоподрињског
кантона Горажде

6.

•

Изградња и одржавање водних објеката (заштитни објекти, објекти
за искориштавање вода: за водоснабдијевање и наводњавање, објекти за заштиту вода од загађивања,
објекти за одводњавање)

ПЛАНИРАНИ
УТРОШАК
СРЕДСТАВА (КМ)

200.000,00

Остале активности везане за послове управљања водама (израда инвестионо-техничке документације)

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници средстава одобрених према овом Програму су Град Горажде и општине Фоча ФБиХ и Пале
ФБиХ.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за

привреду, Министарству за финансије
и Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања степена имплементације подржаних пројеката, у складу са
потписаним уговорима и одредбама
овог Програма. Корисници средстава
су дужни, након утрошка одобрених
средстава, доставити извјештај о утрошеним средствима са припадајућом
документацијом и доказима. Министарство за привреду Босанско-подри-
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њског кантона Горажде ће, у циљу праћења намјенског утрошка одобрених
средстава, тј. надзора, формирати комисију која ће сачинити извјештај о утрошку средстава и доставити га Министарству 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
додијељених средстава.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде доставити коначни извјештај
о утрошку одобрених средстава предвиђених овим Програмом.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом овог Програма
очекује се побољшање услова живота и
стандарда становништва побољшањем
водоснабдијевања, већи ниво заштите
од поплава и заштите вода од загађења, уређење водотока II категорије, заштита околине и сл.
Мјерење резултата предметних
активности ће се вршити на основу обиласка на терену и на основу писаних
извјештаја корисника средстава.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
У случају промјене висине сре-

28. децембар/просинац 2018.
дстава и других трошкова по овом Програму, који могу настати као резултат
промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, као и потребе за
другачијом расподјелом средстава по
планираном пројекту, Програм се може мијењати, повећавати или смањивати износ на појединим ставкама као
резултат интерне прерасподјеле средстава.
У случају мање расположивих
средстава од захтјева локалне заједнице за приоритетни пројекат, са њиховим одговорним представницима утврдиће се дио активности из пројекта који ће се финансирати из средстава водних накнада.
У приједлозима пројеката, локалне заједнице су дужне процијенити
све ризике који могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта и дужне су планирати одговарајуће мјере које ће подузети у случају
остваривања ризика који могу утјецати на остваривање планираних резултата.
Број:03-14-1652-1/18
05.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Овај Програм донијела је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-1652/18 од 30.11.2018.
године.
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На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима ФБиХ („Службене новине
ФБиХ” број: 12/03), члана 5. Закона о
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управљању привредним друштвима у
надлежности
Босанско–подрињског
кантона („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/05) и члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о потврђивању Одлуке о именовању
привременог Надзорног одбора
ЈП „Босанско- подрињске шуме”
д.о.о. Горажде за мандатни период
од 90 (деведесет) дана
I
Овом се Одлуком потврђује Одлука Скупштине ЈП „Босанско-подрињске шуме” д.о.о. Горажде о именовању привременог Надзорног одбора ЈП
Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде, и то:
1. Расим Сијерчић
2. Недим Тиро
3. Дамир Дељо

- предсједник
- члан
- члан

II
Привремени Надзорни одбор
из члана 1. ове Одлуке именује се на
период до коначног именовања Надзорног одбора ЈП Босанско-подрињске
шуме д.о.о. Горажде, а најдуже на мандатни период од 90 (деведесет) дана.
III
Одлука ступа на снагу даном

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1651/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 36. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 171. редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Министарству за финансије
Босанско-подрињског кантона
Горажде за покретање отвореног
поступка набавке услуга техничке
и функционалне подршке
за Трезорски систем
,,Централизованог обрачуна
и исплате плата” Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде за покретање поступка набавке услуга техничке и функционалне подршке за Трезорски систем
,,Централизованог обрачуна и исплате
плата” Босанско-подрињског кантона
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Горажде путем отвореног поступка јавне набавке.
Члан 2.

мисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Процијењена вриједност предметне набавке износи цца. 43.200,00
КМ, без урачунатог ПДВ-а за период
од 3 (три) године, а средства су осигурана у Буџету Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2019.годину - 2021.годину,
на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за поступак набавке течних горива
за службена моторна возила
у власништву институција
Босанско-подрињског кантона
Горажде

Члан 3.

Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду, број: 03-14-813-77/18
од 22.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за поступак набавке течних
горива за службена моторна возила у
власништву институција Босанско-подрињског кантона Горажде, бира се
друштво “Хифа” д.о.о. Тешањ, са Понудом, број: П1720/2018 од 21.11.2018.
године и понуђеном цијеном од
208.162,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље
оцијењеном.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1648/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14813/18 од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Ко-

Члан 1.

Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана, рачунајући од дана
када сви понуђачи, који су учествовали у предметном поступку заједничке
набавке, буду обавијештени о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
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уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације бр.03-14-813-36/18 из
септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, број: 03-14-786/18 од 04.06.2018. године,
као и Закључком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14829/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 228.886,16 КМ.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, брoj:978-1-1-4-3-7/18 послано је на објаву
дана 05.10.2018.године те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику
БиХ”, брoj:71/18 од 12.10.2018.године.
Комисија за набавку, именова-

на Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, бр.03-14-813/18
од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије
за заједничку набавку број: 03-14-1011
/18 од 09.07.2018.године (у наставку:
Комисија) је уз Извјештај о раду бр.0314-813-77/18 од 22.11.2018.године Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доставила и Записник о прегледу
и оцјени понуда, у којима је препоручила избор друштва “Хифа” д.о.о. Тешањ за најповољнијег понуђача.
У поступку по запримању Извјештају о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

да су запримљене/пристигле 2
(двије) понуде;
да су понуде понуђача „Хифа “
д.о.о. Тешањ и “Енергопетрол”
д.д. Сарајево прихватљиве.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
208.162,00 КМ, од стране понуђача
“Хифа” д.о.о. Тешањ.
У складу са Законом о јавним
набавкама и тендерском документацијом, Комисија је тражила од понуђача
“Хифа” д.о.о. Тешањ да достави образложење понуђене цијене, јер је иста
била више од 20% нижа од другорангиране понуде, ради могућности да се
ради о неприродно ниској цијени.
Понуђач “Хифа” д.о.о. Тешањ,
својим актом број: П1786/2018 дала је
образложење своје цијене које је Комисија прихватила.
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У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену пристиглих понуда, а
складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј „најнижа цијена”.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке се може уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813- 80/18
30.11.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде,
именоване Рјешењем Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број:0314-813/18 од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку дрвене пелети
за загријавање објеката
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду, број: 03-14-1564-4/18
од 30.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за набавку дрвене пелети за
загријавање објеката Босанско-подрињског кантона Горажде бира се друштво “ХИФА ПЕТРОЛ” д.о.о. Сарајево,
са Понудом, број: ЈН-5408/18 од 29.11.
2018.године и понуђеном цијеном од
209.350,00 КМ, без ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана.
Члан 3.
Изабрани понуђач је дужан доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације, број: 03-14-1439-1/18
из октобра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
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доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави
и у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о поновном покретању поступка јавне набавке, број:03-14-1564/18 од 08.11.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 205.000,00 КМ.
Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, број:
978-1-1-12-3-17/18 послано је на објаву
дана 09.11.2018.године, те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, бр.03-14-813/18
од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије
за заједничку набавку број:03-14-1011/
18 од 09.07.2018.године (у наставку:
Комисија) је уз Извјештај о раду бр.0314-1564-4/18 од 30.11.2018.године, доставила и Записник о прегледу и оцјени понуда број: 03-14-1564-3/18 од 30.
11.2018.године, а у којима је препоручила избор друштва “ХИФА ПЕТРОЛ”
д.о.о. Сарајево.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
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-

да је запримљена/пристигла 1
(једна) понуда;
да је понуда понуђача “ХИФА
ПЕТРОЛ” д.о.о. Сарајево прихватљива.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
209.350,00 КМ, од стране понуђача
“ХИФА ПЕТРОЛ” д.о.о. Сарајево.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену пристиглих понуда, у
складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј „најнижа цијена”.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, електронским
путем или препорученом поштанском
пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–1697/18
07.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 172. редовној сједници, одржаној 10.12.2018.г., д о н о с и:

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 172. редовној сједници, одржаној дана 10.12.2018.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности директору
Дирекције робних резерви Босанско–
подрињског кантона Горажде
да потпише Уговор о набавци
и испоруци 10.000 литара лож-уља
за робне резерве са одабраним
добављачем „ГРИН ОИЛ” д.о.о.
Сарајево
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност
директору Дирекције робних резерви
Босанско-подрињског кантона Горажде да потпише Уговор о набавци и испоруци 10.000 литара лож-уља за робне резерве у вриједности од 18.479,30
(осамнаест хиљада четири стотине седамдесет девет 30/100) КМ са урачунатим ПДВ-ом са одабраним добављачем „ГРИН ОИЛ” д.о.о. Сарајево.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1701/18
10.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Служби
за заједничке послове кантоналних
органа за закључивање уговора
о дјелу
Члан 1.
Даје се сагласност Служби за заједничке послове кантоналних органа
за закључивање уговора о дјелу са цертификованим стручним лицем – г.
Мурат Хето, из Горажда, којим ће се
уредити вршење стручног надзора над
привременим прикључењем помоћног
објекта који се налази до зграде Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, на електроенергетску мрежу путем
главне зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства за исплату накнаде по
предметном уговору о дјелу у износу
од 200,00 КМ (словима: двије стотине
КМ) обезбијеђена су на економском
коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа за
2018.годину.

28. децембар/просинац 2018.
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:03–14-1702/18
10.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 172. редовној сједници, одржаној дана 10.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ Халиловић Меху из Горажда, на име тешке материјалне ситуације.
Средства уплатити на жирорачун број: 1415251310070263, отворен код
ББИ банке.
Члан 2.
За реализацију Одлуке задужује

Број 12 – страна 1953
се Министарство за финансије, а средства обезбједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се

објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1710/18
10.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2018. Годину, број: 10-14-2332/18 од 31.01.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку 172. редовне сједнице, одржаном дана 14.12.2018 године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравањуновчанихсредстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име XI (једанаесте) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2018. годину
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I

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

Одобравају се новчана средства
у износу од 40.227,61 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на имеуплате XI (једанаесте) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2018.годину, намијењене за исплату плата и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) – Остали текући трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број:1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245030110002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у рокуо д 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документујенаведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-

Број:03–14-1717/18
14.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на наставку 172. редовне сједнице, одржаном дана 14.12.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство - Софија - Бугарска
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава службено путовање, у иностранство – Софија - Бугарска, Бардак Есаду, директору кантоналне управе за шумарство
Министарства за привреду Босанкоподрињског кантона Горажде у периоду од 07.12.2018. до 13.12.2018. године
у сврху одржавања 20 сједнице Форума за координацију ЦИЦ-а за Средњу
и Источну Европу, као делегату испред Савеза ловачких организација у
БиХ.
Члан 2.
Путни трошкови и дневнице ће
се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-1725/18
14.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у вези са чланом 10. став 3.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2018.
годину (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
13/17), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на наставку 172. редовне сједнице, одржаном дана 14.12.
2018.године, д о н о с и:

од стране Федералног министарства за
образовање БиХ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
усмјеравају се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
у дијелу плана прихода повећањем планираних прихода на економском коду 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у Буџету.
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организационом коду 20030003 Министарство
за образовање, младе, науку, културу
и спорт – ЈУМСШ „Енвер Поздеровић” економски код 821300 – Набавка
опреме.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Влада Кантона и Министарство за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет БПК Горажде
за 2018. годину
Члан 1.
Одобрава се усмјеравање непланиране намјенске донације у Буџет Босанско- подрињског кантона Горажде
за 2018. годину – организациони код
20030003 Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт –
ЈУМСШ „Енвер Поздеровић” у износу од 12.000,00 КМ, која је дозначена

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1722/18
14.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:

Број 12 – страна 1956
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614100 (ЈАО 004)
– Текући трансфери за здравство – специјализације за 2018.годину, број:08-37
-315-2/18 од 22.02.2018.године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-237/18
од 22.02.2018.године), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку 172. редовне сједнице, одржаном
дана 17.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за суфинансирање Пројекта
„Специјализације
у ЈЗУ Кантонална болнициа
Горажде за 2018.годину”
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 25.000,00 КМ (словима: двадесет пет хиљада конвертибилних марака) на име суфинансирања Пројекта „Специјализације у ЈЗУ
Кантонална болница Горажде за 2018.
годину”, (по укупно одобреном Пројекту у износу од 100.000,00 КМ).
Члан 2.
Средства у износу 25.000,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 004) – Текући трансфери за здравство – специјализације за 2018.годину, а у корист ЈЗУ

28. децембар/просинац 2018.
Кантонална болница Горажде, на рачун број:1011400000263226, код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се ЈЗУ Кантонална болница Горажде да, у складу са Програмом утрошка, а по реализацији одобрених средстава, Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1735/18
17.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
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Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 002)
– Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2018. годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:08-14-284/18 од 02.03.
2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 172.
редовне сједнице, одржаном дана 17.
12.2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде у укупном износу од 25.000,00 КМ на име
осигурања неопходних средстава за
покриће трошкова пружања услуга и
нормалног функционисања јавне установе, те измирења дијела обавеза по
Споразуму о регулисању потраживања упосленика ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица” Горажде, број: 03-14868-3/15 од 26.06.2015. године.
Члан 2.
Одобрена новчана средства у
износу од 25.000,00 КМ исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614100 (ЈАО 002) – Текући трансфери
другим нивоима власти (Дом за стара
и изнемогла лица) за 2018. годину, а у

корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде на жирорачун број:
1327310410345049, код НЛБ банке д.д.
Тузла – филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица” Горажде да Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Влади Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском
утрошку средстава са пратећом документацијом.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1734/18
17.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

891
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 173. телефон-
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ској сједници, одржаној дана 12.12.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк за мјесец
НОВЕМБАР 2018. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец НОВЕМБАР 2018. године, у износу од
371,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец НОВЕМБАР 2018. године, у износу од 8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03–14-1707/18
12.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

892
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона“ број: 8/15), чланова 25. и

26. Закона о рачуноводству и ревизији
у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине ФБиХ“ број: 83/09)
и поглавља V тачка 6. Рачуноводствених политика за федералне буџетске
кориснике и Трезор („Службене новине ФБиХ“, број: 58/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
174. редовној сједници, одржаној дана
21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о редовном годишњем попису
имовине, обавеза и потраживања
Босанско-подрињског кантона
Горажде на дан 31.12.2018. године
Члан 1.
Са стањем на дан 31.12.2018. године обавиће се редовни годишњи попис:
1. Сталних средстава у облику ствари, права и разграничења
2. Новчаних средстава и вриједносних папира
3. Племенитих метала
4. Потраживања
5. Залиха
6. Обавеза (краткорочних и дугорочних)
Члан 2.
Организацијом пописа руководи Главна централна пописна комисија Босанско-подрињског кантона.
Главну централну пописну комисију именоваће својом одлуком Влада Кантона.
Члан 3.
За провођење пописа, поред Гл-

28. децембар/просинац 2018.
авне централне пописне комисије Босанско-подрињског кантона, потребно
је именовати и сљедеће пописне комисије:
1. Централна пописна комисија Министарства за унутрашње послове
2. Централна пописна комисија Министарства за правосуђе, управу и
радне односе
3. Централна пописна комисија Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
4. Централна пописна комисија Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
5. Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења и залиха материјала, робе
и ситног инвентара, код кантоналних министарстава, управа, дирекција и агенција
6. Комисије за попис новчаних средстава, донаторских средстава, племенитих метала и вриједносних папира, потраживања и пласмана,
краткорочних и дугорочних обавеза, разграничења и капитала, код
кантоналних министарстава, управа, дирекција и агенција
7. Комисије за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења, залиха материјала, робе
и ситног инвентара код буџетских
корисника (нижих потрошачких јединица)
8. Комисије за попис новчаних средстава, донаторских средстава, племенитих метала и вриједносних папира, потраживања и пласмана,
краткорочних и дугорочних обавеза, разграничења и капитала, код
буџетских корисника (нижих пот-
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рошачких јединица)
Комисије из става 3. овог члана
именоваће својим рјешењем овлаштени представници буџетских корисника.
Члан 4.
Главна централна пописна комисија Босанско-подрињског кантона
Горажде и Комисије именоване од стране буџетских корисника, свој рад
организоваће у складу са Упутством о
раду пописних комисија и обављању
пописа средстава, потраживања и обавеза за 2018. годину, које ће донијети
министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Елаборат о извршеном попису
Главна централна пописна комисија
Босанско-подрињског кантона, доставиће Влади Босанско-подрињског кантона на разматрање и усвајање.
Члан 5.
Конкретни задаци комисија из
члана 3. ове Одлуке са роковима почетка и завршетка пописа одредиће се
рјешењима о именовању комисија, које доносе руководиоци буџетских корисника, а у складу са роковима који ће
бити у Упутству о раду пописних комисија и обављању пописа средстава,
потраживања и обавеза за 2018.годину.
Члан 6.
Књиговодствене пописне листе
и потребну стручну помоћ за рад комисија обезбједиће Министарство за
финансије.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1752/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

893
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона«, број: 8/15), а у вези са
чланом 2. Одлуке о редовном годишњем попису имовине, обавеза и потраживања Босанско-подрињског кантона
на дан 31.12.2018. године, број: 03-141752/18 од 21.12.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 174. редовној сједници, одржаној
21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Главне централне
пописне комисије Босанскоподрињског кантона
за редовни годишњи попис
са стањем на дан 31.12.2018.године
Члан 1.
Именује се Главна централна
пописна комисија Босанско-подрињског кантона за редован годишњи попис
средстава и извора средстава са стањем на дан 31.12.2018.године у сљедећем
саставу:
1. Шуња Ахмед, предсједник Главне
централне пописне комисије Боса-

2.
3.
4.
5.

нско-подрињског кантона Горажде
Башић Санела, члан Министарства
за унутрашње послове
Беговић Емира, члан Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Драгољ Ермин, члан Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт
Вучинић Ешеф, члан Министарства за правосуђе, управу и радне односе
Члан 2.

Задатак комисије из члана 1. Одлуке је да:
•
•

•

•

•

координира рад свих појединачних пописних комисија,
благовремено провјерава да ли
су појединачне пописне комисије донијеле планове рада са
утврђеним роковима за обављање припремних радњи и појединих фаза пописа
провјерава да ли су комисије за
попис на вријеме започеле са
пописом
прати ток пописа, правилност
вршења пописа и поштивања
утврђених рокова и даје упутства у току вршења пописа
преузима од централних пописних комисија надлежних министарстава и осталих комисија
за попис извјештаје о попису,
пописне листе, одговарајуће одлуке и друге прилоге, сачињава
рекапитулацију и елаборат о
извршеном попису уз приједлоге одговарајућих одлука доставља Влади Босанско-подрињског
кантона на усвајање
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Члан 3.

II

Главна централна пописна комисија ће са радом почети одмах, а крајњи рок за подношење извјештаја Влади Босанско-подрињског кантона је
15.02.2019.године.

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

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14–1752-1/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

894
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. Редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.
године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског
одбора ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо“
Горажде
I
Разрјешава се дужности члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде
Санела Башић, из реда родитеља.

Број:03–38–1775/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

895
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.
године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског
одбора ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо“
Горажде
I
За члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Хусеин
еф. Ђозо“ Горажде именује се Хадиса
Мешић - Каменица, из реда родитеља.
II
Мандат члана из тачке I овог Рјешења траје до краја времена на које је
именован Школски одбор.
III
Рјешење ступа на снагу даном
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доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“.
Број:03–38–1775-1/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

896
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.
године, д о н о с и:

897
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.
године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана
Школског одбора ЈУОМШ
„Авдо Смаиловић“ Горажде
I

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана
Школског одбора ЈУОМШ
„Авдо Смаиловић“ Горажде

За члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка школа
„Авдо Смаиловић“ Горажде именује се
Самра Сврака, из реда радника школе.

I

II

Разрјешава се дужности члана
Школског одбора Јавне установе Основна музичка школа „Авдо Смаиловић“
Горажде, Емина Тирић, из реда радника школе.

Мандат члана из тачке I овог Рјешења траје до краја времена на које је
именован Школски одбор.

II

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

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–38-1774/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

III

Број:03–38–1774-1/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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898
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Програма утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2018. годину, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско–
подрињскогкантона Горажде
за мјесеце новембар и децембар
2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 11.033,34 КМ Спортском савезу Босанско–подрињског
кантона Горажде за мјесеце новембар
и децембар 2018. године, и то:
1. 200,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
и
2. 10.833,34 КМ на име кориштења
спортских објеката за клубове и савезе – припреме и такмичење.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,

културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро рачун Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде
број: 1990540006336521, отвореном код
Шпаркасе банке филијала Горажде,
ИД број: 4245007300007.
Члан 3.
Корисник средстава дужан је
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава у висини три редовне транше
предати извјештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за IV (четврти) квартал 2018.године.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1773/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

28. децембар/просинац 2018.
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899
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско–подрињског кантона
Горажде са економског кода 614 300
(ЈАН 001) – Текући трансфер непрофитним организацијама - за младе за
2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 4/18), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној
сједници, одржаној дана 21.12.2018. године, д о н о с и:

Удружење Младих
Општине Пале - Прача

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
омладинским удружењима
са подручја Босанско–подрињског
кантона Горажде на име
суфинансирања пројектних
активности

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.000,00 КМ омладинским удружењима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде
у циљу активног укључења у питања
од интереса за живот, положај и дјеловање младих људи на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, као
и развој Босанско–подрињског кантона Горажде и то:

„Креативна радионица за младе“

1.300,00 КМ

Жирорачун Удружења Младих Општине Пале - Прача број: 1020070000035376,
отворен код Унион банке д.д. Сарајево експозитура Горажде,
ИД број: 4245068510004.
Културно удружење младих
1.500,00 КМ
„Млади у медијима“
Босанско - подрињског
кантона Горажде
Жирорачун Културног удружења младих Босанско - подрињског кантона
Горажде број:1990540052929695, отворен код Шпаркасе банке филијала Горажде
ИД број: 4245065250001.
Удружење
„Омладински Савез“
„Млади и друштвени живот“
1.200,00 КМ
Устиколина
Жирорачун Удружења „Омладински Савез“ Устиколина број: 1011400000606218,
отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде,
ИД број: 4245043790002.

28. децембар/просинац 2018.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 300 (ЈАН 001) – Текући трансфер
непрофитним организацијама - за младе за 2018. годину.
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Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 13/17), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.год., д о н о с и:

Члан 3.
Корисник средстава је дужан да
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Гораже у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава достави наративни и финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава додијељених по основу
пријаве на Јавни позив за пријаву приједлога пројектних активности за учешће у Програму утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 ( ЈАН 001) – Текући
трансфер непрофитним организацијама - за младе за 2018. годину.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1771/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

900
На основу члана 23. Закона о

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
новембар 2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец новембар 2018.године, и
то:
-

-

-

-

Савез РВИ Босанскоподрињског кантона
„Синови Дрине”
Горажде
2.000,00 КМ
Организација
ПШиПББПК Горажде 2.000,00 КМ
Савез добитника
највећих ратних
признања Босанскоподрињског кантона
Горажде
1.200,00 КМ
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
2.000,00 КМ
Удружење
”Свјетлост Дрине”
840,00 КМ
Удружење Ветерана
рата, ЗБ, ПЛ
840,00 КМ
Одобрана средства обезбиједи-
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ти из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
БПК Горажде, а средства уплатити на
жирорачуне организација:
-

-

-

СРВИ «Синови Дрине» Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ Босанскоподрињског кантона Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП «Златни љиљани»:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење «Свјетлост Дрине»
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу «Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1770/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

901
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број: 13/17),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
новембар 2018. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2018.години за мјесец новембар 2018.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије

28. децембар/просинац 2018.
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Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде, на број жирорачуна: 199054000
5249733, отвореног код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.

лицијског одбора за полицијске службенике Босанско–подрињског кантона
Горажде, како слиједи:

Члан 4.

II

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

Засједањем Полицијског одбора
предсједава полицијски службеник у
складу са чланом 125. став (2) Закона о
полицијским службеницима Кантона.

Број:03–14-1769/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

902
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/15), а у складу са чланом 125. став (3)
Закона о полицијским службеницима
Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 12/06,
13/07, 8/08, 17/08, 7/09 и 10/18), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању чланова Полицијског
одбора за полицијске службенике
Босанско–подрињског кантона
Горажде
I
Овом Одлуком, на период од
двије године, именују се чланови По-

1. Плех Саладин
2. Каменица Мирсад
3. Шошо Белма

- предсједник
- замјеник
- члан

III
Полицијски одбор надлежан је
за рјешавање жалби предвиђених чланом 124. став (2) Закона о полицијским
службеницима Кантона.
IV
Члановима Полицијског одбора
припада мјесечна накнада у висини од
20% просјечне плате исплаћене у Босанско–подрињском кантону за мјесец
који претходи исплати, према статистичким подацима Завода за статистику за подручје Босанско–подрињског
кантона Горажде, умањена за 30% у складу са Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број: 03-141215/14 од 14.08.2014. године.
V
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
VI
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“.
Број:03–04-1768/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

онална министарства, Кантоналне управе, Кантоналне управне установе и
агенције, као и начин утврђивања ознака за органе и организацијске јединице у саставу кантоналних органа управе.
II

903
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), члана 18. Уредбе о канцеларијском пословању органа управе и служби за управу у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације БиХ», број:
20/98) и поглавља III тачке 5. Упутства
о начину вршења канцеларијског пословања у органима управе и службама
за управу у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 30/98), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.
2018. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању ознака за органе
Босанско-подрињског кантона
Горажде за вођење основних
и помоћних књига евиденције
о предметима и актима
у 2019. години
I
Овим се Рјешењем утврђују ознаке за органе Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон) и то: Скупштину Кантона, премијера Кантона, Владу Кантона, Кант-

Ознаке из претходне тачке утврђују се ради вођења основних и помоћних књига евиденција о предметима
и актима, из надлежности органа Кантона у 2019. години.
III
Ознаке за органе из тачке I овог
Рјешења су:
01 – Скупштина Кантона и радна тијела Скупштине Кантона;
02 – Премијер Босанско-подрињског
кантона Горажде;
02/I – Уред Владе и премијера Босанско-подрињског кантона Горажде;
03 – Влада Босанско-подрињског кантона Горажде;
03/I – Министарство за привреду;
04/I – Дирекција за цесте;
04/II – Кантонална управа за шумарство;
05 – Министарство за правосуђе, управу и радне односе;
05/I – Кантонална управна инспекција;
06 – Министарство за финансије;
07 – Министарство за унутрашње послове;
07/I – Управа полиције;
08 – Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице;
09 – Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине;
09/I – Кантонални стамбени фонд;
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10 – Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт;
10/I – Педагошки завод Босанско-подрињског кантона Горажде;
11 – Министарство за борачка питања;
12 – Кантонална управа за инспекцијске послове Босанско-подрињског
кантона Горажде;
13 – Агенција за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде;
14 – Дирекција робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде;
15 - Служба за заједничке послове кантоналних органа;
16 – Архив Босанско-подрињског кантона Горажде;
17 – Кантонална управа цивилне заштите;
17/I – Кантонални штаб цивилне заштите;
18 – Служба за односе са јавношћу;
19 – Завод за бесплатну правну помоћ.
IV
Организационе јединице кантоналних органа управе и самосталних
кантоналних установа образоване актом о унутрашњој организацији, поред
бројчане ознаке органа у чијем су саставу имају и ознаке писане римским
бројевима.
Руководиоци кантоналних органа управе и самосталне кантоналне
управе, рјешењем утврђују ознаке за
организацијске јединице из претходног става, у складу са овим Рјешењем.
V
Ознаке за органе и организацијске јединице из тачке III и IV овог Рјешења могу се у току године мИјењати,
ако дође до измјена организационих
јединица или радних мјеста којима се

пошта доставља у рад.
VI
Овим се Рјешењем ставља ван
снаге Рјешење Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-052118/17 од 29.12.2017. године.
VII
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–05-1767/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босансо-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског Горажде“ број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање
Амандмана 1 на Споразум о подјели
трошкова на пројекту „Зелени
економски развој - Повећање
енергијске ефикасности два јавна
објекта (ЈУ Основна музичка школа
„Авдо Смаиловић“ Горажде
и ОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде)
у Босанско-подрињском кантону
Горажде“
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) потпише Амандман 1 на Споразум о подјели трошкова на пројекту „Зелени економски развој - Повећање енергијске
ефикасности два јавна објекта (ЈУ Основна музичка школа „Авдо Смаиловић“ Горажде и ОШ „Хусеин еф. Ђозо“
Горажде) у Босанско-подрињском кантону Горажде“.
Члан 2.
Прије потписивања Амандмана
број 1 на Споразум о подјели трошкова на пројекту „Зелени економски развој - Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта у Босанско-подрињском кантону Горажде“ прибавиће се
позитивно мишљење Кантоналног правобраниоца на исти.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама“ Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1764/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босансо-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског Горажде“ број: 8/15), Вла-

да Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање Амандмана
1 на Споразум о подјели трошкова
на пројекту „Зелени економски
развој - Повећање енергијске
ефикасности два јавна објекта
у Босанско-подрињском кантону
Горажде“
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) потпише Амандман број 1 на Споразум о
подјели трошкова на пројекту „Зелени
економски развој - „Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта у
Босанско-подрињском кантону Горажде“ (2018).
Члан 2.
Прије потписивања Амандмана
1 на Споразум о подјели трошкова на
пројекту „Зелени економски развој Повећање енергијске ефикасности два
јавна објекта у Босанско-подрињском
кантону Горажде“ прибавиће се позитивно мишљење Кантоналног правобраниоца на исти.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на огласној табли Босанско-
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подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама“ Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1763/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15), а у вези са чланом 3. Меморандума о заједничкој имплементацији пројекта „ПРО – ПОСО“ у 2018.години
број:04-14-610-3/18 од 25.05.2018.године, и тачке 3. Закључка Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број: 03-14-546/18 од 16.04.2018. године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства у износу од 3.600,00 КМ
и то по основу Меморандума о заједничкој
имплементацији
Пројекта
„ПРО-ПОСО“ у 2018.години, број: 0414-610-3/18 од 25.05.2018.године, закључен између Мнистарства за привреду
Босанко-подрињског кантона Горажде, Обртничке коморе Босанско-подрињског кантона Горажде, Фондације
Wингс оф хоуп - Њемачка и Удружења за психосоцијалну подршку и бољу
будућност “Прогрес“ Сарајево.
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Члан 2.
Средства из члана 1.ове Одлуке
одобравају се сљедећим корисницима
у појединачним износима, за суфинансирање плате полазника обуке и то
за друга три мјесеца (посљедња транша) имплементације Пројекта из члана 1. ове Одлуке, како слиједи:
1) ОР „АЛУ ПЛАСТИК“ у износу од
1.200,00 КМ, на име Уговора о практичној обуци број: 04-14-861/18 од
25.05.2018.године, а средства уплатити на жирорачун ОР „Алупластик“ отворен код АСА банке д.д. Сарајево, број:1346201001078518
2) УР „Блек енд Вајт“ цафе бар у износу од 1.200,00 КМ, на име Уговора
о практичној обуци број: 04-14-862
/18 од 25.05.2018.године, а средства
уплатити на жирорачун УР „Блек
енд извршењу буџетаајт“ цафе
бар, отворен код НЛБ банка д.д.
Сарајево, број: 1320010598981411;
3) Агенција за заштиту људи и имовине „Побједа – сигурност“ д.о.о. у
износу од 1.200 КМ, на име Уговора
о практичној обуци број: 04-14-859
/18 од 25.05.2018.године, а средства
уплатити на жирорачун Агенције
за заштиту људи и имовине „Побједа – сигурност“ д.о.о. отворен код
УНИОН БАНКЕ д.д. Сарајево, број:
1020070000037025.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министа-
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рства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613 900 – Уговорене и друге посебне
услуге.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1759 /18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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новчана средства Граду Горажду у износу од 120.000,00 КМ на име суфинансирања пројекта „Изградња система
водоснабдијевања питком водом насеља Горње Баре“, Град Горажде.
Члан 2.
Обавезује се Град Горажде, као
имплементатор пројекта из члана 1.
ове Одлуке, да након реализације пројекта достави Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о намјенском утрошку
одобрених средстава.
Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Плана и програма утрошка средстава у сектору водопривреде за
2018. годину, број: 03-14-1652-1/18 од
05.12.2018. године, који је донијела Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-1652/18 од
30.11.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Граду Горажду на име
суфинансирања пројекта „Изградња
система водоснабдијевања питком
водом насеља Горње Баре“
Град Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају

Овлашћује се премијер Босанско-подрињског кантона Горажде да, уз
претходно прибављено мишљење Кантоналног правобранилаштва, закључи уговор о кориштењу и намјенском
утрошку одобрених средстава са Градом Гораждем, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину,
са економског кода 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде).
Плаћање извршити са „Подрачуна за водне накнаде“ Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде
на депозитни рачун Града Горажда,
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број:102840000000-2222, отворен у Унион банци д.д. Сарајево, експозитура
Горажде, врста прихода 742 114 – Примљени капитални трансфери од
Кантона.
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:03–14-1748/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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вчана средства Општини Фоча ФБиХ у
износу од 50.000,00 КМ на име суфинансирања пројекта „Наставак изградње обалоутврде на десној обали ријеке
Колине“, општина Фоча ФБиХ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Фоча Ф
БиХ, као имплементатор пројекта из
члана 1. ове Одлуке да након реализације пројекта достави Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о намјенском утрошку одобрених средстава.
Члан 3.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Плана и програма утрошка средстава у сектору водопривреде за
2018. годину, број: 03-14-1652-1/18 од
05.12.2018. године, који је донијела Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-1652/18 од
30.11.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Фоча ФБиХ на име
суфинансирања пројекта „Наставак
изградње обалоутврде на десној
обали ријеке Колине“, општина
Фоча ФБиХ
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају но-

Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, уз претходно прибављено
мишљење Кантоналног правобранилаштва, закључи уговор о кориштењу
и намјенском утрошку одобрених средстава са општином Фоча ФБиХ, којим
ће се регулисати међусобна права и
обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, са
економског кода 615 100 – Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде).
Плаћање извршити са Подрачуна за водне накнаде Босанско-подрињског кантона Горажде на депозитни рачун Општине Фоча ФБиХ, бр-
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ој:1011400000595742, отворен у Привредној банци д.д. Сарајево филијала
Горажде, врста прихода 742 114.
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:03-14-1749/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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КМ Општини Пале ФБиХ на име суфинансирања Пројекта „Изградња главног колектора канализационе мреже
у насељу Прача - завршна фаза“.
Члан 2.
Обавезује се општина Пале Ф
БиХ, као имплементатор пројекта из
члана 1. ове Одлуке да након утрошка
средстава достави Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о намјенском утрошку одобрених средстава.
Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
8/15) и Плана и програма утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2018. годину, број: 03-14-1652-1/18 од
05.12.2018. године, који је донијела Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-1652/18 од
30.11.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних
средстава Општини Пале ФБиХ
на име суфинансирања Пројекта
„Изградња главног колектора
канализационе мреже у насељу
Прача – завршна фаза“
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства у износу од 30.000,00

Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, уз претходно прибављено
мишљење Кантоналног правобранилаштва, закључи уговор о кориштењу
и намјенском утрошку одобрених средстава са Општином Пале ФБиХ, којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, са
економског кода 615 100 – Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде).
Плаћање извршити са „Подрачуна за водне накнаде“, на депозитни рачун Општине Пале ФБиХ, број:
1020070000018886, отворен у Унион
банци - експозитура Горажде, врста
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прихода 742 114.

Члан 2.

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:03-14-1750/18
21.12.2018. године
Горажде

Овлашћује се министар Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, да закључи
анекс Уговора о закупу канцеларијског
простора из члана 1. ове Одлуке, са
Привредном банком Сарајево филијала Горажде.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

910
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 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на продужење Уговора за закуп
канцеларијског простора
Члан 1.
Даје се сагласност министру
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши продужење Уговора број: 04-14647/10 од 29.03.2010. године, а који се
односи на закуп канцеларијског простора у просторијама Привредне банке
Сарајево филијала Горажде, на период
од 6 (шест) мјесеци и то почевши од
мјесеца јануара 2019.године, за потребе Кантоналне управе за шумарство
Босанско-подрињског 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:03-14-1758/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

911
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 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плачање рачуна број: 1044/18
од 07.12.2018 године
Члан 1.
Даје се сагласност министру
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 1044/18 од
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07.12.2018. године, у вриједности од
5.920,20 КМ, по Уговору број: 04/II-14299-5/18 од 05.12.2018.године, о пружању услуга набавке шумарских униформи, закљученим са ,,Котекс“ Тешањ,
Индустријска зона Буква б.б. Тешањ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за привреду – Кантонална управа за шумарство, Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства за привреду - Кантонална управа за
шумарство са економског кода 613 400
- Набавка материјала и ситног инвентара.
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:03–14-1757/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

912
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број:39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14813/18 од 04.06.2018.године, и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Гораж-

де, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег
понуђача за набавку материјала
за информатичку опрему
(тонери и кетриџи)
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду, број: 03-14-813-112/
18 од 13.12.2018.године и за најповољнијег понуђача за набавку материјала
за информатичку опрему (тонери и
кетриџи) бира се друштво «ДРИНЕКС» д.о.о. Горажде, са Понудом број:489/18 од 10.12.2018.године и понуђеном цијеном од 42.821,86 КМ, без
ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15
(петнаест) дана.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у
облику безусловне банковне гаранције
и у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације, број:03-14-813-38/
18 из септембра 2018.године.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави и у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, број:03-14-786/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 70.005,84 КМ.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, број:
978-1-1-6-3-9/18 послано је на објаву
дана 05.10.2018.године, те исправка Обавјештења о набавци број: 978-1-1-6-39/18 послана на објаву дана 29.11.2018.
године, те је истог дана и објављено на
Порталу јавних набавки.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-813/
18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о
измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку број: 03-141011/18 од 09.07.2018.године (у наставку: Комисија) је уз Извјештај о раду
број:03-14-813-112/18 од 13.12.2018.године, доставила и Записник о прегледу
и оцјени понуда, број: 03-14-813-110/18
од 13.12.2018.године, а у којима је препоручила избор друштва «Дринекс»
д.о.о. Горажде.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно изврши-

ла отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

да су запримљене/пристигле 3
(три) понуде;
да су понуде понуђача «Дринекс»
д.о.о. Горажде, Примапром д.о.о., и
Р&С д.о.о. Сарајево прихватљиве.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од 42.821,86
КМ, од стране понуђача «Дринекс»
д.о.о. Горажде.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену пристиглих понуда, у
складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј најнижа цијена.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-127/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број:39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде,
именоване Рјешењем Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број:0314-813/18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег
понуђача за набавку
канцеларијског материјала
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду број:03-14-813-112/18
од 13.12.2018.године и за најповољнијег
понуђача за набавку канцеларијског
материјала бира се друштво «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево, са Понудом,
број:02-7543/18 од 06.12.2018.године и
понуђеном цијеном од 82.745,44 КМ,
без ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15
(петнаест) дана.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је до-

28. децембар/просинац 2018.
ставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације број:03-14-813-39/18
из септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави и у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке број:03-14-786/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке износила је 273.225,17 КМ.
Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци број:
978-1-1-7-3-10/18 послано је на објаву
дана 05.10.2018.године, те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-813/
18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о
измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку број: 03-141011/18 од 09.07.2018.године (у наставку: Комисија), је уз Извјештај о раду
број:03-14-813-112/18 од 13.12.2018.год-
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ине, доставила и Записник о прегледу
и оцјени понуда, број: 03-14-813-111/18
од 13.12.2018.године, а у којима је препоручила избор друштва «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

да су запримљене/пристигле 4 (четири) понуде;
да су понуде понуђача «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево, Аеро-ексклузив д.о.о. Сарајево, Дефтер д.о.о.
Сарајево прихватљиве, док понуда
понуђача Примапром д.о.о. Бања
Лука није формално-правно уредна из разлога што понуђач уз оригиналну понуду није доставио још
двије копије исте, те самим тим није прихватљива.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
82.745,44 КМ, од стране понуђача «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену пристиглих понуда, у
складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је

примјењујући критериј најнижа цијена.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно, или препорученом поштанском пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-126/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

914
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број:39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде,
именоване Рјешењем Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број:0314-813/18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег
понуђача за набавку услуга
осигурања имовине
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду број:3-14-813-113/18
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од 29.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за набавку услуга осигурања
имовине институција Босанско–подрињског кантон Горажде бира се
«АСА осигурање» д.д. са Понудом,
број: I-2011/18 од 20.11.2018.године и
понуђеном цијеном од 8.875,12 КМ, без
ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15
(петнаест) дана.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације, број: 03-14-813-40/18
из септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави
и у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покре-
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тању поступка заједничке набавке, број: 03-14-786/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке за сва
три ЛОТ-а износила је 133.202,32 КМ.
Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци бр.9781-2-8-3-11/18 послано је на објаву дана
05.10.2018.године, те је истог дана и
објављено на Порталу јавних набавки.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-813/
18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о
измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку број: 03-141011/18 од 09.07.2018.године (у наставку: Комисија), је уз Извјештај о раду,
број:03-14-813-113/18 од 29.11.2018.године, доставила и Записник о прегледу
и оцјени понуда, број: 03-14-813-114/18
од 29.11.2018.године, а у којима је препоручила избор друштва «АСА осигурање» д.д.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике у којима је утврђено сљедеће:
-

да су запримљено/пристигло 6
(шест) понуда;
да су понуде понуђача Сарајево осигурање д.д., Адриатик осигурање
д.д., Триглав осигурање д.д. и АСА
осигурање д.д. прихватљиве.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од
8.875,12 КМ, од стране понуђача «АСА
осигурање» д.д.

28. децембар/просинац 2018.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену пристиглих понуда, у
складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј најнижа цијена.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-125/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

915
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 0314-813/18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку услуга осигурања
службених моторних возила
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду број:03-14-813-113/18
од 29.11.2018.године и за најповољнијег
понуђача за набавку услуга осигурања
службених моторних возила у власништву институција Босанско–подрињског кантон Горажде бира се «Сарајево
осигурање д.д.» са Понудом, број:013419/18 од 05.10.2018.године и понуђеном цијеном од 33.178,80 КМ, без ПДВа.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације број: 03-14-813-40/18
из септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страни-
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ци Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави
и у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, број:03-14-786/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке за сва
три ЛОТ-а износила је 133.202,32 КМ.
Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци број:9781-2-8-3-11/18 послано је на објаву дана
05.10.2018.године, те је истог дана и објављено на Порталу јавних набавки.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-813/
18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о
измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку број: 03-141011/18 од 09.07.2018.године (у наставку: Комисија) је уз Извјештај о раду,
број:03-14-813-113/18 од 29.11.2018.године, доставила и Записник о прегледу
и оцјени понуда, број: 03-14-813-114/18
од 29.11.2018.године, а у којима је препоручила избор друштва «Сарајево осигурање» д.д.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-

да су запримљено/пристигло 6
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-

(шес) понуда;
да су понуде понуђача «Сарајево
осигурање» д.д., Адриатик осигурање д.д., Централ осигурање д.д.,
Триглав осигурање д.д., Граве осигурање д.д. и АСА осигурајне д.д.
прихватљиве.

Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од 33.178,80
КМ, од стране понуђача «Сарајево осигурање» д.д.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену пристиглих понуда, а
складу са критеријима из Тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј „најнижа цијена“.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-124/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

28. децембар/просинац 2018.

916
На основу члана 70. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), а на препоруку Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде, именоване Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14813/18 од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије за заједничку набавку, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној
дана 21.12.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку услуга осигурања
запосленика
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за заједничку набавку утврђена у
Извјештају о раду број:03-14-813-116/18
од 18.12.2018.године и за најповољнијег
понуђача за набавку услуга осигурања
запосленика запослених у институцијама Босанско–подрињског кантон Горажде бира се «АСА осигурање» д.д.
са Понудом, број:I-2011/18/18 од 20.11.
2018.године и понуђеном цијеном од
69.390,00 КМ, без ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог оквирног споразума
/уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од
15 (петнаест) дана.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је до-
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ставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% од вриједности оквирног споразума/уговора у облику безусловне банковне гаранције и
у року од 7 (седам) дана од дана када
буде обавијештен од стране уговорног
органа о закључивању уговора, а сходно одговарајућим одредбама Тендерске документације, број: 03-14-813-40/18
из септембра 2018.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави
и у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Образложење
Предметни поступак набавке
покренут је Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке набавке, бр.
03-14-786/18 од 04.06.2018.године.
Процијењена вриједност набавке за сва
три ЛОТ-а износила је 133.202,32 КМ.
Јавна набавка проведена је путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци, број:
978-1-2-8-3-11/18 послано је на објаву
дана 05.10.2018.године, те је истог дана
и објављено на Порталу јавних набавки.
Комисија за набавку, именована Рјешењем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-813/18
од 04.06.2018.године и Рјешењем о измјени Рјешења о именовању Комисије за
заједничку набавку број: 03-14-1011/18
од 09.07.2018.године (у наставку: Комисија) је уз Извјештај о раду, број: 03-14-
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813-116/18 од 18.12.2018.године, доставила и Записник о прегледу и оцјени
понуда, број:03-14-813-117/18 од 29.11.
2018.године, а у којима је препоручила
избор друштва «АСА осигурање» д.д.
У поступку по запримању Извјештаја о раду утврђено је да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
-

да су запримљене/пристигле 4
(четири) понуде;
да су понуде понуђача «АСА осигурање» д.д. и Триглав осигурање
д.д. прихватљиве.

Увидом у достављену документацију понуђача Адриатик осигурање
д.д.” утврђено је да је иста формално
неисправна, јер није уредно испуњен
образац за цијену понуде – Анекс III.
С обзриом на то да је понуђена
цијена понуђача „Сарајево осигурање”
д.д. више од 50% нижа од понуда
осталих понуђача, у складу са Законом
о јавним набавкама и тенедерском документацијом затражено је од понуђача „Сарајево осигурање” д.д. образложње понуђене цијене, због могућности да се ради о неприродно ниској
цијени.
С обзриом на то да понуђач није доставио тражено појашњење на допис број: 03-14-813-96/18 од 03.12.2018.
године, Комисија је упутила ургенцију, број: 03-14-813-107/18 од 10.12.2018.
године са роком доставе до 14.12.2018.
године. Како није добила одговор ни
по ургенцији, Комисија је предложила
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уговорном органу да се у складу са чланом 66. став 1. Закона о јавним набавкама, одбаци понуда понуђача „Сарајево осигурање” д.д.
Изабрани понуђач је одабран
примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износуод 69.390,00
КМ, од стране понуђача «АСА осигурање» д.д.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да
је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену пристиглих понуда, у
складу са критеријима из тендерске
документације, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач одабран је
примјењујући критериј „најнижа цијена“.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се уложити жалба уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском пошиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број:03–14–813-123/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

917
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број
8/15), члана 6. Рјешења о именовању
Комисије за заједничку набавку у Босанско-подрињском кантону Горажде,
број: 03-14-813/18 од 04.06.2018.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању висине једнократне
накнаде за рад у Комисији
за провођење поступка заједничке
јавне набавке у Босанскоподрињском кантону Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује висина једнократне накнаде за рад у Комисији за провођење поступка заједничке набавке у Босанско-подрињском
кантону Горажде, а по Одлуци Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде о покретању поступка заједничке
набавке, број:03-14-786/18 од 04.06.2018.
године, и то у сљедећим износима:
1. Емир Сијерчић,
предсједник - 300,00 КМ;
2. Мерко Карахметовић,
члан - 250,00 КМ;
3. Емир Конаковић,
члан - 250,00 КМ;
4. Мехо Муратспахић,
члан - 250,00 КМ;
5. Амир Дедовић,
члан - 250,00 КМ;
6. Амна Сијерчић,
члан - 250,00 КМ;
7. Рашид Џабија,
члан - 250,00 КМ;
и

8. Мелиха Субашић,
секретар–250,00 КМ.
Члан 2.
Средства неопходна за исплату
једнократних накнада за рад Комисије
за провођење поступка заједничке набавке у Босанско-подрињском кантону
Горажде обезбједиће се из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину, са економског
кода 613900 – Уговорене услуге и друге
посебне услуге.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантон Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1754/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

918
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2018. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности директору
Дирекције робних резерви
да изврши интервенцију са 30 тона
дрвене пелети из робних резерви
према Институцијама Босанско–
подрињског кантон Горажде

Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде“, број:
8/15), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на 174. редовној сједници, одржаној дана 21.12.2108. године, д о н о с и:

Члан 1.
Даје се сагласност директору
Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши интервенцију са 30 тона дрвене пелети из робних резерви према Институцијама Босанско–подрињског кантон Горажде, а које снадбјева Дирекција
робних резерви са дрвеном пелети.
По окончању поступка избора
најповољнијег понуђача за испоруку
дрвене пелети, Дирекција је дужна од
Институција код којих је вршила интервенцију, извршити поврат дрвене пелети у робне резерве у истој количини
са којом је интервенисала.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви.
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:03-17-1756/18
21.12.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

919
На основу члана 23. Закона о

ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
10.000 литара лож-уља по цијени
1,747 КМ/л са урачунатом таксом
на нафтне деривате у вриједности
17.470,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
10.000 литара лож-уља по цијени 1,747
КМ/л у вриједности 17.470,00КМ од
одабраног добављача „ГРИН ОИЛ“
д.о.о. САРАЈЕВО према одредбама Оквирног Споразума број:03-14-1006-5/16
од 05.08.2016. године, Анексу број: 1.
Оквирног споразума за набавку ложуља „ЛУЕЛ“ број:03-14-829-3/18 од 19.
09.2018. године и акта о важећој цијени
број:465-12/18 од 14.12.2018.године.
Дирекција робних резерви ће
закључити појединачни уговор за
наведену количину лож-уља из става
1. овог члана, а у складу са одредбама
Оквирног споразума број: 03-14-10065/16 од 05.08.2016.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
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подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у складу са одобреним оперативним планом за децембар 2018. године, економски код 613200
– Издаци за енергију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
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рињског кантона Горажде, д о н о с и:
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЕДАГОШКИХ СТАНДАРДА
ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ОДГОЈ
Члан 1.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

У Педагошким стандардима и
нормативима за средње образовање и
одгој („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:11/
17), у одјелу X – Координатор - водитељ практичне наставе, члан 21. се мијења и гласи:

На основу члана 16. Закона о
средњем образовању и одгоју („Службене новине Босанско подрињског кантона Горажде” број: 10/11 и 5/16),
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско-под-

(1) „Школа која организује практичну
наставу у школи, као и у привредним субјектима може, уз сагласност Министарства, систематизовати радно мјесто координатора – водитеља практичне наставе:
(2) Структура радне седмице координатора - водитеља практичне наставе:

Број:03-14-1755/18
21.12.2018.године
Горажде

920

Радни задаци
Извођење практичне наставе – редовна настава*
Планирање и распоређивање ученика на извођење практичне наставе
Анализирање и уговарање практичне наставе
Праћење реализације извођења практичне наставе
Рад и сарадња са ученицима, родитељима и наставницима
Стручно усавршавање
Административни послови
УКУПНО:

Број сати
24*
4
3
4
2
1
2
40

*Уколико упосленик у школској години нема 24 сата редовне наставе, тада директор недостатак сати преусмјерава на остале ставке у наведеном опису Радни задаци.
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(3) Профил и стручна спрема координатора – водитеља практичне наставе утврђени су како слиједи:
- Завршен VII степен стручне
спреме или минимално II (други) циклус по болоњском
студијском програму.
(4) Координатора – водитеља практичне наставе за ученике који практичну наставу изводе у школи, као
и ван школе – 1 извршилац по школи.”
Члан2.
Ове Измјене и допуне Педагошких стандарда и норматива за средње
образовање и одгој ступају на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављене у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:10-38-3320/18
10.10.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

921
На основу члана 13. став 3. Закона о спорту Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број: 8/11 и 1/14), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА ПРАВНИХ
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА НИВОУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Члан 1.
(1) У Правилнику о вођењу регистра
правних и физичких лица у области спорта на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде”, број: 13/11 и
1/12), члан 2. се мијења и гласи:
Члан 2.
(1) Правна лица у области спорта на
нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: спортске организације) у смислу овог
Правилника су:
a) спортски клуб са сједиштем у
Босанско–подрињском кантону
Горажде,
б) спортски клуб лица са инвалидитетом са сједиштем у Босанско–подрињском кантону Горажде,
ц) удружење спортске рекреације
са сједиштем у Босанско–подрињском кантону Горажде,
д) удружење стручних лица оспособљених за рад у спорту са сједиштем у Босанско–подрињском кантону Горажде,
е) удружење са сједиштем у Босанско–подрињском кантону Горажде које се према својим регистрованим дјелатностима бави
спортском дјелатности.
(2) Спортске организације на нивоу
Босанско–подрињског кантона Горажде стичу својство правног лица
уписом у Регистар удружења и фондација који води Министарство за
правосуђе, управу и радне односе
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Босанско–подрињског кантона Горажде, су складу са Законом о удружењима и фондацијама Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број
45/02).
(3) Право обављања спортских активности и дјелатности, спортска организација из става (1) овог члана на
нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде стиче након уписа у
Регистар правних и физичких лица у области спорта на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде
(у даљњем тексту: Регистар), који
води Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт (у
даљњем тексту: Министарство), а
новоформиране спортске организације из става (1) овог члана требају извршити упис у Регистар у року од 30 дана од дана уписа у Регистар удружења и фондација, који
води Министарство за правосуђе
управу и радне односе Босанско–
подрињског кантона Горажде.
(4) Спортске организације и физичка
лица који су дефинисани Законом,
а нису обухваћени ставом (1) овог
члана, не уписују се у Регистар и
функционишу у складу са Законом
о удружењима и фондацијама Федерације Босне и Херцеговине и Законом о спорту Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљњем
тексту: Закон), док се претходно
уписане спортске организације у
Регистар, а које нису обухваћене
ставом (1) овог члана, бришу из истог те настављају функционисати у
складу са Законом о удружењима и
фондацијама Федерације Босне и
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Херцеговине и Законом.
Члан 2.
У члану 5. став (5) се брише.
Члан 3.
У члану 10. став (4) се мијења и гласи:
„(4) Збирка исправа садржи: захтјев за
упис у Регистар, односно за упис промјена у Регистар, овјерен статут, односно измјене и допуне статута, записник о раду са одлукама са оснивачке скупштине, односно записник о раду са
одлукама са скупштине, одлуку о давању овлаштења за заступање и представљање, рјешење о упису у Регистар
удружења и фондација, које доноси
Министарство за правосуђе, управу и
радне односе Босанско – подрињског
кантона Горажде”.
Члан 4.
У члану 12. став (2) се мијења и гласи:
„(2) Спортска организација на нивоу
Босанско–подрињског кантона Горажде је дужна да уз захтјев приложи све
доказе који су наведени испод одговарајуће рубрике захтјева.”
Члан 5.
Члан 13. се мијења и гласи:
„Захтјев за први упис у Регистар потписује лице овлаштено за заступање и представљање спортске организације на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде.”
Члан 6.
У члану 14. став (2) се мијења и гласи:
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„(2) Спортска организација на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде је дужна да уз захтјев приложи све доказе који су наведени испод одговарајуће
рубрике захтјева.
Члан 7.
Образац број 1 – Захтјев за упис у Регистар се мијења и гласи:
„БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОСАНСКО – ПОДРИЊСКИ КАНТОНА ГОРАЖДЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, МЛАДЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
ЗАХТЈЕВ
ЗА УПИС СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА НИВОУ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ У РЕГИСТАР
Подноси:
Назив спортске организације на нивоу Босанско–подрињског кантона
1.
Горажде и скраћен назив (сједиште, адреса, број телефона и е-маил)

2.

Датум одржавања оснивачке скупштине

3.

Лице овлаштено за заступање и представљање (име, презиме, својство,
ЈМБ, адреса становања)

4.

Циљеви оснивања спортске организације на нивоу Босанско – подрињског
кантона Горажде
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5.

Врста спортске активности (обучавање, тренинг, рекреативна активност и
спортске приредбе – спортске такмичења и спортске манифестације)

6.

Врста спортске дјелатности (обучавање, планирање и вођење физичког
вјежбања, спортско суђење, организовање спортских припрема и
такмичења, послови стручног усавршавања, информисање и стручне
услуге)

7.

Подручје дјеловања

8.

Начин стицања средстава

9. Стручни кадар (број, звање, селекције са којим раде)
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Привредна дјелатност којом се спортска организација бави

Прилог:

1. Записник о раду са одлукама
оснивачке скупштине
2. Рјешење о упису у регистар
Министарства за правосуђе,
управи и радне односе Босанско–подрињског
кантона
Горажде

Број:
Датум:

М.П.

3. Статут
4. Одлука о давању овлаштења за заступање и представљање

_______________________________________
(име, презиме и потпис овлаштеног лица)

Образац број 1 – Захтјев за упис у Регистар.”

Члан 8.

Члан 9.

Иза члана 17. додаје се нови члан
17.а, који гласи:

Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

(1) „Спортске организације на нивоу
Босанско–подрињског кантона Горажде уписане у Регистар, а на које
се не односни члан 2. став (1) овог
Правилника бришу се из Регистра
по службеној дужности у року од
30 дана од дана ступања на снагу
овог Правилника, а о чему ће се исте обавијестити писаним путем.
(2) Спортским организацијама на нивоу Босанско–подрињског кантона
Горажде које су поднијеле Захтјев
за упис у Регистар прије ступања
на снагу овог Правилника, а на која се не односни члан 2. став (1) овог Правилника одбија се захтјев за
упис у Регистар, а о чему се доноси
посебно Рјешење у року од 15 дана
од дана ступања на снагу овог Правилника.”

Број:10-02-3291/18
08.10.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

922
На основу члана 25. Закона о
образовању одраслих Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде број: 5/15), те на основу члана 5. став (1) Правилника о поступку
одобравања извођења програма у систему формалног образовања (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 1/16 и 4/18), Министарство за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
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Програм образовања одраслих
за усавршавање у занимањима
машинске струке
I
ОПШТИ ПОДАЦИ
(1) НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм образовања одраслих за усавршавање
у занимањима машинске струке.
(2) УВОД
Програм образовања одраслих за
усавршавање у занимањима машинске струке припада подручју рада
машинство и обрада метала. Успјешно завршеним програмом образовања омогућава се стицање знања,
вјештина и стручних компетенција
за рад на пословима машинске струке.
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нимањима машинске струке.
(6) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:
Програм усавршавања у трајању
од 240 сати реализоваће се редовном наставом.
Теоријски дио програма у трајању
од 40 сати изводиће се у школским
учионицама, а практични дио програма у трајању од 200 сати изводиће се у просторијама школе и објектима привредног субјекта.
(7) ПОЖЕЉНИ ОБРАЗОВНИ
ЗАХТЈЕВИ:
Програм образовања одраслих за
усавршавање у занимањима машинске струке могу уписати лица са
завршеном средњом школом III
или IV степен стручне спреме (металске струке), с навршених 18 година.

(3) УТЕМЕЉЕНОСТ ПРОГРАМА
Програм образовања одраслих за
усавршавање у занимањима машинске струке базира се на Закона о
образовању одраслих Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 5/15) те
потребама тржишта рада.

(8) ПРЕДМЕТНЕ ОБЛАСТИ ТЕОРЕТСКОГ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА

(4) СВРХА ПРОГРАМА:
Омогућити кандидатима да усвоје
знања и вјештине који су потребни
за квалитетно и успјешно обављање послова у занимањима машинске струке.

(9) ПРЕДМЕТНЕ ОБЛАСТИ
ПРАКТИЧНОГ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊА

(5) ЦИЉ ПРОГРАМА:
Оспособити кандидате да усвоје знања која су потребна за квалитетно
и успјешно обављање послова у за-

a) Мјерна техника
б) Техничка документација
ц) Производна и технолошка документација
д) Основе заштите на раду и заштита животне средине

a) Мјерна техника
б) Техничка документација
ц) Производна и технолошка
документација
д) Основе заштите на раду и
заштита животне средине
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(10) ЗНАЊА И ВЈЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЧЕКУЈУ ОД КАНДИДАТА НА КРАЈУ
ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Користити основе мјерне и регулационе технике
Читати технолошку документацију и техничке цртеже
Разликовати различите методе рада и примијенити рад на сигуран начин
Користити техничко-технолошку документацију и стандарде
Створити потребу за сталним усавршавањем и образовањем
Просуђивати утицај рада човјека на околину и употребљавати еколошки
прихватљива рјешења
II
II НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА
Редни
број

Назив тематске цјелине

Мјерна техника
Техничка документација
Производна и технолошка документација
Заштита на раду и заштита животне средине
УКУПНО:

Број часова
Т
П
12
60
16
80
6
30
6
30
40
200

Укупно
72
96
36
36
240

Т – теорија; П – практична настава;
САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА ТЕМАТСКА ЦЈЕЛИНА: МЈЕРНА ТЕХНИКА
ТЕМЕ
Методе
мјерења и
контроле
Подјела и
карактери
стике
мјерних
прибора

САДРЖАЈ
-

-

Методе мјерења и контро- ле
Систем дужинских мјера
Грешке при мјерењу
Мјерила са директним оч- итавањем вриједности мјере
Мјерила за посредна мјерења и упоредјивања
Карактеристике мјерила

ИСХОДИ УЧЕЊА
Моћи поуздано обављати мјерење те познавати
методе мјерења и грешке при мјерењу.
Добро познавати врсте
и типове мјерних прибора.

БРОЈ
ЧАСОВА
2Т
10 П

4Т
20 П
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Поступци
мјерења и
контроле
датим
мјерилима

-

Чување и
одржавањ
е мјерног
прибора

-
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Поступак мјерења помичн- им мјерилом
Мјерење микрометром
Поступак контроле компа- ратором
Кориштење либеле и угломјера
Контрола толерисаних кота/димензија
Чишћење, складиштење, контрола исправности и
тачности мјерних инструмената.

Добро познавати поступке мјерења и контроле
датим мјерилима
Објаснити шта је метар,
помично мјерило, микрометар, мјерни сат, угаоник, угломјер, шаблон, еталон, калибар, рачва
Познавати чување и одржавање мјерног прибора

4Т
20 П

2Т
10 П

ТЕМАТСКА ЦЈЕЛИНА: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕМЕ

САДРЖАЈ

Стандарди
у
техничком
цртању
Врсте
техничког
цртежа

-

-

Заглавље
и
саставница

-

ИСХОДИ УЧЕЊА

Врсте стандарда, стандард- ни бројеви, стандардни
пречници и полупречници, стандардни конуси
Врсте техничког цртежа
Формати цртежа
Линија и њихова употреба
Размјера
Пресјеци
Котирање
Означавање навоја
Означавање степена површинске обраде
Означавање толеранције и
налијегања
Читање техничких цртежа
Заглавље
Саставница
Табела измјена
Позиционе ознаке елемената
Обиљежавање цртежа
Читање заглавља и саставница

Познавати врсте стандарда у техничком цртању

БРОЈ
ЧАСОВА
3Т
15 П

Моћи поуздано читати
техничке цртеже и исте
користити у производњи
9Т
45 П

Моћи поуздано читати
заглавље и саставнице
4Т
20 П

Број 12 – страна 1996

28. децембар/просинац 2018.

ТЕМАТСКА ЦЈЕЛИНА: ПРОИЗВОДНА И ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕМЕ
Организац
ија радног
мјеста и
услови за
производ
њу

САДРЖАЈ
-

Производ
на
документа
ција
Технолош
ка
документа
ција

-

Појам радног мјеста и његова снадбјевеност
Врсте радних мјеста
Анализа тржиста и програм производње
Снабдијевање материјалом
Обезбјеђење алата и прибора
Организација унутрашњег
транспорта
Обезбјеђење резервних дијелова и одржавање машина
Складиштење и чување
предмета рада
Обезбјеђење потребних кадрова
План производње одређеног производа
Калкулација трошкова
Дефиниција и пратећи елементи пројекта
Радни налог, радна листа,
требовање материјала, технолошка карта, повратница материјала, наруџба и
др.

ИСХОДИ УЧЕЊА
-

-

Добро организовати радно мјесто
Моћи анализирати тржиште рада и програм
производње
Складиштити и чувати
предмете рада

БРОЈ
ЧАСОВА

2Т
10 П

-

-

Познавати производну
документацију

Познавати технилошку
документацију

2Т
10 П

2Т
10 П

ТЕМАТСКА ЦЈЕЛИНА: ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТЕМЕ

САДРЖАЈ

Основни
појмови о
заштити
на раду и
разлози
због којих
се она
спроводи

-

-

ИСХОДИ УЧЕЊА

Посљедице повреда и здр- авствена оштећења
Могућност утицаја на смањење повреда и здравствених оштећења на раду
Прописи заштите на раду
Опасности у кругу фабрике и радионици

Добро познаје правила
заштите на раду и заштите животне средине

БРОЈ
ЧАСОВА

3Т
15 П
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Класифик
ација
узрока и
извори
повреда
на раду

-
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Колективна заштита на раду
Прва помоћ у случају пов- реде на раду
Љекарске услуге у кругу
предузећа
Заштита при раду на машинама, могуће повреде и
опасности код занимања
ЦНЦ-оператер

(11) МЈЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ТЕРМИНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДИЈЕЛОВА
ОБУКЕ
a) Стручнотеоретски дио обуке се
изводи у просторијама школе, а
практични дио дијелом у просторијама школе, а дијелом у привредном субјекту.
б) План реализације:
- Обука траје 2 мјесеца
ц) Након успјешно завршене обуке (стручно – теоретске и практичне) организује се полагање
испита. Испиту може приступити кандидат који је присуствовао обуци у трајању од минимално 90% укупних сати обуке.
Образовна установа је обавезна
да у року од 15 дана од дана завршетка обуке организује полагање испита. Кандидатима који
успјешно положе испит образовна установа издаје увјерење.
(12) СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ
И КОМПЕНТЕНЦИЈА НАСТАВНОГ КАДРА
a) Дипл. инжињер машинства, односно лице са завршеним друг-

Добро познаје основе
прве помоћи
3Т
15 П

им односно трећим циклусом
болоњског
високообразовног
процеса.
б) Инжињер машинства, односно
лице са завршеним првим циклусом болоњског високообразовног процеса,
ц) ВКВ мајстор одговарајућег занимања
(13) МЕТОДИЧКО УПУТСТВО
Наставник реализује програм обуке
кроз сљедеће фазе:
a) Припрема за реализацију програма усавршавања – одређивање наставног материјала:
б) Уводни дио реализовати кроз
теме:
1) представљање;
2) упознавање са кандидатима
за усавршавање (кандидата);
3) упознавање са предметним
областима у контексту занимања;
4) улога и значај послова радника у занимању машинске
струке;
ц) Дефинисање свих тема обуке
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неопходних за ово занимање,
при чему треба водити рачуна
да обука буде примјерена карактеристикама кандидата и њиховим интересима (треба комбиновати теорију, демонстрацију и праксу).
д) Кроз наставу треба обрадити
цјелине како је предвиђено овим Програмом.
Програм је урађен у складу са
стандардима обуке радника у
привреди. При изради програма кориштени су педагошки стандарди предвиђени за ову област, као и редуцирани наставни планови средњих металских
школа.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће се објавити у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:10-38- 3617-1/18
08.11.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

923
На основу члана 11. Закона о
кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:5/03) те на основу члана 42. Закона о срадњем образовању и одгоју („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11 и 5/16), Министарство
за образовање, младе, науку, културу
и спорт Босанско подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:

ИЗМЈЕНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА
И ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
СМИЈЕР БАНКАРСТВО
И ОСИГУРАЊЕ
I
У Наставном плану и програму
за стручно звање економски техничар,
смијер банкарство и осигурање, у групи „Б. Стручни предмети“, под редним бројем 22. у наставном предмету
Право, у одјељку табеле у IV разреду
додају се „2“ часа, те у колони“укупно“ број „2“ се мијења бројем „4“. Ред
23. се брише у потпуности.
II
Ове Измјене наставног плана и
програма ће се објавити у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-4085/18
26.12.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

924
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву Удружења за помоћ социјално угроженим категоријама „Срце
Града Горажда”, а основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
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правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, Удружење за помоћ социјално угроженим категоријама „Срце Града Горажда”.
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-

Скраћени назив Удружења је:
„Срце Града Горажда“.
2. Сједиште Удружења је у Горажду,
ул. 43. дринске ударне бригаде б.б.
3. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-9/2018 у прву књигу Регистра, дана 31.10.2018. године.
4. Удружење за помоћ социјално угроженим категоријама „Срце Града Горажда” је добровољно, невладино, ванстраначко удружење са
сљедећим програмским циљевима,
дјелатностима и задацима:
-

-

-

Прикупљање и пружање помоћи онима који су погођени
природним катастрофама, као
и болесним лицима са инвалидитетом, повријеђеним, сиромашним и свим оним који
нису у могућности да преброде животну ситуацију у коју
су доспјели;
Организовање акција, концерата, турнира, изложби, скупљање донација путем хуманитарних бројева телефона, као
и организовање свих других
пригодних активности у циљу
прикупљања помоћи и помагању угроженима;
Организовање самостално или
заједнички са другим сродним
удружењима предавања, форума, савјетовања, семинара и
скупова на територији Босанско-подрињског кантона Гор-

-

-

-

-

-

-

-

ажде, ради подизања свјести о
потреби за континуираној помоћи угроженим;
Организовање самостално или
заједнички са другим сродним
удружењима донаторских скупова, едукативних и културних приредби ради прикупљања средстава за реализацију
својих хуманитарних пројеката;
Посредовање са удружењима,
институцијама и здравственорехабилтационим установама
у име штићеника за које се помоћ скупља у земљи и иностранству;
Сарадња са органима, институцијама и надлежним органима кантона и локалне заједнице и сродним удружењима;
Сарадња са невладиним сектором, фондацијама, као и државним и приватним фирмама и
компанијама;
Сарадња са универзитетима,
школама, стручним удружењима у земљи и иностранству
који имају интерес да се баве
егзистенцијом и заштитом угрожених категорија становништва;
Објављивање брошура и других публикација из домена заштите и развоја угрожених
појединаца, породица и заједнице;
Подизање свијести јавности и
друштва о потреби да се помогне свим чији су здравље и егзистенција угрожени;
Промоција и заговарање принципа хуманости као и потребе да се увијек и безрезервно
помаже свим којима је помоћ
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-

потребна;
Популаризација волонтерског
рада и хуманог активизма у заједници.

5. Лица овлаштена за заступање и
представљање Удружења су:
Алдин Шалака - предсједник
Удружења и
Џана Милић – подпредсједник
Удружења
6. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
7. Удружење је обавезно пријавити
овом Министарству сваку измјену
аката на основу којих је регистровано, у року од 30 дана након извршене измјене.
Образложење
Удружење за помоћ социјално
угроженим категоријама „Срце Града
Горажда” поднијело је Министарству
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука о
оснивању Удружења, Статут Удружења (2x), Одлука о именовању лица ов-

28. децембар/просинац 2018.
лаштеног за заступање и представљање Удружења, Списак чланова органа
управљања и Записник са оснивачке
сједнице Скупштине Удружења.
Увидом у приложену документацију Удружења за помоћ социјално
угроженим категоријама „Срце Града
Горажда” Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило
да су испуњени услови за упис у Регистар удружења, стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”
број:45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду
у року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број: 05-14-120/14 од 12.
03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-102/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
31.10.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.
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925
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА АНТИФАШИСТА И БОРАЦА НОР-а ОПШТИНЕ
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-31/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА И БОРАЦА НОР-а
ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена назива Удружења,
тако што се назив Удружења УДРУЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА И БОРАЦА НОР-а ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ мијења и нови назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА И БОРАЦА НОР-а ГОРАЖДЕ.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена скраћеног назива
Удружења, тако што се скраћени
назив Удружења: „УАБНОР”, остаје непромијењен.
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4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, тако што Живојевић Узеир –
предсједник Удружења, Џафовић
Амела – замјеник предсједника
Удружења и Цуплов Едиб – секретар Удружења, и даље остају
лица овлаштена за заступање и представљање Удружења.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Управног
одбора Удружења, тако што се досадашњи чланови Управног одбора Удружења разрјешавају дужности, а именују се нови чланови Управног одбора Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења,
број: 38/18-3 од 17.10.2018. године.
6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Надзорног
одбора Удружења, тако што се досадашњи чланови Надзорног одбора Удружења разрјешавају дужности, а именују се нови чланови Надзорног одбора Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења,
број: 38/18-5 од 23.10.2018. године.
7. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, измјена сљедећих чланова
Статута УДРУЖЕЊА АНТИФАШ-
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ИСТА И БОРАЦА НОР-а ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

У тачки 2. Статута у поглављу
Програмска платформа ријеч
„општине” се брише, а ријеч
„Горажде” замјењује се са ријечју „Горажда”.
У тачки 3. Статута у поглављу
Програмска платформа ријеч
„општине” се брише.
У члану 1. став 1. Статута ријеч „општине” се брише, а ријеч „Горажде” замјењује се са
ријечју „Горажда”.
У члану 2. став 2. Статута ријеч „општине” се брише, а ријеч „Горажде” замјењује се са
ријечју Горажда.
У члану 4. Статута ријеч „општина” се замјењује са ријечју
„града”.
У члану 15. Статута број „31”
замјењује се бројем „21”.
У члану 17. Статута број „31”
замјењује се бројем „21”.
У члану 23. Статута ријеч „општине” се брише.
У члану 40. Статута ријеч „општине” се брише.
У члану 44. Статута ријеч „општине” се брише.

Ове Измјене Статута чине саставни дио Статута Удружења АНТИФАШИСТА И БОРАЦА НОР-а ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ, број:27/014 од 17.09.
2014. године.
8. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5, 6.
и 7. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 31.10.2018.године.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА
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И БОРАЦА НОРА-а ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
дана 25.12.1997. године, под регистарским бројем Р-I-31/1997 у прву књигу
Регистра.
Захтјевом број:УП-1:05-05-01/18
од 24.10.2018.године, обратило се Удружење антифашиста и бораца НОР-а
Општине Горажде за упис у Регистар
промјене назива Удружења, промјене
лица овлаштених за заступање и представљање Удужења, промјене чланова Управног одбора, промјене чланова
Надзорног одбора и измјене и допуне
Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 3/18-1 од 23.10.2018. године, о промјени назива Удружења, Одлука број:
38/18-2 од 23.10.2018. године о разрјешењу лица овлаштених за заступање и
представљање Удружења, Управног
одбора и Надзорног одбора Удружења, Одлука број: 38/18-4 од 23.10.2018.
године о именовању лица овлаштених
за заступање и представљање Удружења, Одлука број: 38/18-3 од 17.10.2018.
године о именовању Управног одбора
Удружења, Одлука број: 38/18-5 од 23.
10.2018. године о именовању Надзорног одбора Удружења и Одлука број:
385/18-6 од 23.10.2018. године о измјенама и допунама Статута Удружења,
и Записник са састанка Скупштине
Удружења број: 39/18-1 од 23.10.2018.
године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
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на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13 и 12/15) и доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у регистар удружења у износу
од 20,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се не
може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-101/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
31.10.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

926
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ВАЛ“, а основу
члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број:45/02),
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ВАЛ”.
Скраћени назив Удружења је: ВАЛ.
2. Сједиште Удружења је у Горажду,
ул. Сребреничка бр. 29.
3. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-10/2018 у прву књигу Регистра, дана 28.11.2018. године.

4. Удружење за екологију и рекреац-

ију „Вал“ је добровољно, невладино, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима:
•

•

•
•
•
•

Дјеловање и рад у правцу еколошке ревитализације Босанско-подрињског кантона Горажде и изградња капацитета
домаћих институција, удружења и привредних субјеката у
складу са међународним еколошким стандардима;
Залагање за подизање и развијање еколошке свијести и залагање за заштиту животне околине;
Организација различитих рекреативних активности у природи;
Изградња и одржавање излетишта и излетничких кампова;
Толеранција;
Борба против свих видова дискриминације у контексту остваривања еколошких права;
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Демократија и друштвени развој;
Подршка инцијативама које
воде ка еколошком и друштвеном развоју заједнице:
Друштвена кохезија, интеграција и друштвено укључивање свих грађана Босанско-подрињског кантона Горажде;
Подизање нивоа знања грађана Босанско-подрињског кантона Горажде о еколошким питањима заједнице;
Подизање нивоа знања грађана Босанско-подрињског кантона Горажде о обновљеним
изворима енергије;
Промовисање сарадње између
сва три сектора друштва: јавне
управе, пословног сектора и
непрофитног сектора на јачању еколошке свијести;
Промовисање сарадње између
локалних власти и организација цивилног друштва с циљем пружања подршке еколошкој ревитализацији заједнице
у Босанско-подрињском кантону Горажде, с посебним освртом на поштивање еколошких
прописа и пројеката из области екологије, туризма и енергетске ефикасности;
Промовисање еколошких стандарда и претпоставки које ће
побољшати статус Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција;
Организовање кампања јавног
заступања кроз пројекте савјетовања грађана о еколошким
стандардима и правима;
Креирање и координација пројеката који афирмишу знање
из области екологије и оспосо-
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•

•

•

бљеност организација и појединаца у тој области;
Анимирање грађана да учествују у еколошком животу Босанско-подрињског кантона Горажде, нарочито у оквиру своје заједнице;
Фокусирање рада на програмима, инцијативама и кампањама, а циљем промовисања принципа одрживог развоја и
здраве околине;
Интернационализација
проблема којима се Удружење
бави, нарочито сарадњом са
сродним НВО у свијету.

5. Лица овлаштена за заступање и представљање Удружења за за екологију и рекреацију „Вал“ су:
Сенад Плакало - предсједник
Удружења
Ален Ћулов – потпредсједник
Удружења
6. Удружење за за екологију и рекреацију „Вал“ дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
7. Удружење је обавезно пријавити
овом Министарству сваку измјену
аката на основу којих је регистровано, у року од 30 дана након извршене измјене.
Образложење
Удружење за за екологију и рек-
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реацију „Вал“ поднијело је Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,“ број: 45/02“), и то: Одлука о
оснивању Удружења, Статут Удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање и представљање Удружења, Списак чланова органа
управљања и Записник са оснивачке
сједнице Скупштине Удружења.
Увидом у приложену документацију Удружења, Министарство за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде је
оцијенило да су испуњени услови за
упис у Регистар удружења, стога је,
сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама
(„Службене новине Федерације Босне
и Херцеговине“ број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кант-
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она Горажде“, број: 12/13 и 12/15), и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03.
2014. године и доказ о уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-103/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
28.11.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

927
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву ЦРВЕНОГ КРСТА БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 29. Закона о
удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, ЦРВЕНИ КРСТ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА
ГОРАЖДЕ.
Скраћени назив Удружења је Црвени крст Босанско–подрињског
кантона Горажде.
Сједиште Удружења је у Горажду,
улица Заима Имамовића бр. 27.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-11/2018 у прву kњигу регистра, дана 30.11.2018. године.
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3. Црвени крст Босанско-подрињског
кантона Горажде је добровољно,
невладино, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима:
•

•

•

•

•

•

•

•

Ублажавање људских патњи, а
посебно оних изазваних оружаним сукобима, већим природним непогодама, другим масовним несрећама и катастрофама;
Подизање здравствене културе
становништва у складу са Законом о Црвеном крсту ФБиХ;
Подстицање, унапређење и промовисање међусобног помагања, солидарности и социјалне
сигурности грађана;
Унапређење и пропагирање начела Међународног покрета
Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, као и Међународног
хуманитарног права међу становништвом, те начела људских
и дјечијих права;
Пропагирање и унапређење
идеала мира, узајамног поштовања и разумијевања међу свим
људима и народима;
Праћење и координација активности организација Црвеног
крста на нижим нивоима организовања;
Заступа и промовише идеале
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, те проводи задатке и помаже извршење обавеза које произилазе из женевских конвенција;
Упознаје становништво са садржајем и значењем женевских
конвенција и међународног хуманитарног права и надзире
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•

•

•

•

•

•

•

•

њихову примјену у рату;
Ради на здравственом одгоју,
просвјећивању и информисању
својих чланова и других грађана о превенцији свих облика овисности, а посебно дјеце и омладине;
Оспособљава и организује становништво за пружање прве
помоћи у свакодневном животу, саобраћајним и масовним
несрећама у миру и рату;
Врши обуку и издаје увјерења о
положеној првој помоћи за возаче моторних возила и друге
учеснике у саобраћају;
Проводи оспособљавање за пружање прве помоћи на раду у
складу са Законом о заштити на
раду;
Организује акције добровољног
даривања крви у сарадњи са здравственим установама специјализованим за те активности,
промовише значај добровољног
даривања крви и судјелује у едукацији становништва;
Врши обуку и ради на организовању пружања његе и одређених видова социјалне и здравствене заштите за лица којима је
потребна туђа њега и помоћ;
Врши обуку становништва и
активиста Црвеног крста из
свог дјелокруга, ради припреме
за дјеловање у случају катастрофа или сукоба;
Активно судјелује и помаже у
организовању и пружању здравствене помоћи и заштите у случају елементарних и других
масовних катастрофа, у прихвату, смјештају и другим активностима које доприносе збриња-
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•

•

•

•

•

•

•

•

вању настрадалог и угроженог
становништва;
Учествује у акцијама тражења,
спашавања, збрињавања становништва и материјалних добара у случају несрећа или сукоба, у складу са својим надлежностима;
Координише и проводи ванредне акције солидарности на територију свог дјеловања у случају изненадних и великих несрећа у које се укључују друге
хуманитарне организације, предузећа и грађани;
Организује службу тражења у
складу са законом и другим прописима;
Организује уред за информисање у случају несрећа или сукоба;
Организује, координише и проводи акције прикупљања и слања помоћи другим националним друштвима Црвеног крста и
Црвеног полумјесеца путем Друштва Црвеног крста БиХ, ради
ублажавања посљедица елементарних несрећа и рата;
Прикупља, прихвата и расподјељује помоћ од других националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, других организација и даровалаца
из земље и иностранства;
Организује и проводи превоз
робе у хуманитарне и друге сврхе и лица са посебним потребама, инвалида, старих, болесних, немоћних и слично, те добровољних давалаца крви и чланова Црвеног крста;
Ради на посвјећивању становништва о опасностима које при-

•

•
•
•

•

•

•

•

•

јете од мина и других неексплодираних убојитих средстава;
Оснива и води домове, одмаралишта и друге специјализovане
установе, пружа услуге смјештаја и прехране лицима којима је
такав облик помоћи потребан
из здравствених, социјалних и
других разлога (кухиње Црвеног крста, достава хране у кућу,
одмаралишта Црвеног крста и
друго), те услуге истог типа за
чланове Црвеног крста;
Промовише очување човјекове
животне околине;
Организује и води љетне и зимске кампове за младе;
Путем мобилних тимова проводи програме помоћи локалним
заједницама, старим и немоћним лицима и повратницима;
Ради на повећању чланства,
ширењу и јачању својих организација и оспособљава их за извршење наведених програмских дјелатности;
Издаје публикације о својим дјелатностима, обавјештава чланство и становништво о раду, идејама и дјеловању Црвеног крста;
Остварује сарадњу и предлаже
активности државним органима, привредним друштвима и
другим правним лицима у смислу набавке опреме и добара за
потребе дјеловања Црвеног крста;
Организује разне облике међусобног помагања грађана и тиме развија врлине: солидарност,
непристрасност,
поштовање
људског бића, хуманизам и сл.;
Промовише људска права у ск-
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•

ладу са Декларацијом о људским правима УН-а, Европском
повељом о људским правима и
Уставом БиХ;
Врши друге послове одређене
овим Статутом и законом.

4. Лица овлаштено за заступање и представљање Црвеног крста Босанско-подрињског кантона су:
Др. Елвин Ћатовић – предсједник
Црвеног крста Босанско–подрињског
кантона Горажде и
Емир Сарајлић – секретар Црвеног
крста Босанско–подрињског кантона
Горажде
5. Црвени крст Босанско–подрињског
кантона Горажде дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона
Горажде и даном уписа код овог
Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом
врши надлежни кантонални орган
у чије подручје спада праћење стања у области на коју се односи дјелатност Удружења.
6. Удружење је обавезно пријавити
овом Министарству сваку измјену
акта на основу којих је регистровано, у року од 30 дана након извршене измјене.
Образложење
Црвени крст Босанско–подрињског кантона Горажде поднио је Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који се води код овог
Министарства.
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Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,“ број: 45/02“), и то: Одлука
о оснивању Удружења, Статут Удружења (2x), Одлука о именовању лица
овлаштених за заступање и представљање Удружења, Сагласност Министарства зс социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско–подрињског кантона Горажде
број:08-49-2136-1/2018 од 17.10.2018.године да Црвени крст у свом називу може унијети назив Босанско-подрињског кантона Горажде, Списак чланова
органа управљања и Записник са оснивачке сједнице Скупштине Удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, оцјенило је да
су испуњени услови за упис у Регистар, стога је сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:45/02),
одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у
року од 30 дана од дана достављања
Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
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административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03.
2014. године и доказ о уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-105/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
30.11.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

928
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-8/2002 у прву књигу Регистра је уписано УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“
ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
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заступање и представљање Удружења, тако што Синиши Обрадовићу – предсједнику Управног одбора и Армину Сијамићу – допредсједнику Удружења престаје овлаштење за заступање и представљање Удружења, а ново лице овлаштено за заступање и представљање
удружења је Фахрудин Џиновић –
предсједник Управног одбора Удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника Скупштине удружења, тако што се
Фахрудин Џиновић - предсједник
Скупштине Удружења, разрјешава дужности, а ново лице именовано за предсједника Скупштине Удружења је Синиша Обрадовић.
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 05.12.2018.године.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ
КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, дана 25.12.2002.
године, под регистарским бројем Р-I8/2002 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1: 05-05-106/
18 од 19.11.2018. године, обратило се
Удружење кошаркашки клуб „Горажде“ Горажде за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и
представљање Удужења и промјене
предсједника Скупштине Удружења.
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Уз захтјев је приложена Одлука
број: 06-о/18 од 15.11.2018. године, којом су разрјешени предсједник Удружења, допредсједник Удружења и предсједник Скупштине Удружења и истом Одлуком именована нова лица за
предсједника Удружења и предсједника Скупштине Удружења и Записник
са сједнице Скупштине Удружења од
15.11.2018. године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем
број: 05-14-120/14 од 12.03.2014. године
и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјеше-

28. децембар/просинац 2018.
ња. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-106/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
05.12.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

929
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЉУБИТЕЉА
ПРИРОДЕ ПАЛИЋ ПАЛЕ ФБиХ, на
основу члана 42. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине
Федерације БиХ”, број:45/02), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о престанку рада удружења
1. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ ПАЛЕ ФБиХ, регистровано дана 01.08.2016. године, под
редним бројем Р-I-8/2016 у прву
књигу Регистра, престаје са радом,
и брише се из Регистра удружења,
који се води у Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде.
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Дана 29.11.2018. године УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ ПАЛЕ ФБиХ обратило се захтјевом
за брисање из Регистра удружења, који се води у Министарству за правосу-

28. децембар/просинац 2018.
ђе, управу и радне односе Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 02/18 од 26.11.2018. године, о престанку дјеловања Удружења, Записник са вандредне Скупштине Удружења и Увјерење Порезне управе ФБиХ
Кантонални порезни уред Горажде
број: 13-5-1-15-839/18 од 29.11.2018. године, из којег се види да поменуто Удржење нема обавеза према порезној евиденцији.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, ово министарство је утврдило сљедеће:
Чланом 43. став 1. тачка 1. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02), прописано је да удружење
престаје са радом ако надлежни орган
удружења донесе одлуку о престанку
рада удружења, а чланом 42. истог Закона да удружење престаје са радом
када надлежно министарство донесе
коначно рјешење о престанку рада удружења или када кантонални суд донесе правоснажну пресуду о забрани
рада удружења. Такође, у члану 46. поменутог Закона прописано је да се преостала имовина удружења која се брише из регистра распоређује сходно
одлуци надлежног органа удружења.
С обзиром на то да је Скупштина УДРУЖЕЊА ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ ПАЛЕ ФБиХ донијела Одлуку о престанку дјеловања Удружења
и Одлуку о расподјели финансијских
средстава у поступку гашења Удружења, стекао се услов за престанак рада
поменутог друштва и брисање истог
из Регистра удружења, који се води у
овом Министарству.
На основу напријед наведеног,
одлучено је као у диспозитиву Рјешења.
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Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1:05-05-108/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
05.12.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

930
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број: 45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-6/2002 у прву књигу Регистра уписан је СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ ГОРАЖДЕ.
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2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање синдиката, тако што Дедовић Амиру –
предсједнику Управног одбора
Синдиката и Каменица Мирсаду,
замјенику предсједника Управног одбора Синдиката, престаје овлаштење за заступање и представљање Синдиката, а нова лица овлаштена за заступање и представљање синдиката су:
Богунић Дамир – предсједник
Управног одбора Синдиката и
Амел Џебо – замјеник
предсједника Управног одбора
Синдиката.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника и замјеника предсједника Скупштине
Синдиката, као и промјена секретара синдиката, тако што се Ефендић Вахудин – замјеник предсједника Скупштине Синдиката и
Ахметспахић Мирсад - секретар
Синдиката, разрјешавају дужности, с тим да Муратспахић Вахид и
даље остаје на дужности предсједника Скупштине Синдиката, а
нова лица именована за замјеника
Скупштине Синдиката и секретара
синдиката су: Шеховић Сабина –
замјеник предсједника Скупштине Синдиката и Буква Исмин – секретар Синдиката.
4. Уписује се у Регистар удружења,

28. децембар/просинац 2018.
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Управног
одбора Синдиката, тако што се досадашњи чланови Управног одбора Синдиката разрјешавају дужности на основу Одлуке Скупштине
Синдиката број:98/18 од 04.12.2018.
године и именују се нови чланови
Управног одбора Синдиката, на основу Одлуке Скупштине Синдиката, број: 89/18 од 04.12.2018. године.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Надзорног
одбора Синдиката, тако што се досадашњи чланови Надзорног одбора Синдиката разрјешавају дужности на основу Одлуке Скупштине
синдиката број: 99/18 од 04.12.2018.
године и именују се нови чланови
Надзорног одбора Синдиката, на
основу Одлуке Скупштине Синдиката, број: 91/18 од 04.12.2018. године.
6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Статутарне комисије Синдиката, тако што
се досадашњи чланови Статутарне
комисије Синдиката разрјешавају
дужности на основу Одлуке Скупштине синдиката број: 100/18 од
04.12.2018. године и именују се нови чланови Статутарне комисије
Синдиката, на основу Одлуке Скупштине синдиката број: 92/18 од

28. децембар/просинац 2018.
04.12.2018. године.
7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 18.12.2018.године.
Образложење
СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ уписан је у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, дана 15.11.2002.године, под регистарским бројем Р-I-6/2002 у прву књигу
Регистра.
Захтјевом број: УП-1: 05-05-109/
18 од 14.12.2018. године, обратио се
Синдикат полиције Босанско-подрињског кантона Горажде за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање Синдиката, промјене предсједника и замјеника Скупштине Синдиката, промјене секретара
Синдиката, промјене чланова Управног, Надзорног одбора и Статутарне
комисије Синдиката.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 96/18 од 04.12.2018. године о разрјешењу лица именованих за заступање и представљање Синдиката, Одлука број: 89/18 од 04.12.2018. године о
именовању нових лица за заступање и
представљање синдиката и Управног
одбора Синдиката, Одлука број: 98/18
од 04.12.2018. године о разрјешењу чланова Управног одбора Синдиката,
Одлука број: 95/18 од 04.12.2018. године о разрјешењу замјеника предсједника Скупштине Синдиката и секретара
Синдиката, Одлука број:88/18 од 04.12.
2018.године о именовању предсједника и замјеника предсједника Скупшт-
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ине Синдиката, Одлука број: 90/18 од
04.12.2018. године о именовању секретара Синдиката, Одлука број: 99/18 од
04.12.2018. године о разрјешењу чланова Надзорног одбора Синдиката, Одлука број: 91/18 од 04.12.2018. године о
именовању нових чланова Надзорног
одбора Синдиката, Одлука број:100/18
од 04.12.2018.године о разрјешењу Статутарне комисије Синдиката Одлука
број:92/18 од 04.12.2018.године о именовању нове Статутарне комисије Синдиката и Записник са састанка Скупштине Синдиката од 04.12.2018.године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13 и 12/15) и доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
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не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-109/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
18.12.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

931
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама
(„Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-6/2002 у прву књигу Регистра уписан је СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ ГОРАЖДЕ.
Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена секретара Синдиката, тако што се Буква Исмин –
секретар Синдиката разрјешава
дужности, а ново лице именовано
за секретара Синдиката је Хаџић
Јасенко – секретар Синдиката.

28. децембар/просинац 2018.
2. Упис промјена из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
26.12.2018.године.
Образложење
СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ уписан је у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, дана 15.11.2002. године, под регистарским бројем Р-I-6/2002 у прву књигу
Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-111/18
од 25.12.2018. године, обратио се Синдикат полиције Босанско-подрињског
кантона Горажде за упис у Регистар
промјене секретара Синдиката.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 123/18 од 24.12.2018.године о разрјешењу секретара Синдиката, Одлука
број: 122/18 од 24.12.2018. године о именовању новог секретара Синдиката и
Записник са састанка Скупштине Синдиката од 24.12.2018. године.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
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предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Број:УП-1:05-05-111/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
26.12.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Емина Башић,с.р.

932
На основу члана 6. Закона о јавним предузећима у Федерацији БиХ
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број:8/05, 84/08) и чланова 13. и 61. Статута ЈП „Босанско-подрињске шуме“
д.о.о. Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број:2/07, 8/11, 9/12 и 1/16), Скупштина ЈП „Босанско-подрињске шуме“
д.о.о. Горажде, на II (другој) редовној
сједници, одржаној дана 09.11.2018.године, д о н о с и:
СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БОСАНСКО-ПОДРИЊСКЕ ШУМЕ“
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ГОРАЖДЕ
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Јавног предузећа „Босанско-подрињске шуме“ друштво са
ограниченом одговорношћу Горажде
(у даљем тексту: Друштво) утврђује се:
фирма и сједиште Друштва, дјелатности које Друштво обавља, износ основног капитала, избор, опозив и дјелокруг органа Друштва, јавне набавке, недопуштене и ограничене активности,
организација Друштва, права органа,
одговорних лица и запослених, синдикално организовање у Друштву, расподјела добити и покриће губитака,
планирање пословања, пословна тајна
и забрана конкуренције, радноправни
статус запосленика, заштита животне
средине, општи акти, поступак измјене и допуне Статута, престанак Друштва, прелазне и завршне одредбе.
Члан 2.
Друштво је правни сљедник
КАНТОНАЛНОГ ШУМСКО ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „БОСАНСКО-ПОДРИЊСКЕ ШУМЕ“ друштво са ограниченом одговорношћу Горажде, регистрованог рјешењем Кантоналног суда у
Горажду, број:УФ:I-21/04. од 19.05.2004.
године и има својство правног лица са
правном и пословном способношћу.
Члан 3.
Оснивач друштва је Босанскоподрињски кантон Горажде (у даљем
тексту: оснивач).
Сва имовина Друштва и средства у Друштву су власништво оснивача.
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Члан 4.
У складу са законом, Друштво
је организовано као привредно Друштво, јавно предузеће у облику Друштва
са ограниченом одговорношћу, које
самостално обавља управљање, узгој,
заштиту и кориштење шума и шумског земљишта (господарење шумама)
под условима и на начин утврђен Законом о шумама („Службене новине
Федерације БиХ“, број 20/02, 29/03 и
23/04) и Законом о шумама Босанскоподрињског кантона Горажде, број:
4/13).
II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА
Члан 5.
Фирма је име под којим друштво послује, а пуна фирма Друштва је:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОСАНСКО-ПОДРИЊСКЕ ШУМЕ“ друштво са
ограниченом одговорношћу Горажде.
Скраћена фирма Друштва је:
ЈП „БОСАНСКОПОДРИЊСКЕ ШУМЕ“ д.о.о. ГОРАЖДЕ.
Сједиште Друштва је у Горажду, улица Ибрахима Поповића број 17.
Члан 6.
У пословној коресподенцији сва
пословна писма и наруџбе Друштва
морају садржавати пуну фирму Друштва.
Члан 7.
У свом пословању Друштво користи печате штамбиље, меморандуме
и слично, у складу са Законом и својим
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актима.
Друштво има печат округлог
облика, у коме је латиничним словима
исписан пуни назив фирме.
Друштво има и штамбиљ четвероугластог облика, који такођер садржи пуни назив фирме, а служи за овјеру пријема аката.
Врсте печата и штамбиља, начин употребе и чување утврђују се општим актом који доноси директор Друштва.
III ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 8.
У складу са Одлуком о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 47/10), Друштво у унутрашњем
пословању обавља сљедеће дјелатности:
01.11 Узгој житарица (осим риже), махунарки и сјемења уљарица
01.13 Узгој поврћа, диња и лубеница,
корјенастог и гомољастог поврћа
01.19 Узгој осталих једногодишњих усјева
01.21 Узгој грожђа
01.24 Узгој језгричавог и коштуничавог воћа
01.25 Узгој бобичастог, орашастог и
осталог воћа
01.30 Узгој садног материјала и украсног биља
01.70 Лов, ступичарење и услужне дјелатности у вези с њима
02.10 Узгој шума и остале дјелатности
у шумарству
02.20 Сјеча дрва (искориштавање шума)
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02.40
05.10
05.20
08.11
08.12
08.92
16.10
16.21
16.23
16.24
16.29
20.14
20.53
41.20
42.11
42.12
42.21
42.22
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.91

Помоћне услуге у шумарству
Вађење каменог угљена
Вађење лигнита
Вађење украсног камена и камена за градњу, кречњака, гипса,
креде и шкриљевца
Дјелатност копова шљунка и пијеска; вађење глине и каолина
Вађење тресета
Пиљење и блањање дрва (производња резане грађе); импрегнација дрвета
Производња фурнира и осталих
плоча од дрва
Производња остале грађевне столарије и елемената
Производња амбалаже од дрва
Производња осталих производа
од дрва, производа од плута, сламе и плетарских материјала
Производња осталих основних
органских хемикалија
Производња етеричних уља
Изградња стамбених и нестамбених зграда
Градња цеста и аутоцеста
Градња мостова и тунела
Градња цјевовода за течности и
плинове
Градња водовода за електричну
струју и телекомуникације
Електроинсталациони радови
Увођење инсталација водовода,
канализације и плина и инсталација за гријање и климатизацију
Остали грађевински инсталациони радови
Фасадни и штукатурски радови
Уградња столарије
Поставлљање подних и зидних
облога
Бојење и стакларски радови
Подизање кровних конструкција
и покривање кровова
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54.20 Одржавање и поправак моторних возила
46.13 Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом
46.15 Посредовање у трговини намјештајем, производима за домаћинство и жељезном робом
46.21 Трговина на велико житарицама, сировим духаном, сјемењем
и храном за животиње
46.22 Трговина на велико цвијећем и
садницама
46.73 Трговина на велико дрвом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
47.22 Трговина на мало месом и месним производима у специјализованим продавницама
47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
47.46 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, гнојивом, кућним љубимцима и храном за
кућне љубимце у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
47.59 Трговина на мало намјештајем,
опремом за расвјету и осталим
производима за домаћинство у
специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новом
робом у специјализованим продавницама
49.31 Градски и приградски копнени
превоз путника
49.39 Остали копнени превозу путника, д.н.
49.40 Цестовни превоз робе
52.10 Складиштење робе
52.21 Услужне дјелатности у вези с
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52.24
52.29
55.10
55.20
55.30
55.90
68.20

71.11
72.19

73.11
73.12
74.90
91.04
93.11
93.19
93.29

копненим превозом
Претовар терета
Остале помоћне дјелатности у
превозу
Хотели и сличан смјештај
Одмаралишта и слични објекти
за краћи одмор
Кампови и простори за кампирање
Остали смјештај
Изнајмљивање и управљање властитим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
Архитектонске дјелатности
Остало истраживање и експериментални развој у 7природним,
техничким и технолошким наукама
Агенције за промоцију (рекламу
и пропаганду)
Оглашавање путем медија
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.
Дјелатности ботаничких и зоолошких вртова и природних резервата
Рад спортских објеката
Остале спортске дјелатности
Остале забавне и рекреационе
дјелатности
Члан 9.

Друштво може обављати послове само у оквиру дјелатности уписаних
у судски регистар.
Друштво може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму
или повремено.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА
Члан 10.
Основни капитал Друштва чине новац, ствари и права Друштва, исказан у износу од 282.000,71 КМ, без
шума и земљишта, чија вриједност износи 657.997.958,20 КМ, које су у власништву Федерације Босне и Херцеговине.
Основни капитал Друштва се
може увећати или умањити, али не
може бити умањен испод износа минималног основног капитала утврђеног
законом.
V ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЈЕЛОКРУГ
ОРГАНА ДРУШТВА
Члан 11.
Органи Друштва су:
1.
2.
3.
4.

Скупштина
Надзорни одбор
Управа друштва
Одбор за ревизију
Члан 12.

Скупштина
Скупштина је највиши орган
управљања Друштва.
Скупштину друштва чине чланови које именује и разрјешава Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде на приједлог ресорног министарства у Законом предвиђеној процедури.
Скупштина друштва има 5
(пет) чланова.
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Члан 13.
Скупштина Друштва (у даљем
тексту: Скупштина) одлучује о:
-

-

-

доношењу статута и измјени и
допуни статута
доношење етичког кодекса
повећању и смањењу основног
капитала
усвајању годишњег извјештаја
Друштва, који укључује финансијски извјештај, извјештај ревизора, надзорног одбора и одбора за ревизију
начину покрића губитака
расподјели добити
промјени облика и подјели Друштва
спајању са другим друштвом и
припајању другом друштву
избору и разрјешењу чланова
Надзорног одбора
гласању о повјерењу члановима
Надзорног одбора по протеку
раздобља од двије године од
дана именовања
оснивању, реорганизацији, ликвидацији
именовању и разрјешењу чланова Одбора за ревизију
годишњем обрачуну, расподјели добити и покрићу губитака
куповини, продаји, размјени
или давању у лизинг, узимању
или давању кредита и другим
трансакцијама, директно или
посредством супсидијарних друштава, у току пословне године
у обиму већем од трећине књиговодствене вриједности имовине предузећа по билансу стања
на крају претходне године, као
и о таквој трансакцији у мањем

-

обиму, за чије одобрење је овлаштен Надзорни одбор, ако он
такву предложену трансакцију
није одобрио једногласном одлуком
доношењу пословника и правилника на приједлог Надзорног
одбора
доношењу одлуке о плану пословања
одобрава трогодишњи план пословања, односно одобрава ревидирани план пословања
накнадама члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију
пословнику о раду Надзорног
одбора и Одбора за ревизију на
приједлог Надзорног одбора
другим питањима битним за
пословање Друштва, у складу
са Законом и Статутом
Члан 14.

Скупштина се сазива по потреби, а најмање једанпут годишње (редовна скупштина).
Сазивање Скупштине друштва
и начин доношења одлука утврдиће се
пословником Скупштине ЈП „Босанско-подрињске шуме“ д.о.о. Горажде.
Скупштину сазива Надзорни
одбор, а у изузетним случајевима Управа друштва.
Позив за Скупштину доставља
се препорученом пошиљком, најмање
15 дана прије датума одржавања исте.
У позиву се одређује дневни
ред и достављају материјали за сваку
тачку дневног реда.
Члан 15.
Надзорни одбор састоји се од
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(најмање) 3 (три) члана, предсједника
и два члана Надзорног одбора.
Надзорни одбор именује Скупштина Друштва, у складу са Законом о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 12/03 и 34/03) и у
складу са другим прописима.
Предсједник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 4
(четири) године, са могућношћу новог
избора.
Члан 16.
Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у 3 (три) мјесеца.
Сазивање сједница Надзорног
одбора и начин доношења одлука утврдиће се Пословником о раду Надзорног одбора.
Сједницу Надзорног одбора сазива предсједник Надзорног одбора.
Члан 17.
Предсједник и чланови Надзорног одбора појединачно закључују са
Друштвом уговор о ангажману, који је
претходно одобрен од стране Скупштине, а у име Друштва потписује га директор.
Уговором из претходног става
уређују се, поред права и обавеза које
проистичу по основу функције члана
Надзорног одбора, и питања висине
накнаде као и остала давања, у складу
са општим актом Друштва.
Члан 18.
Мандат предсједника и члана
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Надзорног одбора може престати прије истека периода за који је изабран,
подношењем оставке или разрјешењем у складу са законом.
Предсједнику и члановима Надзорног одбора престаје чланство у
Надзорном одбору ако:
-

их Скупштина разријеши прије
истека периода на који су именовани
буду именовани у Управу Друштва
поднесу оставку
настану сметње за обављање
дужности и
из других објективних разлога
Члан 19.

Надзорни одбор Друштва надлежан је и одговоран да:
-

-

надзире рад Управе Друштва
надзире пословање Друштва
припрема пословнике и предлаже их Скупштини
припрема етички кодекс и предлаже га Скупштини
врши избор кандидата Одбора
за ревизију и подноси приједлог за његово именовање Скупштини / предлаже Скупштини
именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију
разматра проведбени пропис за
поступак набавки и надзире
његово провођење
даје мишљење Скупштини о
приједлогу Управе за расподјелу профита
предлаже начин покрића губитака
именује и разрјешава чланове
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-

-

-

-

-

Управе у складу са важећим прописима и поступцима утврђеним овим Статутом
даје овлаштења за активности
које су ограничене прописима
Закона о јавним предузећима
даје упуте директору за провођење увиђаја у вези са уоченим
неправилностима
испитује да ли је годишњи обрачун сачињен у складу са важећим прописима и пословним
књигама те да ли су пословне
књиге уредно вођене
усваја извјештај Управе о пословању по полугодишњем и годишњем обрачуну, са билансом
стања и билансом успјеха и извјештајем ревизије
подноси Скупштини годишњи
извјештај о пословању Друштва, који обавезно укључује извјештај ревизора, извјештај о раду Надзорног одбора и Одбора
за ревизију и план пословања за
наредну пословну годину, у оквирима постојећег плана и ревидираног плана
одобрава куповину, продају, замјену, узимање у лизинг и друге трансакције имовином, директно или посредством супсидијарних друштава у току пословне године у обиму од 15% (петнаест одсто) до 33% (тридесет и
три одсто) књиговодствене вриједности укупне имовине Друштва
сазива Скупштину Друштва /
судјелује у раду Скупштине без
права гласа
надзире Управу у провођењу
препорука датих од стране Одбора за ревизију

-

проводи систематски надзор
над пословањем и законитошћу
пословања Друштва
награђује менаџмент и Управу
за успјешан рад и пословање
обавља друге послови предвиђени Законом
Члан 20.

Надзорни одбор има обавезу и
одговорност осигурати:
-

-

-

доношење пословника којим се
утврђују оперативни и функционални аспекти рада Надзорног одбора, у складу са важећим законским прописима
да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских исказа,
сачињених у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима ревизије, како се предвиђа на основу Закона о рачуноводственим и ревизорским
стандардима Федерације Босне
и Херцеговине, из којих је видљив финансијски статус Друштва, те које се дају на увид свим
лицима која имају легитиман
интерес у пословању Друштва
израду нацрта етичког кодекса
свако кршење етичког кодекса
представља основ за опозив члана Надзорног одбора

Надзорни одбор неће делегирати ове дужности.
Члан 21.
Надзорни одбор је дужан да током пословне године врши надзор на
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пословањем Друштва. Он може да, по
потреби, прегледа пословне књиге, уговоре, пословну коресподенцију, да
тражи од Управе извјештаје и обавјештења о стању одређених врста послова,
као и о пословној сарадњи са другим
друштвима и правним лицима.
Члан 22.
О резултатима надзора Надзорни одбор подноси Скупштини Друштва писани извјештај.
Без извјештаја из претходног става Скупштина Друштва не може расправљати и одлучивати о годишњем
обрачуну, расподјели добити и покрићу губитака.
Кад Скупштина Друштва расправља о извјештају и приједлозима Надзорног одбора, Надзорни одбор мора
учествовати у раду тог тијела, али без
права гласа.
Члан 23.
Управа
Пословање Друштва води и Друштво заступа Управа.
Функцију Управе врши директор Друштва.
За директора предузећа може
бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и сљедеће услове:
-

-

да посједује високу стручну спрему (ВСС) или да има завршен
први (са најмање 240 ЕЦТС бодова), други или трећи циклус
болоњског система студирања
биотехничког, техничког, економског или правног смјера
да има најмање 5 (пет) година
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радног искуства након стицања
високе стручне спреме
Члан 24.
Директор Друштва је овлаштен
да у име Друштва закључује уговоре и
врши друге правне послове и радње,
као и да Друштво заступа пред судом
и другим тијелима и одговара за законитост пословања Друштва.
Члан 25.
Директор Друштва надлежан је
за сљедеће послове:
-

-

-

организација и вођење послова
Друштва
извјештавање Надзорног одбора Друштва на захтјев Надзорног одбора
проведба Статута и Етичког кодекса
израда и надгледање реализације планова пословања
израда проведбених прописа за
поступак набавки и проведба
важећих закона и прописа о поступку набавки
припрема приједлога о расподјели добити
запошљавање и отпуштање запосленика у складу са поступцима утврђеним у пословнику
или пословницима те важећим
законима
прима запосленике у радни однос и врши распоред на послове
заступање предузећа према трећим лицима
старање и одговорност за законитост рада Друштва
дистрибуција и имплементаци-
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-

-

-

ја Етичког кодекса у Друштву
обезбјеђење поступања свих одговорних лица у складу са Етичким кодексом, тако што ће се
против лица која крше наведени кодекс провести дисциплински поступак
предлаже стратегију и програм
развоја
предлаже пословну политику и
годишњи обрачун, односно периодичне обрачуне
доноси инвестиционе одлуке у
износу до 15% књиговодствене
вриједности укупне имовине
Друштва
закључује уговоре у име Друштва
други послови неопходни за
несметано одвијање организације и вођења пословања Друштва
Члан 26.

Директор за свој рад одговара
Надзорном одбору.
Директор одговара за штету
коју својим радом причини Друштву.
Директору Друштва престаје
функција:
-

оставком
разрјешењем
престанком радног односа у
Друштву
наступањем сметњи за обављање функције директора
кршење правила Етичког кодекса основ је за отказ директору
Друштва
Члан 27.
О именовању и разрјешењу ди-

ректора одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Надзорни одбор може до именовања директора предузећа именовати
вршиоца дужности директора, уз сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде. Вршилац дужности
директора може обављати ту функцију у трајању утврђеном законом.
Директор може бити разријешен функције и прије истека времена на
које је постављен.
Положај, овлаштења, одговорност и права директора уређују се уговором између Надзорног одбора и директора.
Члан 28.
Директора преузећа именује
Надзорни одбор већином гласова, уз
сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, на основу јавног
конкурса, у складу са законом, на мандатни период од 4 (четири) године, с
правом да по истеку мандата исто лице може бити поново именовано за директора на још један мандат, тј. укупно 2 (два) мандата.
Члан 29.
Директор може бити разријешен функције на коју је именован ако се
утврди његова одговорност за:
-

неостваривање програма развоја и планова рада и пословања
Друштва
незаконит рад и пословање Друштва
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-

залоупотребу положаја
Члан 30.

Директор Друштва може путем
прокуре пренијети овлаштења на друга лица у Друштву, за предузимање свих правних радњи и послова, осим преноса и опретећења некретнина, отуђивања или оптерећивања основних средстава Друштва у име и за рачун Друштва, као и мијењање или брисање
фирме.
Прокура се уписује у судски регистар.
Члан 31.
У случају дуже неотклоњиве одсутности директора Друштва, замјењује га један од руководних запосленика, кога одреди директор усмено или
писмено одлуком, у којој ће се навести
обим и врста овлаштења.
Члан 32.
Одбор за ревизију
Надзорни одбор предлаже Скупштини састав Одбора за ревизију, након избора кандидата већином гласова
на основу јавног конкурса.
Одбор за ревизију чине предсједник и 2 (два) члана које именује и разрјешава Скупштина на период од 4
(четири) године, са могућношћу поновног избора, у складу са законом.
Одбор за ревизију ангажује независног ревизора, који подноси годишњи извјештај Друштва на интернет
страници Друштва, односно његовог
већинског власника.
Одбор за ревизију је дужан обављати задатке у складу са Законом о
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јавним предузећима.
Накнада и друга права предсједника и чланова Одбора за ревизију
уређују се уговором, који на основу одлуке Скупштине о избору са сваким од
њих закључује директор, у име и за
рачун Друштва.
VI ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 33.
Сви поступци јавних набавки
које се обављају у Друштву биће проведени уз строго поштивање одредаба
важећих закона.
Директор и Надзорни одбор
дужни су проводити одредбе важећих
прописа о набавци.
Ради провођења поступака јавних набавки сходно предходном ставу,
директор и Надзорни одбор су дужни
вршити овлаштења утврђена Законом
о јавним набавкама БиХ.
VII НЕДОПУШТЕНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 34.
Друштву је у обављању пословања строго забрањено обављање сљедећих активности:
а) давање кредита и позајамица запосленим у Друштву или трећим лицима, или пружање гаранција или
осигурања за кредите, осим у процесу преструктуирања када Друштво може извршити улагање или дати позајмницу привредном друштву
искључиво на основу одлуке Скупштине Друштва.
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б) давања путем донација у супротности са одредбама важећих закона
о додјели средстава или донацијама
ц) исплата плате запосленицима на
било каквој листи чекања
д) исплата плата запосленицима противно одредбама важећих закона о
пензијском и здравственом осигурању, без уплате доприноса и пореза
у складу са важећим законским прописима.
е) учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је
припремило позив за тендер
ф) вршења измјена или допуна било
којем већ закљученом уговору о набавци, осим ако нису извршене у
складу са важећим законима о набавци
г) прихват плаћања средством које замјењује новац, плаћања у натури или
готовинском еквиваленту
х) инвестирање из краткорочних извора средстава Друштва, осим када се
ради о одобреним инвестицијама
према дефиницији датој у важећим
законима који регулишу ту област
и) обнављање или материјално мијењање постојећих зајмова додијељених
повезаним лицима или трећим странама
VIII ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 35.
Друштво може подузимати сљедеће активности, искључиво уз писано овлаштење Надзорног одбора:
а) измирење дуга према повјериоцу
Друштва плаћањем трећем лицу
(уговор о цесији дуга)
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б) пребијање дуга према некој страни
са дуговима те исте стране која је из
тог разлога истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговор о
простој компензацији)
ц) учешће у аранжману вишеструког
пребијања дугова између више страна, било да је исти аранжман организовала Влада, било други орган
(уговор о мултилатералној односно
вишестраној компензацији)
д) измирење дуга према Друштву, у
случају да дужник плаћа повјериоцу Друштва
е) отпис потраживања
ф) закључивање уговора о измирењу
доспјелог дуга према Друштву, под
повољнијим условима, које утврђује Влада Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 36.
Надзорни одбор и директор
имају обавезу и одговорност осигурати да Друштво поступа у складу са члановима 33. и 34. Статута.
IX ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
Члан 37.
Друштво послује као јединствени правни субјект.
Друштво се организује на функционалном, процеснорадном и територијалном принципу, чиме се омогућава успјешно извршавање функција,
ефикасност у управљању, успјешност
у пословању, доношењу одлука и њиховог спровођења.
Члан 38.
Ради обављања пословних фун-
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кција Друштва и координирања рада
и пословања дијелова Друштва, организују се сектори:
-

Сектор за правне и економске
послове
Сектор за узгој, заштиту и уређивање шума
Сектор за искориштавање шума и пројектовање у шумарству

У организацијским дијеловима
Друштва, о чијем образовању одлуку
доноси Скупштина, обављају се сљедеће активности:
-

узгој и заштита шума
искориштавање и промет свим
продуктима шума и шумског
земљишта
изградња и одржавање шумских комуникација и објеката
заштита, одржавање и унапређивање општекорисних функција шума
управљање заштићеним подручјима, шумама и шумским земљиштем особите намјене
узгој и кориштење дивљачи
Члан 39.

Руковођење, број извршилаца,
послови и задаци организационих дијелова и извршилаца, међусобне обавезе и информациони систем детаљно
ће се утврдити Правилником о унутрашњој организацији Друштва, односно Правилником о раду.
X ПРАВА ОРГАНА,ОДГОВОРНИХ
ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ
У ДРУШТВУ
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Члан 40.
Органи Друштва, одговорна лица и запосленици у Друштву остварују
права, обавезе и одговорности утврђене Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Законом о раду, овим Статутом, Колективним уговором, Правилником о раду,
уговором о ангажману, односно уговором о раду.
Члан 41.
Одговорно лице Друштва може
бити разријешено само по окончању
проведеног дисциплинског поступка,
прописаног општим актом, осим ако је
разријешено по скраћеном поступку.
Разлози за разрјешење одговорног лица у Друштву по скраћеном поступку су сљедећи:
1) неиспуњавање одговорности у
складу са важећим законима
2) додјела уговора о набавци у супротности са важећим законома
о набавци
3) учешће у сукобу интереса
4) учешће у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима
5) неподношење захтјева за одговарајуће одобрење активности
ограничених Законом о јавним
предузећима
6) свјесно или несвјесно давање
овлаштења за обављање ограничене активности чија је посљедица материјална штета по Друштво
7) извршење кривичног или другог противправног дјела којим
се узрокује материјална штета
по Друштво
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Уколико неки од чланова Надзорног одбора изврши неку од радњи
из предходног става, Скупштини ће
бити предложено његово разрјешење.
XI СИНДИКАЛНО
ОРГАНИЗОВАЊЕ У ДРУШТВУ
Члан 42.
Запослени у Друштву могу организовати Синдикат у складу са законом, колективним уговором и правилима синдиката, те остваривати заштиту својих права и путем организације
синдиката.
У Друштву се не могу основати
организације и проводити активности
које немају карактер синдиката и синдикалних активности, утврђених законом, колективним уговором и правилима синдиката.
XII РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ
И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 45.
Када Друштво у годишњем обрачуну искаже губитак у износу већем
од трећине основног капитала или када настану околности које указују да је
вриједност имовине Друштва мања
или би до краја године могла бити мања од износа обавезе, Надзорни одбор
је обавезан о томе обавијестити Скупштину Друштва.
Члан 46.
Надзорни одбор подноси Скупштини Друштва извјештај који садржи
биланс стања и биланс успјеха, укључујући и извјештај ревизије.
На основу података из предходног става Скупштина Друштва одлучује о наставку рада, односно начину
покрића губитка.
XIII ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА
Члан 47.

Члан 43.
Утврђивање прихода, расхода и
резултата пословања врши се полугодишњим и годишњим обрачуном у
складу са Законом.
Члан 44.
Ако усљед исплате добити Друштво није у могућности испунити обавезу према трећим лицима и то до износа потребног за намирење повјерилаца, може се извршити поврат исплаћеног износа на име добити, најкасније у року од 3 (три) године од дана исплате.

Друштво планира развој и пословање и доноси дугорочне и средњорочне планове развоја и годишње планове рада, у складу са законом.
У програмима и плановима из
предходног става су садржани програми развоја и планови рада служби и
организационих јединица.
У оквиру програма и планова
Друштва, послови и задаци Друштва,
у оквиру господарења шумама и шумским земљиштем су:
-

доношење
шумскогосподарских основа
израда пројеката за извођење и
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-

-

-

њихова реализација
одржавање и изградња шумске
инфраструктуре
промет шумских дрвних сортимената
извршавање програма и планова једноставне и проширене биолошке репродукције шума
провођење мјера интегралне заштите шума
производња и промет шумског
сјемена и шумског и украсног
садног материјала
извршавање планова искориштавања секундарних шумских
производа
реализација планова развоја
шумарства и мјера рационализовања у шумарству
све економске одговорности,
користи, задаци и одлуке
израда програма, планова, пројеката за кориштење осталих
производа шума и шумског земљишта
перманентно дијагнозно-прогнозна служба
израда техничких норматива
рада и средстава у области господарења шумама и шумским
земљиштем
уступање послова другим правним лицима регистрованим за
дјелатност шумарства
остали послови из области шумарства
Члан 48.

Планирањем развоја Друштва
осигурава се складан развој свих дијелова Друштва, уз уважавање критерија
минималних специфичних трошкова
изградње и реконструкције капаците-
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та, осигурања узгоја и заштите шума и
квалитета испоруке, односно искориштавања шума, водећи рачуна о оптимализацији трошкова производње на
нивоу Друштва.
Члан 49.
Друштво осигурава средства за
финансирање из основних средстава и
других извора у складу са законом.
XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА И
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 50.
Пословном тајном сматрају се
исправе и подаци утврђени општим
актом, чије би саопштавање или давање на увид неовлаштеном лицу било
противно пословању Друштва и штетило би интересима и пословном угледу Друштва.
Члан 51.
Пословну тајну су дужни чувати сви запосленици у Друштву, Управа и Надзорни одбор, уколико на било
који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.
Дужност чувања пословне тајне
траје и послије престанка радног односа запосленика у Друштву, односно
престанка чланства у Управи или Надзорном одбору, а обавеза престанка
чувања пословне тајне настаје одлуком
надлежног органа о скидању тајности.
Члан 52.
Запослени у Друштву, члан Управе, члан Надзорног одбора и проку-
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ристи, не смију у том својству или као
запослени у другом друштву и као самостални подузетници судјеловати у
дјелатности која је или би могла бити
у конкурентном односу с дјелатношћу
Друштва, у трајању од 1 (једне) године.
XV РАДНОПРАВНИ СТАТУС
ЗАПОСЛЕНИКА
Члан 53.
Послови и задаци који се обављају у оквиру потреба рада и пословања Друштва утврђују се општим актом
– Правилником о унутрашњој организацији Друштва.
Члан 54.
Распоређивање запосленика на
радна мјеста те утврђивање статуса
запосленика врши директор Друштва.
Члан 55.
Права и обавезе запослених из
радног односа остварују се у складу са
законом, колективним уговором, Статутом и општим актима Друштва.
Члан 56.
Општим актом из претходног
члана прописаће се услови за заснивање радног односа и услови које морају
испуњавати запосленици када се распоређују на послове.
XVI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 57.
Друштво је у обављању своје дј-

елатности дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.
Друштво је дужно да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине и да у складу с тим мјерама донесе општи акт о мјерама заштите радне и животне средине у условима еколошког окружења у коме послује.
XVII ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Друштва су:
-

Статут
Правилници
Одлуке Скупштине, Управе и
Надзорног одбора, којим се на
општи начин уређују одређена
питања или односи у Друштву.
Члан 59.

Статут је основни општи акт
Друштва.
Остали акти морају бити у складу са одредбама Статута.
Члан 60.
Општи акти ступају на снагу
наредног дана након њиховог објављивања.
Објављивање општих аката врши се истицањем аката на огласној табли Друштва, објављивањем путем посебног гласила или на други погодан
начин.
Изузетно од одредаба става 1.
овог члана, поједини општи акти или
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његове поједине одредбе могу ступити
на снагу даном доношења или даном
одређеним у акту, ако природа питања која се уређују или хитност рјешавања одређеног питања то захтијева,
што се утврђује општим актом, или је
то посебним законом одређено.
XVIII ПОСТУПАК ИЗМЈЕНЕ
И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 61.
Измјене и допуне општих аката
Друштва врше се по поступку предвиђеном за њихово доношење.
Статут Друштва, односно измјена и допуна Статута врши се у сљедећем поступку:
-

нацрт израђује стручна служба
по упутствима Управе
Управа разматра нацрт и доставља га Надзорном одбору на
разматрање, који га у форми
усаглашеног приједлога доставља Скупштини на усвајање

Тумачење општих аката даје
орган који је акте донио.
XIX ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
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3. одлуком суда и
4. стечајем
Одлука о престанку Друштва
доставља се регистарском суду, најкасније 8 (осам) дана од дана доношења.
XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Општи акти чије је доношење
предвиђено Статутом ће се донијети у
складу са овим Статутом, у року од 3
(три) мјесеца од дана ступања на снагу
Статута.
Члан 64.
На питања која нису регулисана одредбама овог Статута, сходно се
примјењују одредбе Закона о јавним
предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине и Закона о привредним друштвима.
Члан 65.
Даном ступања овог Статута,
престаје да важи Статут број: 49/2015
од 28.12.2015. године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 1/16).

Члан 62.

Члан 65.

Друштво је основано на неодређено вријеме и траје док постоје економски и законски услови за његово пословање.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања истог од стране Скупштине Друштва, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Друштво престаје:
1. одлуком Скупштине
2. спајањем, припајањем и подјелом

Број:79-1/18
09.11.2018.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Амир Дедовић,с.р.
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933
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Записника са 16. редовне
сједнице Општинског вијећа Пале
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале једногласно је усвојило Записник са 16. редовне сједнице Општинског вијећа Пале, одржане дана
26.07.2018. године.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-96/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

934
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 34.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр-

ој:4/08), Општинско вијеће Општине
Пале, на XVII редовној сједници, одржаној дана 31.10.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
o давању сагласности на Уговор
о давању у закуп земљишта
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на уговор о закупу земљишта бр.0123-1-315-1/18 закључен дана 10.10.2018.
године у Прачи, између Општине Пале, коју заступа општински начелник
Асим Зец, и ЕУРО-АСФАЛТ д.о.о. ул.
Рајловац б.б. Сарајево, кога заступа директор Рамић Хамед.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:02-02-1-97/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

935
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:04/08), Општинско вијеће Општине
Пале, на својој XVII редовној сједници,
одржаној дана 31.10.2018.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
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Члан 1.

Члан 2.

Овом се Одлуком даје сагласност на Измјену и допуну Цјеновника услуга ЈКП “Прача” број: 01-02.1-258/18
од 28.09.2018. године, којим се врши
Измјена и допуна Цјеновника услуга
ЈКП “Прача”, брoj: 01-62-3/11 од 20.04.
2011. године и брoj: 01-161-1/13 од 17.
12.2013. године.

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

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-98/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

936
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о примању к знању Информације
о извршењу Буџета Општине Пале
за период 01.01 - 30.06.2018. године
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију о извршењу Буџета Општине Пале за период 01.01 - 30.06.2018. године.

Број:02-05-1-99/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

937
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
опримању к знању Информације
о извршењу Буџета Општине Пале
за период 01.01 - 30.09.2018. године
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију о извршењу Буџета Општине Пале за период 01.01 - 30.09.2018. године.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-100/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.
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938
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о примању к знању
Информације Организационог
одбора именованог поводом
Културно-спортске манифестације
Прачанско љето 2018.
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију о проведеним активностима и утрошеним новчаним средствима, коју је
сачинио Организацијски одбор именован поводом Културно-спортске манифестације Прачанско љето 2018.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-101/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

939
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,

број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о примању к знању
Информације Организационог
одбора именованог поводом
27. септембра, Дана Општине
Пале и Дана ослобођења
МЗ Хреновица
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију о проведеним активностима и утрошеним новчаним средствима, коју је
сачинио Организациони одбор именован поводом 27. септембра, Дана Општине Пале и Дана ослобођења МЗ Хреновица.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-102/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

940
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о примању к знању Документа
оквирног буџета Општине Пале
за период 2019 - 2021. година
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Документ
оквирног буџета Општине Пале за период 2019-2021. година.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-103/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

941
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVII редовној сједници, одржаној дана 31.10.2018. године, д о н о с и:

28. децембар/просинац 2018.
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале, тражи од општинског начелника да од премијера и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде тражи да новчана средства, предвиђена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину као грант
Општини Пале, у потпуности уплате
на жирорачун Општине најкасније до
31.12.2018. године.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-104/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

942
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVII редовној сједници, одржаној дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о упућувању дописа ЈП БХ ПОШТЕ
Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
о исплати грант средстава
из Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину

Овим Закључком Општинско
вијеће Пале тражи од Општинске службе за привреду, буџет, финансије, бо-
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28. децембар/просинац 2018.
рачко-инвалидску и социјалну заштиту, општу управу и матичну евиденцију да упути допис менаџменту ЈПБХ
ПОШТЕ Сарајево, којим ће тражити да
Пошта у Прачи ради осмочасовно радно вријеме.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-105/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

943
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVII редовној сједници, одржаној
дана 31.10.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о постављању надзорне видео камере
Члан 1.
Овим се Закључком Општинско
вијеће Пале обраћа Министарству за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да, због све учесталијих саобраћајних прекршаја, као
и побољшања опште сигуроносне ситуације за грађане и њихову имовину,
изврше инсталирање надзорне видео

камере на раскрсници магистралног
пута М5 и регионалног пута Хреновица - Горажде.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-106/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.10.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

944
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVIII редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Записника са 17. редовне
сједнице Општинског вијећа Пале
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале једногласно је усвојило Записник са 17. редовне сједнице Општинског вијећа Пале, одржане дана 31.
10.2018. године.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
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објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-112/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

945
На основу члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:
12/03, 34/03 и 65/13), члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана
34. Пословника Општинског вијећа
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/08), Општинско вијеће Општине Пале, на XVIII редовној сједници,
одржаној дана 30.11.2018.г., д о н о с и:
О Д Л У К У
о критеријима и поступку
за именовање управних одбора
јавних предузећа и установа чији
је оснивач Општина Пале
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују критерији за именовање и поступак именовања предсједника и чланова управних одбора јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Пале (у
даљем тексту: управни одбори).
Члан 2.
Поступак и критерији утврђени
овом Одлуком, а у складу са одредба-

28. децембар/просинац 2018.
ма Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Федерације
БиХ (у даљем тексту: Закон), садрже
и осигуравају законитост, транспарентност и квалитет при именовању управних одбора, односно избор кандидата који посједују најбоље професионалне, стручне и етичке квалитете и способности.
II - КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 3.
Кандидати за именовање на позиције у управним одборима треба да
испуњавају опште и посебне критерије
за именовање, који су утврђени овом
Одлуком.
II.1. Општи критерији за именовање
кандидата су:
1. да је држављанин Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере (било на нивоу државе или ентитета) у периоду од три године прије дана објављивања упражњене
позиције,
4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији (члан IX.1. Устава
Босне и Херцеговине),
5. да није у функцији у политичкој
странци у смислу члана 5. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине ФБиХ“: број:
12/03, 34/03 и 65/13),
6. да није изабрани званичник, носилац извршних функција или савје-
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7.

8.
9.

10.

11.

тник у смислу Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 70/08),
да није члан надзорног или управног одбора у више од једног привредног друштва или институције
или, уколико јесте, кандидат ће да
достави овјерену изјаву да ће по
коначном именовању одступити са
једне позиције у року од три (3) дана од дана именовања,
да нема приватни финансијски интерес у јавном предузећу и установи за коју се кандидује,
да није осуђиван за кривично дјело
и за привредни преступ неспојив с
дужношћу у управном одбору у
који се кандидује, пет година од дана правоснажности пресуде, искључујући вријеме затворске казне,
да није лице којем је правоснажном
пресудом суда забрањено обављање активности у надлежности управног одбора,
да није лице старије од 65 година
на дан именовања.

II.2. Посебни критерији за именовање кандидата
Поред општих критерија, кандидати за предсједника и чланове
управних одбора морају испуњавати
сљедеће посебне критерије:
1. да има високу стручну спрему VII
степена, односно високо образвање
првог, другог или трећег циклуса
студија по болоњском систему
студирања,
2. да има најмање 3 године радног стажа у струци и спреми након стицања ВСС,
3. да није на позицији директора или
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4. члана управе јавне установе у оквиру које се кандидује или друге јавне установе или јавног предузећа
Општине Пале,
5. да познаје садржај и начина рада
управног одбора у који се кандидује,
6. да посједује способност за савјесно,
одлучно и одговорно обављање упражњене позиције,
7. да посједује способност непристрасног доношења одлука,
8. да посједује комуникационе и организационе способности,
9. да има мјесто пребивалишта на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде (представник Министарства) и Општине Пале (представници оснивача и представник упослених),
10. да посједује способност управљања
финансијским и људским ресурсима и наклоњеност тимском раду,
резултати рада остварени током
пословне каријере.
Члан 4.
У поступку попуњавања упражњених позиција у управним одборима
могу се, као посебни услови, у обзир
узимати и услови утврђени посебним
прописима лекс специалис.
III - ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА
Члан 5.
Именовање предсједника и чланова управних одбора јавних предузећа и установа чији оснивач је Општина Пале врши се расписивањем и објављивањем јавног огласа, у складу са
Законом.
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Уколико се након проведене
процедуре јавног огласа не изврши
именовање предсједника и чланова
управних одбора, Општинско вијеће
ће именовати управни одбор, у складу
са чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ.
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огласа, односно до датума означеног у
јавноме огласу, на прописаном обрасцу који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.

Овлашћује се начелник општине да у име Општинског вијећа распише и објави јавни оглас те проведе
поступак избора кандидата на позиције у управним одборима.

За судјеловање на јавном огласу
подноси се попуњен образац (Образац
-1) у који се уносе лични подаци и подаци о установи у коју се кандидује и
упитник (Образац -2) у који се уносе
подаци о позицији за коју се кандидује, подаци о образовању и другим облицима стручног оспособљавања у професији, радноме искуству и додатним способностима.

Начелник именује комисију за
избор која се састоји од 3 (три) члана,
од којих су најмање три (2) државни
службеници.

Образац - 1 и Образац -2 су саставни дио ове Одлуке, а могу се се добити и у Кабинету општинског начелника.

Приликом именовања чланова
комисије за избор (у даљем тексту: комисија), водиће се рачуна о томе да чланови комисије за избор буду лица која су показала да познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим именовањима и која посједују стручно знање у одговарајућим областима за која се врши избор.

Члан 9.

Члан 6.

Члан 7.
Начелник објављује јавни оглас
у средствима јавног информисања доступним свим грађанима Федерације
БиХ и то најмање у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и једном дневном листу великог тиража.
Пријаве на јавни оглас подносе се у року од петнаест (15) дана од
дана посљедњег објављивања јавног

Уз Образац - 1 кандидати су
дужни приложити (оригиналне или
овјерене) доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:
-

-

биографију, адресу и контакттелефон
увјерење о држављанству (не старије од 3 мјесеца)
извод из матичне књиге рођених
увјерење о не вођењу кривичног поступка код надлежног Кантоналног суда (не старије од 3
мјесеца)
овјерену копију дипломе
увјерење о радном стажу
овјерену изјаву да испуњава услове из члана 3. став 2. тачке 3.
до 10. ове Одлуке
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Члан 10.
Након што изврши провјеру испуњавања општих и посебних критерија наведених у јавном огласу, комисија ће, у складу са одредбом члана 3.
Закона и члана 2. ове Одлуке, саставити ранг-листу кандидата који буду испуњавали наведене услове и исти ће
бити позвани на интервју. Питања о
сукобу интереса морају бити објашњена и размотрена са сваким кандидатом.
Пријава кандидата са којим се
не ступи у контакт у року од десет (10)
дана од истека рока за подношење пријава, сматраће се непотпуном и неће
бити узета у разматрање у даљњем
процесу именовања.
Члан 11.
Интервју подразумијева појединачан разговор с кандидатима, из којег се може утврдити способност кандидата за обављање дужности на коју се
бира, као и општа преданост кандидата послу и његова свеукупна стручност
и способност.
Питања која се у оквиру интервјуа постављају кандидату треба да се
односе на досадашње искуство кандидата и резултате рада остварене током
каријере, његово опште образовање,
комуникационе и организационе способности, знање и способност разумијевања области рада установе и на остале податке наведене у обрасцу пријаве на јавни оглас.
Сваки члан комисје за избор судјелује у разговору и након завршетка
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интервјуа сваки члан оцјењује кандидата бодовима од 1 до 5.
Члан 12.
Након интервјуа и бодовања од
стране сваког члана комисије, комисија за избор ће Општинском вијећу путем писане препоруке предложити ранг-листу са најуспјешнијим кандидатима на даљње разматрање.
Члан 13.
Коначно именовање кандидата
врши Општинско вијеће Пале.
Члан 14.
Општинско вијеће има коначну
одговорност да осигура да се сва именовања изврше у складу са овом Одлуком и одредбама Закона.
Члан 15.
Сва коначна именовања одмах
се објављују у „Службеним новинама
Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Члан 16.
Мандат предсједника и чланова
управних одбора траје четири (4) године, изузев ако Статутом или другим
прописом јавне установе у коју се бира
није другачије прописано, са могућношћу поновног именовања.
Управни одбор дужан је, најмање једном у шест мјесеци, писмено извијестити начелника о свом раду.
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Члан 17.
Накнада за рад у управним одборима утврдиће се посебном одлуком
Општинског вијећа, у складу са законом.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-113/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.
.............................
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:
04/08) Општинско вијеће Општине
Пале на својој XVIII редовној сједници,
одржаној дана 30.11.2018.г., д о н о с и:

На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81.
Пословника општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVIII редовној сједници, одржаној
дана 30.11.2018. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о припреми рјешења за именовање
управних одбора јавних предузећа
и јавних установа чији је оснивач
Општина Пале

ОДЛУКУ
о додијели на привремено
кориштење магацинских
и канцеларијских просторија
са припадајућим земљиштем,
„SARA OASIS” д.о.о. Сарајево

Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пал, тражи да се за сљдећу сједницу Општинског вијећа припреме
рјешења о именовању управних одбора ЈУ Дом здравља „Прача“ и ЈКП
„Прача“, како је прописано чланом 4.
став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Босне и Херцеговине“, број:
12/03 и 34/03).
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-2-1-114/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

Члан 1.
Овом се Одлуком додијељује на
привремено кориштење без новчане
накнаде магацински објекати број: 8. и
9., са припадајућим земљиштима у површини од 43.245 м2, те канцеларијске
просторијеу објекту број:1., у површини од 105м2, „SARA OASIS“ д.о.о. Сарајево, улица Мустафе Пинтола број:
27.
Члан 2.
Магацински објекти ће се користити за узгој крупне стоке, а канцеларијски у сврху обављања административних послова и смјештаја упослених.
Члан 3.
Овлашћује се општински начелник да са „SARA OASIS“ д.о.о. Сара-
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јево закључи уговор о уступању некретнина наведених у члану 1. Ове Одлуке, на временски период од 5 година, у
којем ће навести да је обавеза инвеститора да о свом трошку изврши санацију предметних просторија те, да приоритет при упошлавању имају лица
са подручја општине Пале (најмање
60%) и да сваких 6 (шест) мјесеци извјештава о извршавању обавеза из уговора.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-115/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Алмин Ћутук,с.р.
Прача
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” брoj:
04/08), Општинско вијеће Општине
Пале, на својој XVIII редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018. године,
д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о упућивању Нацрта Буџета
Општине Пале за 2019. годину
на јавну расправу
Члан 1.
Овим се Закључком упућује у
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процедуру јавне расправе Нацрт Буџета Општине Пале за 2019. годину.
Члан 2.
Јавну расправу ће организовати
и водити Служба за привреду, буџет,
финанције, борачко-инвалидску и социјалну заштиту, општу управу и матичну евиденцију.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-2-1-116/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” брoj:
04/08), Општинско вијеће Општине
Пале, на својој XVIII редовној сједници, одржаној дана 30.11.2018. године,
д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о упућивању Нацрта Одлуке
о извршењу Буџета Општине Пале
за 2019. годину на јавну расправу
Члан 1.
Овим се Закључком упућује у
процедуру јавне расправе Нацрт Одл-
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уке о извршењу Буџета Општине Пале
за 2019. годину.
Члан 2.
Јавну расправу ће организовати
и водити Служба за привреду, буџет,
финанције, борачко-инвалидску и социјалну заштиту, општу управу и матичну евиденцију.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-2-1-117/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Прача
Алмин Ћутук,с.р.

950
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XVIII редовној сједници, одржаној
дана 30.11.2018. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о примању к знању Информације
о ревизији борачко-инвалидске
заштите
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале прима к знању Информацију о ревизији борачко-инвалидске
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заштите извршеној у 2018. години.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-118/18 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
30.11.2018.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Алмин Ћутук,с.р.
Прача

951
На основу става 3. члана 5. става
1. чланова 107. и 108. Закона о пољопривредном земљишту („Службене новине ФБиХ” број: 52/09), чланова 6. и 7.
Правилника о условима и начину кориштења средстава остварених од замјене, закупа и концесије пољопривредног земљишта у власништву државе
(„Службене новине ФБиХ” број:78/09),
члана 6. Програма господарења пољопривредним земљиштем у власништву
државе на подручју Општине Фоча
број:03-01-24-228-1/11 (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 03/13), чланова 19. и 100.
Статута Општине Фоча (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 08/08) и члана 118. Пословника Општинског вијећа Општине Фоча („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
02/16), Општинско вијећ, на својој 15.
редовној сједници, одржаној дана 08.
11.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива
за закуп пољопривредног земљишта
у власништву државе на подручју
Општине Фоча

Број 12 – страна 2047
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Члан 1.
Одобрава се расписивање Јавног позива за давање у закуп на одређено вријеме, на рок од 10 (десет) година,
за воћарску, ратарско-повртларску и
сточарску призводњу – пољопривредно земљиште у власништву државе на
подручју општине Фоча и то:
Катастарска општина Цвилин:
-

К.ч. 2546 – Расадник
– воћњак у укупној
површини ………………. 3.841,00 м2
Дио к.ч. 2547/01- Расадник
– ораница/њива у
укупној површини ….... 80.711,00 м2
Дио к.ч. 2548 – Расадник
– воћњак у укупној
површини ……….…........ 3.633,00 м2
УКУПНО: ……………… 88.185,00 м2

Почетна цијена утврђује се у
износу од 0,0165 КМ/м2 годишње.
Почетна цијена за кућу и зграду, које се налазе на к.ч. 2547/1, у површини од 375 м2, утврђује се у висини
од 6,50 КМ/м2, док се цијена за помоћне објекте који се налазе на к.ч.
2547/1, у површини од 200 м2, утврђује
у висини од 3,00 КМ/м2
Члан 2.
Одобрава се расписивање јавног позива за давање у закуп на одређено вријеме, на рок од 10 (десет) година,
за воћарску, ратарско-повртларску производњу, пољопривредно земљиште
у власништву државе на подручју Општине Фоча и то:
Катастарска општина Цвилин:

-

Дио к.ч. 2574/01- Расадник
– ораница/њива у
укупној површини ….... 27.424,00 м2
Дио к.ч. 2548 – Расадник
– воћњак у укупној
површини ……….…........ 2.576,00 м2
УКУПНО:………..……30.000,00 м2

Почетна цијена утврђује се у износу од 0,0165 КМ/м2 годишње.
Члан 3.
Додјела земљишта из члана 1. и
члана 2. ове Одлуке вршиће се физичким и правним лицима према исказаним потребама.
Члан 4.
Текст јавног позива са условима,
критеријима и начином додјеле пољопривредног земљишта из члана 1. и
члана 2. ове Одлуке саставни је дио ове
Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-24-1145/18
15.11.2018.године
Устиколина

Предсједавајући
Мухидин Рашчић,с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08, 11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 15. редовној сједници, одржаној дана 08.11.2018. године, д о н о с и:

Број 12 – страна 2048
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за куповину земљишта
I
Овом се Одлуком даје сагласност за куповину земљишта означеног
као к.ч. 771 и 772, по култури ливада 3.
класе, укупне површине 1193 м2, уписаног у П.Л. 129, К.О. Устиколина, уписане на име Хоџић (Хусеина) Хамдија, у дијелу 1/1, по цијени у износу од
11.930,00 КМ (једанаест хиљада девет
стотина тридесет КМ), за потребе проширења парцеле за изградњу спортске
дворане.
II
Новчана средства из члана I ове
Одлуке обезбједиће се из Буџета Општине Фоча.
III
Овлашћује се начелник општине да преко надлежне службе обави
све предрадње и закључи нотарски обрађен уговор о купопродаји предметног земљишта, с тим што ће Општина
Фоча сносити трошкове везане за израду уговора и пренос власништва.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-14-1146 /18
Предсједавајући
15.11.2018.године Мухидин Рашчић,с.р.
Устиколина
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08,11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 15. редовној сједници, одржаној дана 08.11.2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о изградњи спортске балон-хале
Члан 1.
У Одлуци о изградњи спортске
балон-хале број: 02-40-947/17 од 30.10.
2017. године, (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/18), назив Одлуке: “Одлука о
изградњи спортске балон-хале” мијења се и гласи: “Одлука о изградњи спортске дворане”.
Члан 2.
У члану 1. ријечи “спортске балон-хале”, замјењују се ријечима “спортске дворане”.
Члан 3.
У члану 2. ријечи “спортске балон-хале”, замјењују се ријечима “спортске дворане”.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-40-1147/18
12.11.2018.године
Устиколина

Предсједавајући
Мухидин Рашчић,с.р.
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954
На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08,11/08 и 16/13), Општинско вијеће Општине Фоча, на 15. редовној сједници, одржаној дана 08.11.2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о одобравању новчаних средстава
за куповину земљишта
Члан 1.
У Одлуци о одобравању новчаних средстава за куповину земљишта
број: 02-14-948/17 од 30.10.2017. године
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/18) у
члану I. ријечи “спортске балон хале”,
замјењују се ријечима “спортске дворане”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-14-1149/18
12.11.2018.године
Устиколина

Предсједавајући
Мухидин Рашчић,с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/08,11/08 и 16/13), Општинско ви-
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јеће Општине Фоча, на 15. редовној сједници, одржаној дана 08.11.2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности за склапање
уговора о оснивању права служности
I
Овом се Одлуком даје сагласност за склапање уговора о оснивању права служности кориштења резервоара
за воду у површини од 6м2 , који се
налази на парцели к.ч. 2757, К.О. Цвилин, уписана у земљишно-књижни уложак број:136 и посједовни лист број:
124. на име општина Фоча са 1/1 дијела власништва/посједа, са Шефиком
Дреца-Хаџиахметовић.
II
Овлашћује се начелник Општине Фоча за потписивање уговора из тачке I ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-31-1151/18
Предсједавајући
15.11.2018.године Мухидин Рашчић,с.р.
Устиколина
..............................
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Одлука о одобравању новчаних средстава носиоцу спортских дјелатности на
нивоу Босанко - подрињског кантона Горажде за додатне програме..........................
Одлука о усмјеравању непланиране донације у Буџет Босанско-подрињског кантона Гораждеза 2018. годину..................................................................................................
Одлука о одобравању текућих трансфера општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде................................................................................................
Одлука о утврђивању износа увећања плате по основу минулог рада.......................
Одлука о утврђивању основице за плату и накнаде за топли оброк за мјесец
октобар 2018. године.................................................................................................................
Одлука о исплати трошкова...................................................................................................
Одлука о поништењу поступка јавне набавке фасадних радова на стамбеној
згради у улици 1.славне вишеградске бригаде, на броју 3, у Горажду........................
Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке..................................................
Рјешење о именовању Организационог одбора за обиљежавање 25. новембра Дана државности БиХ...............................................................................................................
Одлука о одобравању службеног путовања у иностранство..........................................
Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................
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Одлука о давању сагласности за попуну упражњеног радног мјеста у Служби за
заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде
Одлука о одобравању једнократних новчаних помоћи..................................................
Одлука о одобравању једнократних новчаних помоћи..................................................
Одлука о одобравању једнократних новчаних помоћи..................................................
Одлука о уступању на кориштење земљишта у касарни “Шишета”...........................
Одлука о поништењу поступка јавне набавке дрвеног пелета......................................
Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке..................................................
Одлука о одобравању једнократне новчане помоћи НК “АЗОТ”
Одлука о прерасподјели расхода и издатака између буџетских корисника..............
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге поправке и одржавања
возног парка у власништву институција Босанско-подрињског кантона Горажде
Одлука о избору најповољнијег понуђача за поступак набавке штампарских
услуга............................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви да изврши набавку
16.000 литара лож-уља по цијени 1,836 КМ/л са урачунатом таксомна нафтне
деривате у вриједности 29.376,00 КМ....................................................................................
Одлука о давању сагласности директору Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши интервенцију са 40 тона дрвене пелети
из робних резерви према институцијама Босанско-подрињског кантона Горажде
Одлука о давању сагласности директору Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде да изврши интервенцију са 40 тона дрвене пелети
из робних резерви према институцијама Босанско-подрињског кантона Горажде
Одлука одобравању приједлога пројеката који ће се суфинансирати по
“Програму подршке развоју подузетништва и обрта за 2018. годину” (захтјеви)
Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................
Одлука о одобравању новчаних средставаза суфинансирање обиљежавања
годишњице ОСБиХ (Дан отворених врата у касарни „Косова”)...................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец октобар 2018. године......................................................
Одлука о одобравању новчаних средставана име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец октобар 2018. године......................................................
Одлука о изградњи-реконструкцији централног спомен-обиљежја бранилаца
Горажда........................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности Министарству за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде за покретање поступка јавне набавке реконструкције
платоа Централног спомен-обиљежја бранилаца Горажда са изградњом „Капије
живота”.........................................................................................................................................
Одлука о стављању ван снаге Одлуке број: 03-14-1328/18 од 20.09.2018.године........
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско–подрињског кантона Горажде за мјесеце септембар и октобар 2018. године...........................
Одлука о стављању ван снаге Одлуке број: 03-14-1553/18 од 05.11.2018.године........
Одлука о плаћању финансијског доприноса Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за имплементацију пројекта БИХ10/00106695 „Зелени економски
развој - Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта (ЈУ Основна музичка
школа „Авдо Смаиловић” Горажде и ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде) у Босанско-подрињском кантону Горажде”.................................................................................
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Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о купопродаји грађевинске парцеле зване Хаџића поље површине 300 м2, три примјерка главног
пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта “Ламела Х4” и Елабората о
геомеханичким испитивањима тла на парцели на којој је предвиђена изградња
објекта “Ламела – Х4” у Горажду ради куповине стана под повољним условима...
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож-уља “ЛУЕЛ” за потребе
котловница у власништву институција Босанско-подрињског кантона Горажде...
Одлука о давању сагласности на Програм и Финансијски план обиљежавања
25.новембра - Дана државности БиХ....................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име исплате студентских стипендија студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2017/2018. Годину за мјесец јуни 2018. године...................................................................
Одлука о одобравању службеног путовањау иностранство – Република Србија.....
Одлука о давању сагласности Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињскогкантонаГораждезаплаћање рачуна...................
Одлука о исплати новчаних средстава ЈЗУ Кантонална болница Горажде за набавку апарата на којем се раде анализе ТРИПОНИН (којим се детектују оштећења
срчаног мишића)и анализе Д-ДИМЕР (којим се детектују тромбоза васкуларног
система)........................................................................................................................................
Одлука о одобравању средстава јединицама локалне самоуправе на име накнаде
за концесије за 2017. и 2018. годину.......................................................................................
Одлука о давању сагласности за плаћање Рачуна број: 387/18 испостављеног по
Окончаној ситуацији за изведене радове на редовном (љетном) одржавању регионалне цесте Р-448 Поткозара-Горажде-Хреновица за 2018. годину.........................
Одлука о одобравању предложеног Уговора и финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва.........................................................
Одлука о усвајању ,,Програма о измјенама и допунама програма кантоналних
новчаних подстицаја у пољопривреди за 2018.годину” утврђеног у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину на
економском коду 614 5 00 (ПОД 002) - Субвенције јавним предузећима-пољопривредна производња...................................................................................................................
,,Програма о измјенама и допунама програма кантоналних новчаних подстицаја у пољопривреди за 2018.годину” утврђеног у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину на економском коду
614 5 00 (ПОД 002)-Субвенције јавним предузећима-пољопривредна производња
Одлука о одобравању приједлога пројеката који ће се суфинансирати по „Програму подршке развоју подузетништва и обрта за 2018.годину”...................................
Одлука о доношењу Програма утрошка средстава Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 615 100 Капитални
трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) за 2018. годину „План и програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2018. годину”.............................
Програма утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода 615 100 Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) за 2018. годину „План и програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2018. годину”.....................................................................
Одлука о потврђивању Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора ЈП
„Босанско-подрињске шуме” д.о.о. Горажде за мандатни период од 90 (деведесет) дана...................................................................................................................................
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Одлука о давању сагласности Министарству за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде за покретање отвореног поступка набавке услуга техничке и
функционалне подршке за Трезорски систем ,,Централизованог обрачуна и
исплате плата” Босанско-подрињског кантона Горажде................................................
Одлука о избору најповољнијег понуђача за поступак набавке течних горива за
службена моторна возила у власништву институција Босанско-подрињског
кантона Горажде........................................................................................................................
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дрвене пелети за загријавање објеката Босанско-подрињског кантона Горажде...................................................
Одлука о давању сагласности директору Дирекције робних резерви Босанскоподрињског кантона Горажде да потпише Уговор о набавци и испоруци 10.000
литара лож-уља за робне резерве са одабраним добављачем „ГРИН ОИЛ” д.о.о.
Сарајево........................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности Служби за заједничке послове кантоналних органа
за закључивање уговора о дјелу.............................................................................................
Одлука о одобравању једнократне новчане помоћи........................................................
Одлука о одобравањуновчанихсредстава Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име XI (једанаесте) од укупно XII (дванаест)
редовних транши за 2018. годину..........................................................................................
Одлука о одобравању службеног путовања у иностранство - Софија – Бугарска....
Одлука о усмјеравању непланиране донације у Буџет Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину...........................................................................................
о исплати новчаних средстава за суфинансирање Пројекта „Специјализације у
ЈЗУ Кантонална болнициа Горажде за 2018.годину”.......................................................
Одлука о одобравању исплате новчаних средстава ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде............................................................................................................................
Одлука о утврђивању основице за плату и накнаде за топли оброк за мјесец
НОВЕМБАР 2018. године.........................................................................................................
Одлука о редовном годишњем попису имовине, обавеза и потраживања Босанско-подрињског кантона Горажде на дан 31.12.2018. године........................................
Одлука о именовању Главне централне пописне комисије Босанско-подрињског
кантона за редовни годишњи попис са стањем на дан 31.12.2018.године..................
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУОШ „Хусеин еф.Ђозо“ Горажде.......
Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУОШ „Хусеин еф.Ђозо“ Горажде
Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУОМШ „Авдо Смаиловић“ Горажде
Рјешење о именовању члана Школског одбора ЈУОМШ „Авдо Смаиловић“ Горажде
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско–подрињскогкантона Горажде за мјесеце новембар и децембар 2018. године...........................
Одлука о одобравању новчаних средстава омладинским удружењима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде на име суфинансирања пројектних
активности...................................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец новембар 2018. године...................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец новембар 2018. године...................................................
Одлука о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике
Босанско–подрињског кантона Горажде.............................................................................
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Рјешење о утврђивању ознака за органе Босанско-подрињског кантона Горажде
за вођење основних и помоћних књига евиденције о предметима и актима у
2019. години.................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности Премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде
за потписивање Амандмана 1 на Споразум о подјели трошкова на пројекту
„Зелени економски развој - Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта
(ЈУ Основна музичка школа „Авдо Смаиловић“ Горажде и ОШ „Хусеин еф.
Ђозо“ Горажде) у Босанско-подрињском кантону Горажде“.........................................
Одлука о давању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде
за потписивање Амандмана 1 на Споразум о подјели трошкова на пројекту
„Зелени економски развој - Повећање енергијске ефикасности два јавна објекта у
Босанско-подрињском кантону Горажде“...........................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава.......................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Граду Горажду на име суфинансирања пројекта „Изградња система водоснабдијевања питком водом насеља Горње
Баре“ Град Горажде..................................................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Фоча ФБиХ на име суфинансирања пројекта „Наставак изградње обалоутврде на десној обали ријеке
Колине“, општина Фоча ФБиХ..............................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Пале ФБиХ на име суфинансирања Пројекта „Изградња главног колектора канализационе мреже у
насељу Прача – завршна фаза“..............................................................................................
Одлука о давању сагласности на продужење Уговора за закуп канцеларијског
простора.......................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности за плачање рачуна број: 1044/18 од 07.12.2018
године...........................................................................................................................................
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку материјала за информатичку опрему (тонери и кетриџи).........................................................................................
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала..
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања имовине..
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања службених моторних возила................................................................................................................
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања запосленика...........................................................................................................................................
Одлука о утврђивању висине једнократне накнаде за рад у Комисији за провођење поступка заједничке јавне набавке у Босанско-подрињском кантону
Горажде........................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности директору Дирекције робних резерви да изврши
интервенцију са 30 тона дрвене пелети из робних резерви према Институцијама
Босанско–подрињског кантон Горажде...............................................................................
Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви да изврши набавку
10.000 литара лож-уља по цијени 1,747 КМ/л са урачунатом таксом на нафтне
деривате у вриједности 17.470,00 КМ..................................................................................
Измјене и допуне Педагошких сгтандарда за среднје образовање и одгој.................
Правилник о измјенама Правилника о вођењу регистра правних и физичких
лица у области спорта на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде.................
Програм образовања одраслих за усавршавање у занимањима машинске струке..
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Измјене Наставног плана и Програма за стручно звање економски техничар,
смјер:банкарство и осигурање................................................................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-102/18 од 31.10.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-101/18 од 31.10.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-103/18 од 28.11.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-105/18 од 30.11.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-106/18 од 05.12.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-108/18 од 05.12.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-109/18 од 18.12.2018.године......................................................
Рјешење, број:УП-1:05-05-111/18 од 26.12.2018.године......................................................
Статут Јавног предузећа „Босанско-подрињске шуме“ друштво са ограниченом
одговорношћу Горажде............................................................................................................
Закључак о усвајању Записника са 16. редовне сједнице Општинског вијећа Пале
Одлука o давању сагласности на Уговор о давању у закуп земљишта........................
Одлука
Закључак о примању к знању Информације о извршењу Буџета Општине Пале
за период 01.01 - 30.06.2018. године........................................................................................
Закључак опримању к знању Информације о извршењу Буџета Општине Пале
за период 01.01 - 30.09.2018. године........................................................................................
Закључак о примању к знању Информације Организационог одбора именованог поводом Културно-спортске манифестације Прачанско љето 2018........................
Закључак о примању к знању Информације Организационог одбора именованог поводом 27. септембра, Дана Општине Пале и Дана ослобођења МЗ Хреновица......
Закључак о примању к знању Документа оквирног буџета Општине Пале за
период 2019 - 2021. година.......................................................................................................
Закључак о исплати грант средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину...........................................................................................................
Закључак о упућувању дописа ЈП БХ ПОШТЕ..................................................................
Закључак о постављању надзорне видео камере..............................................................
Закључак о усвајању Записника са 17. редовне сједнице Општинског.......................
Одлука о критеријима и поступку за именовање управних одбора јавних
предузећа и установа чији је оснивач Општина Пале.....................................................
Закључак о припреми рјешења за именовање управних одбора јавних предузећа
и јавних установа чији је оснивач Општина Пале............................................................
Одлука о додијели на привремено кориштење магацинских и канцеларијских
просторија са припадајућим земљиштем, „SARA OASIS” д.о.о. Сарајево..................
Закључак о упућивању Нацрта Буџета Општине Пале за 2019. годину на јавну
расправу.......................................................................................................................................
Закључак о упућивању Нацрта Одлуке о извршењу Буџета Општине Пале за
2019. годину на јавну расправу...............................................................................................
Закључак о примању к знању Информације о ревизији борачко-инвалидске
заштите.........................................................................................................................................
Одлука о расписивању јавног позива за закуп пољопривредног земљишта у
власништву државе на подручју Општине Фоча..............................................................
Одлука о давању сагласности за куповину земљишта.....................................................
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изградњи спортске балон-хале...............
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одобравању новчаних средстава за
куповину земљишта..................................................................................................................
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Одлука о давању сагласности за склапање уговора о оснивању права служности..
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Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. М. Тита 13. – Главни и одговорни уредник Емир Сијерчић
тел:038/221-212 – Редакција и претплата 038/224-262 – Аконтација претплате се утврђује квартално, а уплата се
врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна 10114-00000010735 – врста прихода 722631 – штампа „СЈЕТЛОСТКОМЕРЦ“ д.д.
Сарајево – Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа.

