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ГОРАЖДЕ

Аконтација за III квартал 2014. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

470

471

На основу члана 33.а Устава Босанско - подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:8/98, 10/00
и 5/03), д о н о с и м:

На основу Поглавља IV одјељак
А. члана 23. став 1. тачка б), а у вези са
чланом 16. став 1. тачка а) Устава Боса-нско - подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:8/98, 10/00
и 5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 33. редовној
сједници, одржаној 24. јула 2014. године, д о н о с и:

У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ПРЕКРШАЈИМА ПРОТИВ
ЈАВНОГ РЕДА И МИРА
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ

Проглашава се Закон о прекршајима против јавног реда и мира у Босанско-подрињском кантону Горажде,
који је донијела Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде на 33.
редовној сједници, одржаној 24. јула
2014. године.
Број:02-02-249/14
24. јула 2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ЗАКОН
О ПРЕКРШАЈИМА ПРОТИВ
ЈАВНОГ РЕДА И МИРА
ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим се Законом уређује јав-ни
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ред и мир на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон), утврђују прекршаји против јавног реда и мира и прекршајне
санкције које се изричу починиоцима
прекршаја, поступак за приређивање
бакљаде, ватромета и сличних приредби и поступак за прикупљање добровољних прилога од грађана, државних
органа, предузећа и других правних
лица.
Члан 2.
(Прекршаји против
јавног реда и мира)
Прекршаји против јавног реда
и мира су понашања којима се на протуправан начин ремети мир, рад и
нормалан начин живота грађана, ствара нерасположење, узнемиреност или
омета кретање грађана на јавним мјестима или омета остваривање њихових
права и дужности, вријеђа морал, омета вршење законитих радњи државних
органа и службених лица или правних лица или се омаловажавају такве
радње, угрожава општа сигурност људи и имовине или се на други начин
нарушава јавни ред и мир грађана утврђен овим Законом.
Члан 3.
(Јавно мјесто)
(1) Под јавним мјестом у смислу овог
Закона сматра се мјесто на којем је
слободан приступ неодређеном броју лица без икаквих услова (улице,
тргови, цесте, паркови, излетишта,
чекаонице, угоститељске, трговинске и занатске радње, средства и
објекти јавног превоза и сл.) или
под одређеним условима (спортски
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стадиони и игралишта, биоскопске, позоришне и концертне сале,
изложбене просторије и сл.), као и
друга мјеста која у одређеном временском периоду служе за овакве
сврхе (површина или просторије у
којима се одржавају јавни скупови,
такмичења и сл.).
(2) Сматраће се да је прекршај из овог
Закона извршен на јавном мјесту и
кад је радња извршена на мјесту
које се у смислу става (1) овог члана
не сматра јавним мјестом, ако је то
мјесто доступно видику са јавног
мјеста (балкони, терасе, ходници,
дворишта и сл.) или ако је посљедица наступила на јавном мјесту.
Члан 4.
(Значење израза)
Поједини изрази употријебљени у овом Закону имају сљедеће значење:
a) “Јавни ред и мир” су поступци
и понашање грађана појединачно и у њиховим међусобним
односима који су у складу с правилима понашања и нормалним начином живота;
б) “Дрско понашање” је радња или
више радњи које чине цјелину,
а којима се на дрзак начин вријеђају схватања одређене средине и ремете устаљени међуљудски односи, као што су: пљување, псовање, називање погрдним именима, свађа, вика и слично;
ц) ”Нарочито дрско понашање” је:
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1) грубо вријеђање другог лица
или друго безобзирно понашање којим се угрожава сигурност
грађана или којим се може изазвати осјећање физичке угрожености, узнемирености или негодовање грађана,
2) безобзирно понашање гдје извршилац у вршењу прекршаја
користи и средства која представљају посебну опасност за нападнути објекат или околину, као
што је употреба у тучи: боксера, кратке палице са уграђеним
оловом или жељезом, жељезног
ланца, ломљење излога од стакла, разбијање чаша, флаша и употреба пиротехничких средстава у присуству других, посебно
у угоститељским објектима и
слично;

вине;
х) “Видно пијано лице” је лице за
које се и обичним посматрањем
може запазити да је пијано будући да има отупјеле рефлексе,
несигурно се креће, има поремећаја у говору и код истог се осјећа задах на алкохол и слично;
и) “Лице којем је повјерено вођење радње” је лице које је, у тренутку вршења прекршаја, затечено у угоститељском или другом објекту да пружа услуге у
складу са намјеном објекта;
ј) “Овлаштени орган” у смислу овог Закона је надлежни полицијски орган у Кантону, односно
Управа полиције Министарства
за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљњем тексту: Управа полиције) и

д) “Скитња” је појава у којој лице,
по правилу без средстава за живот, лута од мјеста до мјеста или
тако поступа у једном мјесту и
на тај начин проводи живот без
обављања корисног рада;

к) “Пиротехничка средства“ у смислу овог Закона су средства која садрже твари или експлозивне смјесе твари намијењних за
стварање топлине, свјетла, звука, плина или дима или комбинацију таквих учинака кроз самосталне егзотерне хемијске реакције.

е) “Просјачење” је тражење милостиње од другог у новцу или каквој другој користи;
ф) “Оружје” је ватрено оружје, ваздушно оружје, распрскавајуће и
гасно оружје и хладно оружје;
г) “Неовлаштена употреба оружја”
је испаљивање једног или више
хитаца из оружја, пријетња оружјем, показивање оружја на јавном мјесту или руковање оружјем на начин којим се може изазвати застрашивање или угрожавање сигурности људи и имо-

Члан 5.
(Бакљаде и ватромети)
(1)

Бакљаде, ватромети и сличне приредбе (у даљњем тексту: приредбе) могу се приређивати, а пиротехничка средства користити на
јавним мјестима у складу са одредбама овог и других закона.
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(2)

(3)

Приређивање приредбе мора се
пријавити Полицијској управи Горажде Управе полиције (у даљњем тексту: Полицијска управа) најкасније 5 дана прије одржавања
приредбе.
У пријави се, поред осталог, мора
навести мјесто, вријеме и сврха
одржавања приредбе, број бакљи,
односно количина пиротехничких средстава која ће се употријебити, подаци о лицу које ће руковати пиротехничким средствима,
као и мјере осигурања које ће се
предузети.

(4)

Приређивач је дужан да спроводи
мјере осигурања које му у рјешењу одреди Полицијска управа.

(5)

Полицијска управа може забранити одржавање приредбе ако то захтијевају разлози јавне сигурности. У том случају, полицијска управа доноси рјешење о забрани и
доставља га приређивачу најкасније 24 сата прије одржавања приредбе.

(6)

(7)

Против рјешења из ставова (4) и
(5) овог члана у року од 48 сати од
пријема рјешења се може изјавити
жалба полицијском комесару Управе полиције, који је дужан донијети рјешење по жалби најкасније у року од 24 сата од пријема жалбе.
Жалба изјављена против рјешења
из ставова (4) и (5) овог члана не
одлаже извршење рјешења.
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Члан 6.
(Добровољни прилози)
(1)

(2)

Прравно лице, хуманитарна и друга организација, грађанин, удружење грађана и политичка странка могу прикупљати добровољне
прилоге и друге видове помоћи
грађанима уз одобрење начелника општине на чијем подручју се
прилози прикупљају.
Захтјев за издавање одобрења из
става (1) овог члана подноси се
најкасније осам дана прије дана
када је планиран почетак прикупљања добровољних прилога.

(3)

У захтјеву за одобрење прикупљања прилога, поред осталог, мора
се навести циљ, сврха и начин прикупљања, мјере које ће се предузети ради осигурања од евентуалних злоупотреба у вези са прикупљањем, вријеме за које се тражи
одобрење и подручје на којем ће
се оно вршити.

(4)

Подносилац захтјева из става (2)
којем је одобрено прикупљање прилога, дужан је спроводити мјере
осигурања од злоупотреба које су
одређене одобрењем за прикупљање.

(5)

Захтјев из става (2) овог члана може се рјешењем одбити ако прикупљање прилога може изазвати
узнемирење грађана или нарушити јавни ред и мир или ако није
оправдан циљ или сврха прикупљања прилога.

(6)

Начелник општине дужан је дон-
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ијети рјешење по захтјеву за издавање одобрења из става (2) у року
од три дана од дана подношења
захтјева.
(7)

На рјешење из ставова (4) и (5) овог члана може се изјавити жалба
надлежном Министарству за правосуђе и управу Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем
тексту: надлежно министарство) у
року од три дана од дана достављања рјешења.
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не заједнице, односно кућног савјета и
ц) се прилози прикупљају умјесто
улазница за приредбе које организују политичке странке, синдикати, удружења грађана и други облици удруживања и организовања, а у складу са програмом својих активности.
ПОГЛАВЉЕ II.
ПРЕКРШАЈИ ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА
И МИРА И ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ

(8)

Надлежно министарство је дужно
одлучити о жалби у року од три
дана од дана подношења жалбе.

Члан 7.
(Прекршаји и новчане казне
за физичка лица)

(9)

Даљње прикупљање прилога може се рјешењем забранити из разлога утврђених у ставу (5) овог члана или ако се установи да се не
спроводе мјере осигурања од злоупотреба или да су у захтјеву наведени нетачни подаци о циљу
или сврси прикупљања.

(1) Новчаном казном од 100,00 КМ ће
се казнити за прекршај:

(10) Жалба изјављена против рјешења
из ставова (4) и (5) овог члана не
одлаже извршење рјешења.
(11) Одобрење из става (6) овог члана
није потребно у случају када:
a) се прилози прикупљају унутар
правног лица за заједничке потребе, потребе појединих упосленика или чланова тог правног
лица или другог физичког лица,
б) прикупљање прилога организује
мјесна заједница на свом подручју или кућни савјет у згради којом управља, ради одређених циљева у оквиру дјелатности мјес-

a) ко на јавном мјесту нарушава
јавни ред и мир свађом, виком,
непристојним или дрским понашањем,
б) чија животиња својим гласањем
нарушава јави ред и мир.
(2) Новчаном казном од 150,00 до 600,00
КМ ће се казнити за прекршај:
a) ко на јавном мјесту нарушава
јавни ред и мир нарочито дрским понашањем, грубим вријеђањем другог лица или другим
безобзирним понашањем угрожава сигурност људи или изазива осјећање физичке угрожености, узнемирености или негодовања лица,
б) ко се одаје скитњи,
ц) ко се одаје проституцији и ко користи услуге проституције,
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д) ко неоправдано залази или се
неоправдано задржава у заједничким просторијама (стубиште,
таван, подрум, шупа, ограђено
двориште и сл.) стамбене зграде
у којој не станује, као и заједничким просторијама образовне
или друге јавне установе, и
е) ко на јавном мјесту врши физиолошку потребу или изложи интимне дијелове тијела погледу
других.
(3) Новчаном казном од 200,00 до 700,00
КМ ће се казнити за прекршај:
a) ко угрожава сигурност или изазива осјећање угрожености другог лица пријетњом да ће напасти на његов живот или тијело,
б) ко просјачи,
ц) ко неовлаштено на јавном мјесту продаје, купује или нуди домаћи или страни новац или папире од вриједности или карте
за превоз,
д) ко на јавном мјесту, без одобрења надлежног органа, продаје
или нуди на продају улазнице
за спортске и друге приредбе у
већој количини или по цијенама вишим од означених,
е) ко под видом заставе или грба
Босне и Херцеговине или Федерације Босне и Херцеговине или
Кантона или општине истиче
заставу или грб који не садрже
обиљежја прописана Уставом
Босне и Херцеговине или Уставом Федерације Босне и Херцеговине или Уставом Босанско-
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подрињског кантона Горажде и
законом Босне и Херцеговине
или Федерације Босне и Херцеговине или Кантона или одлуком општинског вијећа,
ф) ко на јавном мјесту поцијепа
или на други начин уништи
или оштети новац Босне и Херцеговине,
г) ко неовлаштено уклони, поцијепа или на други начин оштети
јавно истакнуте објаве, огласе
или предмете које су поставили
државни органи, предузећа и
друга правна лица или изборне
огласе истакнуте у складу са прописима или ко спријечи њихово истицање или их истиче супротно прописима,
х) ко игра хазардну или другу сличну игру за новац или другу корист тако да игра губи друштвено забавни карактер или ко уступи или изнајми у ту сврху просторије, осим у случајевима играња хазардне или друге сличне
игре која се одвија у за то намијењеним просторијама које су регистроване за ту врсту дјелатности, или ко омогућава лицу млађем од 18 година да игра хазардну или другу сличну игру или
да се клади у објектима који су
регистровани за ту врсту дјелатности,
и) ко на јавном мјесту посједује, пали, уступа, продаје, купује или
нуди петарде и друга пиротехничка средства без одобрења надлежног органа,
ј) ко приреди бакљаду, ватромет
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или сличну приредбу без прописане најаве или мимо забране
надлежног органа или ко не предузме мјере осигурања које је
дужан предузети и
к) ко стави или држи испред зграде
или ограде, односно на зграду
или ограду, уређај или предмет
који може угрозити пролазника
или му нанијети штету или ко
такве предмете стави или избаци на улицу.
(4) Новчаном казном од 250,00 до
1.000,00 КМ ће се казнити за прекршај:
a) ко продаје или даје алкохолна
пића лицу у видно пијаном стању, малољетнику, душевно обољелом лицу или лицу заосталог душевног развоја,
б) ко конзумира алкохол у већим
количинама усљед чега долази
до нарушавања јавног реда и
мира,
ц) ко другог наводи на просјачење,
д) ко на јавном мјесту нарушава јавни ред и мир неовлаштеним стварањем буке, извођењем или
репродукцијом музичких и других садржаја, кориштењем музичких инструмената, радио и
телевизијских пријемника и других звучних уређаја, као и радом моторног возила, превозом,
утоваром, истоваром, употребом сирене, руковањем предметима или на други начин,
е) ко неовлаштено врши фотографисање или скицирање објека-
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та и мјеста која су означена као
забрањена за фотографисање и
скицирање,
ф) ко неовлаштено прикупља добровољне прилоге противно одредбама члана 6. овог Закона, и
г) родитељ, усвојилац, односно старалац малољетника који у вријеме извршења прекршаја није навршио 16 година живота (млађи
малољетник), који је учинио прекршај против јавног реда и мира прописан овим Законом, ако
је извршење прекршаја посљедица његовог пропуштања дужног старања о малољетнику, а у
могућности је да такав надзор
врши.
(5) Новчаном казном од 300,00 до
1.500,00 КМ ће се казнити за прекршај:
a) ко на јавном мјесту нарушава јавни ред и мир учествовањем у
тучи, физичким нападом или злостављањем другог или ко изазове тучу, односно злостављање
или физички напад на другог,
б) ко организује просјачење или ко
наводи на просјачење малољетно лице или душевно болесно
лице или лице заосталог душевног развоја,
ц) ко другог наводи на проституцију или ко изнајми, односно уступи просторије за вршење проституције,
д) ко не поступи по наредби или
рјешењу државног органа којим се ограничава или забрањује
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приступ, кретање или задржавање лица на одређеном мјесту
или ко се не удаљи из групе коју је полицијски службеник позвао да се разиђе,
е) ко омета или омаловажава државне органе, предузећа односно
друга правна лица која врше јавна овлаштења или њихова службена лица, односно одговорна
лица приликом вршења или у
вези са вршењем службених послова и задатака или ко не поступи на лицу мјеста по одређеном законитом захтјеву или наређењу службеног лица,
ф) ко се лажно представља у погледу своје службене или друштвене функције, односно положаја
или ко употријеби лажне личне
податке као своје или ко потврди туђе лажне личне податке
или ко неовлаштено носи службене ознаке,
г) ко рукује или показује оружје на
јавном мјесту,
х) ко неовлаштено употријеби оружје и тиме угрози сигурност људи или имовине или изазове осјећање узнемирености грађана,
и) ко на јавном мјесту вријеђа вјерска, национална и расна осјећања грађана,
ј) ко без надзора или заштитних
средстава држи и води опасне
животиње које другог могу престрашити или повриједити или
ко на јавном мјесту злоставља животиње, односно на други начин са њима сурово поступа, и
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к) родитељ, усвојилац и старалац
малољетника млађег од 16 година, који је у периоду од 23,00 до
06,00 сати учинио прекршај против јавног реда и мира прописан овим Законом, ако је извршење прекршаја посљедица његовог пропуштања дужног старања
о малољетнику, а у могућности
је да такав надзор врши.
Члан 8.
(Прекршаји и новчане казне
за правна и одговорна лица)
(1) Новчаном казном од 1.000,00 до
6.000,00 КМ ће се казнити правно
лице, односно новчаном казном од
200,00 до 900,00 КМ ће се казнити
одговорно лице у правном лицу,
за прекршаје из члана 7. став (3) тачке д), е), х), и), ј) и к) овог Закона.
(2) Новчаном казном од 1.500,00 до
9.000,00 КМ ће се казнити правно
лице, односно новчаном казном од
300,00 до 1.200,00 КМ ће се казнити
одговорно лице у правном лицу,
за прекршаје из члана 7. став (4) тачке а), ц), д) и е) овог Закона.
(3) Новчаном казном од 2.000,00 до
12.000,00 КМ ће се казнити правно
лице, односно новчаном казном од
400,00 до 1.500,00 КМ ће се казнити
одговорно лице у правном лицу,
за прекршај из члана 7. став (5) тачка ц) овог Закона.
(4) Предузеће или друго правно лице
и одговорно лице у том предузећу
или другом правном лицу, ималац
радње или лице коме је повјерено
вођење радње, дужни су предузимати мјере за одржавање јавног реда
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и мира у њиховим пословним просторијама када је то могуће, без опасности за себе или друге, и случајеве нарушавања јавног реда и мира
одмах пријавити полицијској управи или полицијском службенику.

посљедње двије године било кажњено правоснажном одлуком за неки од прекршаја предвиђен у наведеним члановима, том лицу ће се
обавезно изрећи заштитна мјера из
става (2) овог члана.

(5) Новчаном казном од 1.000,00 до
6.000,00 КМ ће се казнити за прекршај предузеће или друго правно
лице или ималац радње, односно
новчаном казном од 200,00 до 900,00
КМ ће се казнити за прекршај одговорно лице у предузећу или другом правном лицу или лице коме
је повјерено вођење радње ако не
поступе по одредбама из става (4)
овог члана.

(4) За прекршаје из члана 7. став (3)
тачке а), б), ц), д), е), ф), х), и), ј) и
к), став (4) тачке а), б), ц), д) , е) и ф)
и став (5) тачке а), г) и и) овог
Закона може се изрећи и заштитна
мјера одузимања предмета који су
употријебљени или су били намијењени за извршење прекршаја или
су настали извршењем прекршаја.

Члан 9.
(Заштитне мјере)
1.

Лицу које, под одлучујућим дјеловањем зависности од алкохола, учини прекршај из члана 7. овог Закона
може се се изрећи заштитна мјера
ванболничко лијечење од зависности.

(2) Предузећу или другом правном
лицу или имаоцу радње која се бави угоститељском дјелатношћу, њиховом одговорном лицу или лицу
коме је повјерено вођење радње, за
прекршаје из члана 7. став (3) тачка х), став (4) тачке а) и ц) и члана
8. став (4) овог Закона може се изрећи заштитна мјера забране вршења угоститељске дјелатности у периоду до шест мјесеци.
(3) Ако се приликом изрицања казни
за прекршаје из члана 7. став (3) тачка х), став (4) тачке а) и ц) и члана
8. став (4) овог Закона утврди да је
лице из става (2) овог члана у току

(5) Заштитне мјере по одредбама ставова (1), (2), (3) и (4) овог члана могу се изрећи и ако казна за прекршај није изречена.
Члан 10.
(Поступак са одузетим предметима)
(1) У складу са одлуком надлежног суда или надлежног овлаштеног органа, уништење одузетих предмета,
као и продају непосредном погодбом врши посебна комисија коју
образује Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) О уништењу одузетих предмета,
њиховој продаји комисија сачињава записник, који се улаже у односни спис надлежног суда или надлежног овлаштеног органа.
Члан 11.
(Привремено одузимање предмета)
(1) Када у вршењу службених послова
и задатака сазнају за прекршај прописан овим Законом, полицијски
службеници могу привремено оду-
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зети предмете који су употријебљени или су били намијењени за извршење прекршаја или који су настали извршењем прекршаја, као и
предмете који могу послужити као
доказ у прекршајном поступку.

ом Закону подразумијева укључивање
оба спола.

(2) О привременом одузимању предмета полицијски службеници лицу
од кога су одузети предмети издају
потврду која садржи: назив и сједиште органа чији је полицијски службеник одузео предмете, назив, врсту и количину одузетих предмета,
име и презиме лица, име родитеља,
мјесто рођења, број личне карте и
назив органа који је издао, јединствени матични број од кога су одузети предмети и његову адресу, разлог одузимања, датум, вријеме и
мјесто одузимања, печат и потпис
полицијског службеника.

Даном ступања на снагу овог
Закона престаје да важи Закон о јавном реду и миру (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 10/00,8/08 и 9/08).

ПОГЛАВЉЕ III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
(Овлаштење и обавеза других органа
за доношење подзаконских прописа)
(1) Општинска вијећа могу, у складу
са овим Законом, својом одлуком
прописати и друге прекршаје против јавног реда и мира.
(2) Вијећа из става (1) овог члана дужна су, у року од три мјесеца од дана
ступања на снагу овог Закона, ускладити своје одлуке којима се прописују прекршаји против јавног реда и мира са одредбама овог Закона.
Члан 13.
(Равноправност сполова)
Граматичка терминологија у ов-

Члан 14.
(Престанак примјене
важећег закона)

Члан 15.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-550/14
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
24. јула 2014.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Суад Дошло,с.р.

472
На основу члана 33.а Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:8/98, 10/00
и 5/03), д о н о с и м:
У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ
Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о допунским
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правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском
кантону Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 33. редовној сједници, одржаној 24. јула 2014. године.
Број:02-02-250/14
24. јула 2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

473
На основу поглавља IV одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/98, 10/00 и
5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 33. редовној
сједници, одржаној 24. јула 2014. године, д о н о с и:
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ
Члан 1.
У Закону о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у БПК Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:9/13), у члану 32. став 2. се
мијења и гласи:
“Уколико нису попуњена сва мј-
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еста код одређене категорије из претходног става овог члана због недовољног броја захтјева у временском периоду утврђеном у члану 31. овог Закона,
иста се уз сагласност Министарства могу попунити из реда других категорија”.
Члан 2.
Иза члана 83. Закона додаје се
нови члан 83.а), који гласи:
“У случају да привредно друштво чији је већински власник удружење/фондација регистрована за пружање помоћи борцима и члановима њихових породица аплицира Пројектом
на основу којег би се запослио већи број лица из члана 2. овог Закона, као и
чланови њихових породица, имају предност при додјели средстава планираних у буџету за предметне намјене.
У вези са претходним ставом овог члана, цјелокупан износ планираних средстава у буџету за запошљавање
и самозапошљавање у једној календарској години може се одобрити једном
привредном друштву из става 1. овог
члана, без обзира на услове и критерије прописане чланом 77. став 2. и чланом 79. овог Закона.
Под условом да нема пројеката
аплицираних од стране привредних
друштава из става 1. овог члана, цјелокупан износ средстава обезбјеђен у буџету за запошљавање и самозапошљавање у једној календарској години може се одобрити и привредном друштву чији оснивач није удружење/фондација са сједиштем на подручју Кантона уколико у пројекту изразе потребу
за запошљавањем већег броја лица из
члана 2. овог Закона, под условима и
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критеријима прописаним овим Законом.
Одлуку првенства за кориштење и одобравање средстава за запошљавање доноси Влада на приједлог Министарства”.
Члан 3.
У члану 125. иза става 2. се додаје нови став 3., а досадашњи став 3.
постаје став 4.
Нови став 3. гласи:
“Лица из члана 2. овог Закона
која су стамбено неријешена или имају
неадекватно ријешено стамбено питање у погледу величине и условности
стамбене јединице чији су власници,
имају право на рјешевање свог стамбеног питања путем удруживања личних средстава”.
Члан 4.
Иза члана 203. додаје се нови
члан 203.а), који гласи:
“Лицима из члана 187. овог Закона под условом и на начин по поступку дефинисаним овим Законом могу
се одобрити новчана средства на име
повлаштене вожње у мјесечном износу
30% цијене коштања мјесечне карте на
релацији од мјеста пребивалишта подносиоца захтјева до сједишта Босанско-подрињског кантона Горажде.
Лицима која испуњавају услове
на повлаштени превоз прописане Законом, право из претходног става овог
члана припада од првог дана наредног мјесеца од дана подношења захтјева
и важи до краја календарске године.
Одлуку о додјели средстава за
реализацију права на повлаштену вож-
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њу на начин дефинисан овим чланом
доноси министар за борачка питања.”
Члан 5.
У члану 204. у деветом реду иза
ријечи џеназе-сахране ријеч “најмање”
се брише, а иза ријечи у деветом реду
“у висини” додаје се ријеч “једне” остали дио текста остаје исти.
Члан 6.
Члан 215. се мијења и гласи:
“Разматрње захтјева, провјера
њихове формалне исправности и давање приједлога за уврштење на јединствену одлуку (збирно рјешење) о додјели средстава у складу са критеријима
из овог Закона врши комисија именована од стране министра.
У комисију из претходног става
овог члана именује се један представник Министарства, који је предсједник
комисије, и два члана из реда удружења борачких популација.
Комисија се формира на временски период од двије године, а по истеку тог периода комисија престаје са
обављањем задатака за које је именована, с тим да се може поновно именовати за још један период утврђен овим
чланом”.
Члан 7.
Иза члана 215. додаје се нови
члан 215.а), који гласи:
“Комисија из претходног члана
обавезно се састаје једнапут мјесечно, а
по указаној потреби и два пута, при
чему врши разматрање захтјева и сачињава приједлог одлуке о додјели средстава коју упућује уз извјештај на да-
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љи поступак министру.
Ради утврђивања вјеродостојности појединих чињеница и доказа, комисија може вршити увид на лицу мјеста или на други начин испитати тачност навода у приложеној документацији.
Одлуку о додјели средстава доноси министар”.
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2.

Члан 8.
Иза члана 215.а) додаје се нови
члан 215.б), који гласи
“У циљу бржег рјешавања и ефикасности поступка у случају већег броја захтјева који се заснивају на истом
или сличном чињеничном стању и на
истом правном основу, комисија из члана 215. обавезна је предложити збирно рјешење за подносиоце захтјева који испуњавају услове за остваривање
права у складу са Законом.
За подносиоце захтјева чији је
захтјев одбијен због неиспуњавања неког од прописаних услова у складу са
Законом о управном поступку се доносе појединачна рјешења”.
Члан 9.
У члану 217. став 1. се мијења и
гласи:
“Посебни услови за остваривање права на једнократну новчану помоћ за задовољење социјалних потреба
су:
1. Укупна новчана нето примања,
укључујући и примања по основу социјалне и борачко-инвалидске заштите, износе мање од
15% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у прет-

3.

4.

5.

6.

ходној години по члану домаћинства;
Да подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства нису у радном односу
или да немају ријешен радноправни статус (предузећа у стечају и ликвидацији, предузећа
чији су жирорачуни блокирани, судски спорови из домена
радних односа и сл.);
Да подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници домаће пензије по прописима ПИО/
МИО или иностране пензије;
Да подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства у мјесту пребивалиштаборавишта не посједују више од
10.000 м2 обрадивог пољопривредног земљишта;
Да подносилац захтјева или члан његовог породичног домаћинства се не баве самосталном
дјеланошћу;
Да подносилац захтјева или члан његовог породичног домаћинства не посједује моторно возило (аутомобил) млађи од 15
година, пољопривредну или другу механизацију која омогућава остваривање добити”.
Члан 10.

У члану 218. тачка 6. се мијења
и гласи:
“Увјерење да се подносилац захтјева и пунољетни чланови његовог
породичног домаћинства налазе на евиденцији Службе за запошљавање (за
незапослене) или доказ о висини при-
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мања (по основу борачко-инвалидске
заштите, социјалне заштите и других
основа) или доказ о редовном школовању”.
Члан 11.
Члан 223. се мијења и гласи:
“Подносиоцу захтјева може се
одобрити прехрамбени бон једном годишње на приједлог комисије.
На приједлог удружења борачких популација која се суфинансирају
из Буџета Министарства, подносиоцу
захтјева у складу са утврђеним критеријима из овог Закона прехрамбени бон
(пакет), а према процјени стања у социјално оправданим случајевима може
се одобрити два и више пута годишње
до износа расположивих средстава у
Буџету”.
Члан 12.
У члану 253. став 1. на крају текста иза ријечи “обољења” ставља се
зарез, а ријечи “и сл.” се бришу и наставља текст:
“помоћ у лијечењу ужих чланова породице припадника борачких популација који не могу остварити право
по другом основу, а исти су обољели
од тешких малигних обољења и других тешких болести, партиципација
трошкова џеназе/сахране усљед смрти
ужих чланова породице ратног војног
инвалида, демобилисаног борца, чланови породице шехида/погинулог борца, помоћ у одласку на екскурзију дјеци припадника борачких популација
лошег имовног стања, помоћ породицама умрлих демобилисаних бораца и
ратних војних инвалида које се налазе
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у стању социјалне потребе, партиципација накнаде штете припадницима
борачких популација усљед претрпјелих штета нападом звијери/паса луталица на пољопривредне посједе и стоку, изградња и поправка путева у мјесту становања припадника борачких
популација, помоћ шехидским породицама које се налазе у тешкој финансијској ситуацији (родитељи шехида,
дјеца без оба родитеља, набавка материјала за довод воде у насељу гдје живе
припадници борачке популације гдје
није инсталирана градска водоводна
мрежа са природних изворишта и остале непредвидиве околности у којима
је нужно пружање помоћи браниоцима и члановима њихових породица.
Предметна помоћ може се додијелити за измирење пореских обавеза
у висини дефинисаној Законом при
ангажману физичких лица од стране
удружења борачких популација за извршавање одређених послова и задатака, помоћ припадницима борачких популација које услијед гашења, ликвидације и стечаја предузећа у којем ради се нађу у изузетно тешкој материјално-социјалној ситуацији и сл.”.
Члан 13.
Члан 255. се мијења и гласи:
“Разматрње захтјева, провјера
њихове формалне исправности и давање приједлога о додјели средстава у
складу са критеријима из овог Закона
врши комисија из члана 215. овог Закона именована од стране министра”.
Члан 14.
Члан 256. се мијења и гласи:
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“На приједлог комисије из члана 255. овог Закона, одлуку о додјели
и одобравању средстава доноси министар”.
Члан 15.
У члану 261. став 4. се брише, а
став 5. постаје став 4.
Члан 16.
У члану 265. се додаје нови став
3. који гласи:
“Право на редовно финансирање редовне дјелатности може остварити и привредно друштво које запошљава припаднике борачких популација чији је већински власник удружењефондација регистрована за пружање
помоћи борцима и члановима њихових породица”.
Члан 17.
Иза става 1. члана 266. додаје се
нови став 2. који гласи:
“Финансирање редовне дјелатности привредног друштва из става 3.
члана 265. овог Закона реализоваће се
исплатом из Буџета Министарства у
виду мјесечних ануитета у складу са
расположивим средствима која утврђује Министарство”.
Члан 18.
Иза члана 286. додаје се нови
члан 286.а), који гласи:
“Тумачење одредби овог Закона врши доносилац, а проведбене прописе доноси Министарство за борачка
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питања БПК Горажде”.
Члан 19.
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:01-02-551/14
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
24. јула 2014.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Суад Дошло,с.р.

474
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 83. редовној
сједници, одржаној дана 20.06.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
годишње чланарине Скупштини
европских регија за 2014. годину
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 3.180,00 евра на име плаћања годишње чланарине Скупштини европских регија за 2014. годину.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 613 900 – Уговорене услуге и друге посебне услуге.
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Средства уплатити на сљедећи
рачун:
BENEFICIARY:
Assemblée des Régions d´Europe
Nº Cpte 10278 01001 00037 450445 67
CCM STRASBOURG ST JEAN
2 rue du Maire Kuss – BP79
F-67000 STRASBOURG
BIC-Swift: CMCI FR 2A
IBAN: FR76 1027 8010 0100 0374 5044 567

новчана средства на име трошкова отварања Исламског центра у Горажду,
како слиједи:
-

-

PAYMENT DETAILS: MEMBERSHIP DUES 2014

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:03-14-861/14
20.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

475
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 83. редовној
сједници, одржаној дана 20.06.2014. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име трошкова отварања
Исламског центра у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају

Рачун број: 56/14 у износу од
1.849,77 КМ успостављен од Графомеркс Горажде, на име израде плакета, позивница и акредитација;
Рачун број: 174/14 у износу од
5.040,00 КМ успостављен од Бено д.о.о. ПЈ хотел Бехар Горажде, на име трошкова ручка за
госте из Турске;
Рачун број: 237/14 у износу од
1.900,00 КМ успостављен од А-С
Компани д.о.о. Горажде, на име
трошкова ручка за госте.
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
- вјерским заједницама.
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:03-14-918/14
20.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

476
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 83. редовној
сједници, одржаној дана 20.06.2014. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за ванредно полагање
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 520,00
КМ, на име ванредног полагања VIII
и IX разреда основне школе за ученика
Костић Џениса, а због тешке материјалне и социјалне ситуације у породици.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Средства уплатити:
Прималац: БПК Горажде - Буџет Кантона
Рачун примаоца: 1327310410293154
Врста прихода: 722631
Општина: 033
Буџетска организација: 2002004
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:03-14-919/14
20.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 60. Закона о
буџетима у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број:102/
13) и члана 26. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 83. редовној сједници, одржаној
дана 20.06.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име награде за најбоље резултате
на бојевом гађању
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 300,00
КМ на име награде за најбоље резултате на бојевом гађању припадницима
Јединице за подршку Управе полиције
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Емсад Чаврк
2. Адмир Мирвић
3. Самир Хаџимусић

100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су планирана у Буџету
Владе Босанско – подрињског кантона
Горажде, економски код 600 000 – Текућа буџетска резерва, а теретиће се
економски код Владе БПК Горажде
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614200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и иста ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-969/14
20.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

де, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
-вјерским заједницама.
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:03-14-970/14
20.06.2014.године
Горажде

478
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 83. редовној
сједници, одржаној дана 20.06.2014. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Меџлису
Исламске заједнице Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава једнократна новчана помоћ у износу од
7.500,00 КМ Меџлису Исламске заједнице Горажде, на име трошкова у вези с
манифестацијом отварања џамије и
Исламског културно-образовног центра.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско-подрињског кантона Гораж-

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

479
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број
5/03 ), члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде ( ,,Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
16/13) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о усмјеравању непланиране донације у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде за
2014. годину број:03-14-708/14 од 15.05.
2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 84. редовној сједници, одржаној дана 25.06.
2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању ,,Програма новчаног
подстицаја за подршку
ревитализације мљекаре „Милгор“
и стварању услова за покретање
прераде млијека и развој
пољопривредне производње
на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде у складу
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са потписаним споразумом
са Краљевином Холандије“, утврђен
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014.годину
на економском коду 614 400(ХАП 004)
- Подстицај пољопривредној
производњи-Мљекара
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја ,,Програм новчаног подстицаја за подршку
ревитализације мљекаре „Милгор“ и
стварању услова за покретање прераде
млијека и развој пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са потписаним споразумом са Краљевином
Холандије“, утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину у
складу са Законом о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде, („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:16/13).
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 4/13), усваја ,,Програм новчаног
подстицаја за подршку ревитализације
мљекаре „Милгор“ и стварању услова
за покретање прераде млијека и развој
пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са потписаним споразумом са Краљевином Холандије“.
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Члан 3.
Средства за реализацију програма из тачке 1. ове Одлуке пласираће
се са позиције Подстицај пољопривредној производњи – Мљекара, утврђене
Буџетом Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину, економски код 614
400 – ХАП 004 Подстицај пољопривредној производњи - Мљекара.
Члан 4.
Програм из члана 1. Ове Одлуке је саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде, свако
у оквиру своје надлежности.
Члан 6.
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:03-14-878/14
ПРЕМИЈЕР
25.06.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
......................
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Одговорно лице:

ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА БУЏЕТА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Демир Имамовић

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Расим Сијерчић
Контакт-телефон:

+387 38 224 028

Година:

2014.

Контакт е-маил: privreda@bpkg.gov.bа

Буџетски корисник:

Министарство
за привреду

Датум усвајања Програма: 25.06.2014.г.

Економски код:

614 400–ХАП 004

Назив економског
кода:

Подстицај
пољопривредној
производњи
- Мљекара

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма:
Програм новчаног
подстицаја за подршку ревитализацији мљекаре “МИЛГОР” и стварању услова за покретање прераде млијека и развој пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са потписаним споразумом са Краљевином Холандијом
Буџетски корисник: 17. Министарство
за привреду
Економски/аналитички код: 614 400/
ХАП 004
Назив аналитичког кода:
Подстицај
пољопривредној производњи
– Мљекара
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014.
Укупна вриједност Програма:
550.000 КМ

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, у складу са Законом о новчаним подстицајима и пољопривреди на
подручју БПК Горажде, донијела је Одлуку о усвајању Програма број: 03-14878/14 од 25.06.2014. године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:11/14)
У складу са члановима 8, 9. и 20.
Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
4/13) и члана 41. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:16/13), на приједлог Министарства за привреду, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈ
/ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
МИНИСТАРСТВА ЗА ПРИВРЕДУ
УТВРЂЕНИХ У БУЏЕТУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
НА ЕКОНОМСКОМ КОДУ 614 4100
ХАП 004 – ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
- МЉЕКАРА

01.август/коловоз 2014.

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

1.1.

Назив Програма утрошка средстава Министарства за привреду утврђених у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину на економском коду 614 400 – ХАП 004 – Подстицај пољопривредној производњи – Мљекара гласи: Програм новчаног подстицаја за подршку пројекту Мљекара “МИЛГОР” у покретању дјелатности откупа и прераде млијека на
подручју кантона у складу са
потписаним споразумом са Краљевином Холандијом (у даљем
тексту: Програм).

2.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

2.1.

Основни циљ

2.1.1.

Основни циљ Програма је ревитализација пројекта Мљекара
“МИЛГОР” и стварање услова
за покретање дјелатности откупа, прераде и продаје производа у складу са Уговором потписаним између Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и
Краљевине Холандије број: 034628-64/98 од 25.05.1998. године.

2.2.

Сврха Програма

2.2.1.

Стратешки циљ руралног развоја на подручју кантона је подстицање компатитивности пољопривредног сектора и производња пољопривредних производа већег степена прераде, који
омогућава баланс територијал-
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ног развоја руралних заједница
и креирање и одржавање запослености. Сврха пројекта промовише запошљавање у пољопривреди, јачање ланца прераде
домаћих производа, повећање
сточног фонда, ефикасно кориштење пољопривредних ресурса, обнављање, чување и унапређење стања пољоприведног
земљишта, промоцију социјалне укључености, смањење сиромаштва и оснажује развој руралних подручја кантона.
2.3.

Посебни циљеви

2.3.1.

Пројекат изградње мљекаре
“МИЛГОР” у Горажду је покренут у циљу успостављања откупа и прераде млијека у млијечне производе као главне карике
у ланцу производње и извора
стабилног дохотка за велики
број малих произвођача млијека на подручју кантона. Пројекат је покренут у 1998. години
захваљујући гранту Владе Холандије у износу од 2.000.000 Холандских гулдена (НЛГ). Након
дужих проблема у имплементацији, у 2007. години фабрика
“МИЛГОР” је престала са радом. Имајући у виду стање у имплементацији пројкта и основни циљ Програма, посебни циљеви су:

1. Поновно покретање пројекта/ревитализација;
2. Смањење укупних обавеза пројекта
и њихово довођење на одрживи
ниво;
3. Покретање пробног рада и излазак
производа на тржиште.
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Поновно покретање пројекта

2.3.2.1. Први посебан циљ је поновно
покретање пројекта мљекаре
“МИЛГОР” која пет година није
обављала дјелатност, а задње
три године рада су производиле губитке који су довели до
њеног затварања. У моменту
престанка рада мљекара је запошљавала 15 радника, а у 2012.
години 10 радника. Циљ је да се
заштити имовина мљекаре “МИЛГОР”, њено отуђење и даље
оптерећење по основу обавеза
привредног друштва “МИЛГОР”
Д.О.О. ГОРАЖДЕ.
2.3.2.2. У оквиру првог циља, приоритетне су активности и мјере којима се доприноси успостављању нових управљачких структура, минималних услова за функционисање управе и заштиту
имовине, посебно постројења и
опреме за прераду млијека, санацију објекта и економског дворишта, замјени и поправци
оштећених дијелова постројења
и опреме, рјешавање радно-правног статуса запосленика, те
друге мјере које доприносе поновном покретању Мљекаре “МИЛГОР”.

2.3.2.3. У протекле три године (2011 –
2013.) успостављена је нова управљачка структура, санирана је
оштећена фасада објеката мљекаре, поправљен кров, замијењена оштећена столарија, обезбијеђена су средства за плаћање
обавеза за комуналне услуге и
поновни прикључак на електро

и водоводну мрежу, прикључен
је телефон и интернет, извршен
детаљан преглед стања опреме
и проведена њена поправка, репарације и ремонт комплетног
постројења и опреме и система
гријања. У овом периоду евидентиране су све текуће обавезе и
креиран план за њихово значајно смањивање, ријешен је радно-правни статус за 10 радника.
2.3.2.4. Током 2014. године у оквиру овог посебног циља планирано је
пружање подршке за рад минималног броја запослених у мљекари “МИЛГОР” и основних трошкова управе. Подршка није
планирана за 2015/16. годину.
2.3.3.

Смањење укупних обавеза и
њихово довођење на одрживи
ниво

2.3.3.1. Други посебни циљ је смањење
укупних обавеза мљекаре “МИЛГОР” на одрживи ниво, који
ће омогућити да до краја 2016.
године буду измирене све обавезе настале прије 2011. године.
Подршка укључује намјенска средства Федерације која се планирају искористити за рјешавање проблема обавеза по основу
пореза и доприноса, док се средства Кантона планирају користити за подршку измиривању
обавеза према радницима и фармерима. На овај начин отклонила би се свака опасност од могућности принудне наплате или
стечаја мљекаре “МИЛГОР”, што
је од изузетне важности за Владу Босанско-подрињског канто-
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на Горажде, која је у 2013. години обавијештена од стране Амбасаде Краљевине Холандије да
би случај покретања стечаја или
распродаје имовине мљекаре
“МИЛГОР” од стране Владе Краљевине Холандије био третиран као кршење међународног
споразума.

чујући и плате за чију исплату
постоје правоснажне судске пресуде. Са фармерима је постигнут споразум о исплати 30% обавеза за млијеко у 2014. години,
а остатак у наредном периоду
према посебном споразуму који
ће бити у складу са могућностима мљекаре.

2.3.3.2. У оквиру другог циља приоритет за подршку имају мјере које
се односе на заустављање задуживања мљекаре “МИЛГОР” по
основу обавеза према радницима, евидентирање свих обавеза
које је неопходно измирити прије почетка активности на пробној производњи, постизање договора са радницима који имају
правоснажне судске пресуде о
споразумној исплати обавеза,
постизање споразума са фармерима о споразумној исплати обавеза за испоручено, а неплаћено млијеко и план исплате других обавеза по приоритету.

2.3.3.4. У току 2014. године планирана
је подршка напорима на смањењу укупних дуговања мљекаре
“МИЛГОР”, а посебно:

2.3.3.3. У протекле три године (2011 –
2013) измирене су обавезе по основу рада за 10 радника за посљедњих осам мјесеци прије раскида уговора о раду, а привредно друштво Мљекара “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ је постигло споразум са радницима да
од укупног износа потраживања по основу неизмирених нето плата буде исплаћено 80%
плата за вријеме док је Мљекара
“МИЛГОР” радила, а да се одричу 20% зарађених плата и свих
обрачунатих плата за вријеме
кад мљекара није радила, укљу-

1. обавеза према порезима и доприносима у износу од 310.723 КМ
и увезивање 112 година и два
мјесеца стажа радника, осигурање за случај незапослености, пореза на доходак и друге накнаде за период од 2004. до 2012.
године,
2. обавеза по основу обрачунатих,
а неисплаћених нето плата радника по правоснажним судским пресудама у укупном износу од 460.226 КМ за све раднике
које је обрачуната, а неисплаћена плата до тренутка раскида
уговора о раду.
3. обавеза према фармерима за откупљено, а неисплаћено млијеко у укупном износу од 159.958
КМ,
4. осталих обавеза мљекаре “МИЛГОР” након престанка блокаде рачуна чије измиривање је неопходно и сврсисходно.
2.3.4.

Покретање пробног рада и излазак производа на тржиште

2.3.4.1. Трећи посебни циљ Програма
је пружање подршке у припре-
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мама и почетку пробног рада
мљекаре “МИЛГОР” и њеном
поновном изласку на тржиште.
У складу са Споразумом Владе
Краљевине Холандије, Влада
Босанско-подрињског кантона
Горажде преузела је одговорност по питању осигурања да фабрика “МИЛГОР” доприноси развоју мљекарства и креирању
могућности за запошљавање у
рураним подручјима. Поновним откупом и прерадом млијека, уз враћено повјерење фармера, те усаглашен концепт развоја мини фарми у руралним
подручјима кантона, пројекат
би могао бити оцијењен да функционише у складу са потписаним Споразумом са Краљевином Холандијом.
2.3.4.2. У оквиру трећег циља планирано је пружање подршке за оперативне трошкове и радни капитал за вријеме пробног рада
мљекаре “МИЛГОР” и подршци за излазак на тржиште. За
одрживост комплетног пројекта
важно је осигурати производњу
прилагођену стању у окружењу, а систем откупа треба бити
прилагођен карактеристичном
положају малих и разуђених
фармера. Програм ће подржати
мјере које доприносе развоју партнерских односа са малим фармерима и мини фармама, развој људских ресурса и стручних
кадрова у мљекарству, осигурање радног капитала за почетак
пробног рада те друге мјере које доприносе изласку производа
мљекаре “МИЛГОР” на тржиште.
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2.3.4.3. У протекле три године (2011 –
2013.) створени су најбитнији
предуслови за отпочињање пробног рада. Процес санације опреме је окончан и уз мања улагања могуће је покренути палету
истих производа који су се производили прије 2007. године.
Уколико се успјешно реализују
планиране активности у оквиру другог посебног циља, сви
предуслови за почетак пробног
рада ће бити осигурани.
2.3.4.4. У току 2014. години планирана
је подршка на покретању пробног рада након остваривања циљева на одрживом смањивању
обавеза. Подршка је планирана
за набавку новог система паковања свјежег млијека и набавку
новог сепаратора, чиме би комплетна опрема била стављена у
функцију уз додатно модернизовање процеса паковања технолошког дијела који је био уско
грло и раније. Поред тога, подршка ће се пружити активностима које омогућавају набавку
неопходног материјала за пробни рад, ангажовање волонтера
и приправника пољопривредне
и прехрамбене струке, развој
маркетинга и организација откупа млијека.
3.

3.1.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ
ЗА УВОЂЕ-ЊЕ ПРОГРАМА
На основу Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подри-
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њског кантона Горажде“ брoj:
9/13), надлежности Министарства за привреду БПК Горажде
су предлагање и провођење политике у области индустрије,
подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој,
заштита и унапређење шума,
шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности,
кориштење вода у енергетске и
рекреацијске сврхе, употреба и
заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај роба
и услуга, учешће у креирању
политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга,
закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција туризма, угоститељсто, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и одржавање саобраћајница од значаја за
Кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде.
3.2.

Програм је израђен имајући у
виду одредбе члана 12. Закона о
пољопривреди, прехрани и руралном развоју Босне и Херце-

говине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” брoj: 8/50),
који дефинише оквирне секторске циљеве Босне и Херцеговине у области пољопривреде,
прехране и руралног развоја и
то:
1. активирање неискориштених
природних и људских ресурса,
развој одрживог, конкуретног и
динамичног сектора пољопривреде, шумарства и прехране;
2. повећање степена задовољавања потреба становништва властитом храном и замјена увоза
хране домаћом производњом за
коју постоје природни и други
услови за смањења вањскотрговинског дефицита;
3. осигурање усклађивања и интеграције сектора у ЕУ и глобално тржиште;
4. потицање разноликости економских дјелатности, пораст запослености и општих услова за остварење прихода и побољшање
квалитете живота у руралним
подручјима;
5. осигурање приступа и расположивости висококвалитетне, приступачне и сигурне хране;
6. осигурање рационалне употребе и заштите природних ресурса и биодиверзитета;
7. омогућавање примјереног животног стандарда и придоношење стабилности пољопривредног дохотка и прехрамбене сигурности становништва, које се у
што већој мјери подмирује домаћим конкурентним пољопривредним производима.
3.3.

Програм посебно доприноси
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остваривању циљева који се односе на активирање неискориштених природних и људских
ресурса, повећању степена задовољавања потреба становништва властитом храном, осигурању висококвалитетне, приступачне и сигурне хране те доприноси напорима на осигурању
примјереног животног стандарда у руралним подручјима.
3.4.

У складу са чланом 8. Закона о
новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, предвиђено је да Влада доноси Програм
кантоналних новчаних подстицаја којим се утврђују мјере новчаних подстицаја као мјере подстицања производње и мјере
подстицања у склопу структурне политике. Овим Програмом
се подстичу мјере структурне
политике за финансирање појединачног пројекта од значаја за
руални развој Босанско-подрињског кантона Горажде. У складу са чланом 20. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на
подручју БПК Горажде у остале
врсте подстицаја обухватају провођење одређених мјера структурне политике те других мјера које нису обухваћене моделима капиталних улагања и моделом руралног развоја. У оквиру модела осталих врста новчаних подстицаја, подстиче се реализација појединачних пројеката из области пољопривреде, а
који се оцијене значајним за ра-
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звој пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и активности различитих задруга,
удружења или асоцијација, а
које су у функцији развоја пољопривреде на подручју кантона.
3.5.

Програм је креиран имајући у
виду споразума између Босанско-подрињског кантона Горажде и Холандског министарства
за развојну сарадњу (протокол
БПК Горажде бр: 03-4628-64/98)
потписан у Горажду 25.05.1998.
године о подршци Холандске
Владе пројекту “ИЗГРАДЊА
ФАБРИКЕ МЛИЈЕКА У ГОРАЖДУ” пројекат бр: БА008108.

3.6.

Приједлог Програма је израђен
у складу са Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”,
број:4/14), након проведених јавних расправа и консултација,
на којима су циљеви Програма,
планиране активности, начин
имплементације, очекивани резултати и њихови утицаји на
рурални развој широко дискутовани са представницима удружења “ФАРМЕР”, радницима,
највећим фармерима произвођачима млијека на подручју кантона, пољопривредним удружењима и свим другим заинтересованим странама.

4.

ОПИС ПРОГРАМА

4.1.

Програм новчаног подстицаја
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за подршку ревитализацији мљекаре “МИЛГОР” и стварању услова за покретање прераде млијека и развој пољопривредне производње на подручју Босанско
-подрињског кантона Горажде у
складу са потписаним Споразумом са Краљевином Холандијом израђен је као одговор на
проблем у имплементацији преузетих обавеза из Споразума
између Босанско-подрињског кантона Горажде и Холандског
министарства за развојну сарадњу (протокол БПК Горажде бр:
03-4628-64/98) који је потписан
у Горажду 25.05.1998. године о
подршци Холандске владе пројекту “ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ
МЛИЈЕКА У ГОРАЖДУ” пројекат број: БА008108.
4.2.

У споразуму са Краљевином Холандијом дефинисана је сврха
пројекта који је требао да обезбиједи развој мљекарства и креирање могућности за запошљавање кроз изградњу фабрике
млијека (МИЛГОР) у Горажду.
Финансијска средства Холандске Владе су се искључиво могла
корисити за куповину опреме и
технологије за прераду млијека,
осам танкова за млијеко, камион за прикупљање млијека, тренинг и техничку асистенцију у
максималном износу од 2.000.000
НГЛ, док је Кантон преузео обавезу осигурања земљишта, зграда, инфраструктуре, намјштаја,
трошкова припреме за производњу и радни капитал у износу
од 400.000 ДМ. Споразумом је
рјешено питање власништва над
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фабриком на начин да ће власништво мљекаре “МИЛГОР” бити регистровано на асоцијацију
фармера, који ће бити власници 95% фабрике “МИЛГОР”, док
ће преосталих 5% бити регистровано као удио власника земљишта на којем је фабрика изграђена.
4.3.

У првих пет година имплементације пројекта привредно друштво “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ имало је значајну подршку како међународних донатора тако и из Буџета Кантона и
Федерације. У извјештају привредног друштва “МИЛГОР”
Д.О.О. ГОРАЖДЕ број: 56/03 од
26.06.2003. године наведено је да
је у пројекат изградње фабрике
млијека укупно уложена средства Владе Холандије, Владе БПК
Горажде и Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства у износу од
2.737.494,52 КМ, што представља 95,5% укупног улагања. У
пројекат “МИЛГОР” Влада БПК
Горажде је издвојила 648.070,19
КМ, Федерално министарство
пољопривреде, водопривреде и
шумарства 247.496,78 КМ, а Влада
Краљевине Холандије 1.841.927,55
КМ.

4.4.

У периоду од 2004. до 2007. године проблеми у раду су значајно отежавали пословање мљекаре. У овом периоду само по основу обавеза према радницима
створене су обавезе у износу од
396.067 КМ, које нису могле бити измирене, а неизмирене оба-
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везе према фармерима који су
предали млијеко су до 2007. године нарасле на 159.958 КМ. Овакво стање проузроковало је блокаду рачуна и потпуно заустављање процеса производње у
мљекари “МИЛГОР”, а радници и управа су престали долазити на посао, чиме је дуже вријеме мљекара била без организованог надзора и бриге, са појединачним интервенцијама у
виду обиласка објеката. Посљедица одсуства рада и редовног
одржавања, постројења, опреме, објеката и дворишта и његове заштите утицали су на извршење више провалних крађа, у
којима су поједини дијелови машина, постројења и опреме отуђени или уништени. У поступку санирања штета проузрокованих застојем у периоду од 2007.
до 2013. године утврђено је да
нити један дио постројења, машина и опреме није био поштеђен оштећења.
4.5.

Након заустављања процеса производње у мљекари “МИЛГОР”,
један од најважнијих приоритета био је њено поновно покретање, а у Буџету за 2009. годину
су по први пут планирана средства у значајнијем износу (350.000
КМ). За потребе пројекта Министарство за привреду је формирало експертну групу, која је у
2009. години израдила елаборат
о покретању производње и прераде млијека.

4.6.

Програм подршке ревитализацији мљекаре “МИЛГОР” запо-
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чео је 2011. године када су и прва средства за те намјене исплаћена из Буџета БПК Горажде. У
овој години укупно је издвојено
64.197,98 КМ, док су из Буџета
БПК Горажде за 2013. годину за
циљеве по Програму издвојно
85.065,00 КМ.
4.7.

Приоритетне активности које
се подржавају из Програма обухватају акције на сљедећем:

4.7.1.

Физичка заштита имовине мљекаре “МИЛГОР” од противправног отуђења, уништења или
оштећења објеката, постројења
и опреме за прераду млијека, те
заштиту од пропадања усљед
природних и атмосферских дјеловања.

4.7.2.

Успостављање нових управљачких структура кроз именовање
новог надзорног одбора и директора друштва, успостављање
функционисања управе која би
имала неопходан капацитет за
активности на ревитализацији
пословања предузећа, те рјешавање радно-правних статуса радника запослених у друштву,
осигурање услова за минимални обим пословања Привредног друштва Мљекара “МИЛГОР” у складу са важећим прописима и обезбјеђењу минималних финансијских средстава за
трошкове плата запосленог особља, припадајућих пореза и допириноса те основних комуналних услуга, које су неопходне за
обављање привредне дјелатности као што су електрична енергија, вода, телефон, интернет, ра-
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чуноводствене и друге услуге.
4.7.3.

Поправак оштећења на објектима, постројењима и опреми због неконзервирања, те замјена
уништених, отуђених или оштећених дијелова опреме у периоду када је привредног друштва “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ прекинуло пословање.

4.7.4.

Рјешавање радно-правног статуса свих запосленика који од
момента престанка рада мљекаре нису могли регулисати свој
радно-правни статус и остваривати здравствену и пензијскоинвалидску заштиту, а због неизмиривања законом прописаних уплата доприноса нису се
могли пријавити на евденцију
Службе за запошљавање. У 2013.
години ово питање је рјешено
раскидом уговора о раду за све
запосленике и уплатом доприноса за посљедњих осам мјесеци рада, те пријавом на евиденцију Службе за запошљавање.

4.7.5.

Измиривање створених обавеза
по основу пореза и доприноса
по основу радно-правног статуса радника у Мљекари “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за период од 01.01.2007. године до 31.12.
2012. године према утврђеним
неизмиреним обавезама за ПИО,
здравствено осигурање, осигурање за случај незапослености и
порез на доходак. За потребе реализације ове активности Министарство за привреду кандидовало је пројекат Федералном министарсву пољопривреде, водо-

привреде и шумарства обзиром
да се измиривањем ових обавеза директно доприноси пуњењу фондова из надлежности Федерације (ПИО) и Кантона (Здравство, незапосленост, порез на
доходак). Пројекат је одобрен и
средства су исплаћена на намјенски подрачун Владе БПК Горажде.
4.7.6.

Споразумно измиривање обавеза према упосленицима које су
утврђене правоснажним судском пресудама, на начин да “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ радницима исплати 80% нето плате за
период за који су радили, а да
се радници одричу права на остатак плате за период за који су
радили и цијелу плату за период за који нису радили.

4.7.7.

Споразумно измиривање обавеза према фармерима – произвођачима млијека који су у периоду 2006 - 2007. године Мљекари
“МИЛГОР” испоручили сирово
млијеко за које мљекара није
платила фармерима. Споразум
укључује да се приближно 30%
цијене млијека исплати у 2014.
години и да се успостави сарадња неопходна за будући заједнички рад на производњи и преради млијека, а остатак би се
исплатио у наредним годинама
у складу са могућностима фабрике “МИЛГОР”. Са друге стране фармери се одричу права
на тужбе и блокаде рачуна по
овом основу.

4.7.8.

Успостављање нове организац-
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ије Мљекаре “МИЛГОР” са максимално 3-5 радника који би радили на припреми и пробној
производњи три основна производа – свјеже млијеко, јогурт и
сир.
4.7.9.

Програм дефинише битне елементе за добијање сагласности
од стране Владе у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде - назив Програма, опис Програма (општих и посебних циљева), законски основ за увођење Програма, потребна средства за провођење Програма, потребан број запосленика за провођење Програма, процјену резултата и непредвиђених расхода и ризика.

5.

ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМА

5.1.

Програм подршке ревитализацији Мљекаре “МИЛГОР” започео је у 2011. години. Крај имплементације Програма планиран је у 2016. години.

5.2.

Имплементација Програма за
2014. годину почиње усвајањем
Програма од стране Владе Босанско подрињског кантона Горажде и трајаће до 31.12.2014. године.

5.3.

Крајњи рок за достављање захтјева за кориштење средстава истиче 05. децембра 2014. у 16:00
сати.

01.август/коловоз 2014.

6.

СТАЊЕ ПРОЈЕКТА МЉЕКАРА
“МИЛГОР”

6.1.

Након троипогодишњег рата, у
оквиру активности на провођењу петогодишњег Програма обнове и реконструкције Босне и
Херцеговине и обнављању потпуно уништене пољопривредне производње на подручју кантона, покренут је пројекат изградње фабрике за прераду млијека који је требао бити темељ
обнове потпуно уништене базе
анималне и биљне производње.
Пројектом би се осигурали услови за развој пољопривреде у
руралним подручјима кантона
и креирале нове могућности за
остваривање доходка у руралним подручјима.

6.2.

Имајући у виду непостојање прерађивачких капацитета за откуп и прераду млијека на подручју кантона, географску и привредну изолованост кантона од
сусједних општина РС-а и Федерације, потребу становништва
у руралним подручјима за сигурним доходком од пољопривредне производње, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде је 1998. године подржала
пројекат изградње мљекаре, осигурала средства за његово провођење преузимањем обавеза
његове имплементације у складу са Споразума између Босанско-подрињског кантона Горажде и холандског посланика за
развој сарадње број:03-4628-64/98
од 25.05.1998.године о изградњи
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мљекаре у Горажду. Споразумом су се уговорне стране обавезале да ће уложити средства у
фабрику млијека која ће бити у
власништву Удружења фармера Горажда. Према овом Споразуму, у пројектом изградње фабрике млијека предвиђена су средства Владе Холандије у износу од 2.000.000 НЛГ и Владе БПК
Горажде 400.000 ДМ.
6.3.

6.4.

Према подацима достављеним
у акту број: 56/03 од 26.06.2003.
године од стране привредног
друштва “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ у периоду од 1998. до
2003. године, у пројекат изградње Мљекаре “МИЛГОР” уложена су средства Владе Холандије
у износу од 1.841.927,55 КМ, средства Буџета БПК Горажде у
износу од 648.070,19 КМ и средства Федералног министарства
пољопривреде, водопривреде и
шумарства у износу од 247.496,78
КМ. У истом периоду пројекат
је подржан од стране других донатора (ИРЦ – 44.940 КМ), док
су улагања приватног капитала
књижена у износу од 81.989 КМ.
У периоду од 2004. до 2007. године, такођер, није изостала подршка из владиних и међународних извора за рад Мљекаре
“МИЛГОР“. У овом периоду из
Буџета кантона издвојена су подстицајна средства за примарну
пољопривредну производњу млијека и прву фазу прераде – подстицај за производњу сира те
пружање новчане помоћи у појединачним случајевима за тро-

шкове електричне енергије и друге материјалне трошкове, а пројекат је такођер подржан финансијским средствима Јапанске
амбасаде у Босни и Херцеговини путем јапанске хуманитарне
организације “ЈЕН”, која је осигурала набавку лактофриза, транспортних возила, те додатну
опрему којом је унапређен технолошки процес прераде млијека.
6.5.

Период од 2007. до 2011. године
је вријеме када Мљекара “МИЛГОР” није радила и није било
активности на откупу и преради млијека. У овом периоду пружана је подршка за социјалне
потребе радника, те за здравствено осигурање. У овом периоду Министарство за привреду и
Влада БПК Горажде припремили су Програм санације и ревитализације Мљекаре “МИЛГОР”,
који је био темељ за све наредне
активности на поновном покретању процеса откупа и прераде
млијека на подручју кантона.

6.6.

У периоду од 2011. – 2014. године покренуте су активности на
подршци реализације пројекта
Мљекаре “МИЛГОР” са основном сврхом заштите пројекта од
даљег пропадања и подузимање мјера које би требале отклонити главне узроке застоја у пословању у циљу њеног поновног покретања и обављање дјелатности откупа и прераде млијека на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Од 2011.
године активности се проводе у

Број 11 – страна 1368

оквиру годишњих Програма које усваја односно на које даје сагласност Влада кантона.
6.7.

У складу са Програмом за 2011.
годину, из средстава Буџета
БПК Горажде финансиране су
активности које су допринијеле
заштити имовине Мљекаре
“МИЛГОР”, подржано је успостављање нове управе привредног друштва, а у сарадњи са Удружењем “ФАРМЕР” ГОРАЖДЕ
успостављен је Надзорни одбор
друштва који је, у складу са Законом, именовао новог директора Мљекаре “МИЛГОР” Д.О.О.
ГОРАЖДЕ, обезбијеђена је подршка за ангажовањем минималног броја особља које би бринуло о имовини друштва и започело припремне активности на
идентификацији оштећења проузрокованих провалним крађама и идентификацију потребних материјала, роба и услуга
за поправку оштећења, обезбјеђена су средства за прикључак
на основне комуналне услуге
(електрична енергија, вода, телефон и интернет), извршена је
реконструкција фасаде објекта
мљекаре, извршена поправка крова, поправљена оштећена столарија, те извршено детаљно чишћење свих дијелова фабрике и
њеног дворишта.

6.8.

У Програму за 2012. годину такођер су планирана средства за
подстицај пољопривредној производњи – мљекара у износу од
200.000 КМ, која су планирана
за наставак активности на реви-
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тализацији Мљекаре “МИЛГОР”,
а сагласност на Програм је дала
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде. Програмом је предвиђена подршка другој фази пројекта која се односила на ревитализацију опреме
за прераду млијека, обзиром да
опрема, машине и уређаји нису
били у функцији више од пет
година, да нису прописно конзервирани након обустављања
процеса производње, те да је у
том периоду дошло до отуђења
и уништења дијелова производног процеса због чега ни са техничког аспекта мљекара није
била у могућности поново покренути процес производње. Поред рада на заштити и ревитализацији производног процеса,
у оквиру Програма за 2012. годину планирана су средства за
измиривање обавеза према радницима која су неопходна за отказивање уговора о раду и пријављивање на евиденцију Службе за запошљавање у циљу остваривања права на материјално
обезбјеђење и здравствену заштиту у складу са Законом (обавезе за доприносе за посљедњих
осам мјесеци), те средства за рад
управе друштва са минималним бројем запослених. Такођер,
у овој години нова управа мљекаре је израдила детаљан елаборат о финансијском стању и обавезама овог привредног друштва због којих је мљекара била
принуђена обуставити процес
производње, обзиром да су финансијске обавезе довеле до блокаде рачуна и обустављања пр-
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оцеса производње. Због финансијских потешкоћа у којим се у
овој години налазио БПК Горажде, планирана средства Програма нису реализована.
6.9.

ека, који је потпуно онеспособљен у периоду када је мљекара
била без надзора. Међутим, како тај дио опреме није виталан
за остале облике прераде млијека, у овој години успјешно је проведена хладна и топла проба
процеса прераде, а тестирана је
и опрема за паковање која је успјешно ревитализована. У овој
години организована је и званична посјета Владе БПК Горажде и представника Холандске и
Јапанске амбасаде у БиХ који су
се на лицу мјеста увјерили у напредак пројекта ревитализације
мљекаре.

Програмом за 2013. годину предвиђене су активности које нису проведене у оквиру другог
посебног циља и измирене су
обавезе према радницима за посљедњих осам мјесеци од прекида уговора о раду, који су још
од 2007. године били ускраћени
за права из радног односа. Такођер, обезбијеђена су средства
која су била неопходна за санирање оштећених постројења и
опреме за прераду млијека те су
уз ангажовање стручних лица
постројења оспособљена за процес прераде млијека у свим сегментима, изузев производње млијека одређене млијечне масти
чија је производња захтјевала
набавку новог сепаратора млиј-

6.10.

Укупне утврђене и неизмирене
обавезе мљекаре “МИЛГОР” по
основу уговора о раду на дан
31.12.2012.године износе 770.949
КМ и настале су у периоду од
2004. до 2012. Године, како је и
приказано сљедећој табели:

ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА МЉЕКАРЕ “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ
ПО ОСНОВУ РАДА ЗА ПОРЕЗНИ ПЕРИОД 01.01.2004. ДО 31.07.2012. ГОДИНЕ (У КМ)
ОПИС
Број радника
Нето плата
Доприноси
за ПИО
Доприноси
за здравство
Доприноси за
незапослене
Порез за
елементарне
непогоде
Порез за водопривреду
Порез на
доходак

УКУПНО

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

УКУПНО

22
57.526

16
58.259

16
59.573

15
57.075

13
63.223

13
45.220

10
46.200

10
46.200

10
26.950

460.226

20.303

20.562

21.026

20.144

22.314

15.073

15.400

15.400

8.983

159.206

14.381

14.565

14.893

14.269

15.806

10.814

11.048

11.048

6.445

113.268

2.115

2.142

2.190

2.098

2.329

1.311

1.339

1.339

781

15.645

288

291

298

285

316

226

231

231

135

2.301

288

291

298

285

316

226

231

231

135

2.301

2.876

2.913

2.979

2.854

3.161

803

803

1.020

595

18.003

97.777

99.024

101.257

97.010

107.465

73.673

75.252

75.469

44.024

770.949
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6.11.

Програмом за 2014. годину приоритет је дат подршци измиривању обавеза по основу јавних
прихода, обавеза према плаћама радника, те обавезама према
фармерима што су кључни узроци блокаде рачуна и обуставе
пословања. Обавезе које се током 2014.године планирају значајно смањити су обавезе према
порезима и доприносима по основу рада у укупном износу од
310.723 КМ, споразумно измиривање обавеза по основу нето
плата радника по правоснажним судским пресудама у укупном износу од 454.420,20 КМ и
измиривање обавеза према фармерима за откупљено а неисплаћено млијеко у укупном износу од 159.958 КМ. У Програму
су предвиђене и мјере да подршку успостављању нове управе и осигурање средстава за финансирање минималне набавке
материјала и услуга, трошкове
подршке пробног рада и осигу-
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рања радног капитала и измиривање обавеза према УИО.
6.12.

У складу са планом измирења
обавеза мљекаре “МИЛГОР” израђен је преглед обавеза Мљекаре “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ, са планом смањивања обавеза у 2014. години кроз подршку из Програма и споразумно
умањење обавеза од стране повјерилаца. Предложени план је
одржив јер би произвео смањење обавеза Мљекаре “МИЛГОР” са садашњих 1.173.608 КМ,
на мање од 237.754 КМ, што би
представљало смањење обавеза
за више од 80%, његовом реализацијом очекује се остваривање
јавних прихода који припадају
кантону и кантоналним ванбуџетским фондовима у износу
од 151.518 КМ.

6.13.

Планом из тачке 6.12. предвиђено је смањење обавеза Мљекаре
“МИЛГОР” како је приказано у
табели 2.

ТАБЕЛА 2: ПРЕГЛЕД УКУПНИХ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА МЉЕКАРЕ
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ НА ДАН 01.01.2004. – 31.12.2012. ГОДИНЕ
СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ (У КМ)

Р.БР.

ВРСТА ОБАВЕЗА

УКУПНО
1.
1.1.

Обавезе према запосленим
радницима
Обавезе за нето плате запослених
радника

Укупне
обавезе
на дан
31.12.2012.

Планира
не исплате
обавеза
у 2014.г.

Смањење
обавеза
од стране
повјери
оца

Остатак

1.173.608

534.250

401.604

237.754

460.226

142.706

317.519

0

460.226

142.706

317.519

0
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2.

Обавезе по основу пореза и
доприноса

310.723

310.723

0

0

2.1.

Обавезе према ПИО

159.206

159.206

0

0

2.2.

Обавезе за здравствено осигурање

113.268

113.268

0

0

15.645

15.645

0

0

22.605

22.605

0

0

2.3.
2.4.

Обавезе за допринос за
незапосленост
Остали порези и доприноси
везаних за рад

3.

Обавезе за ПДВ

81.076

32.430

0

48.646

3.1.

Обавезе за ПДВ

81.076

32.430

0

48.646

4.

Обавезе према фармерима

159.958

48.390

0

111.568

4.1.

Утужени дуг за млијеко

48.390

48.390

0

0

4.2.

Неутужени дуг за млијеко

111.568

0

0

111.568

5.

Обавезе према добављачима

143.770

84.084

59.686

5.1.

Утужене обавезе

59.686

0

0

59.686

5.2.

Неутужене - застарјеле обавезе

84.084

0

84.084

0

6.

Остале обавезе

17.854

0

0

17.854

6.1.

Мјеница кредит

17.854

0

0

17.854

7.

ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА
И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ
ПРОГРАМА У 2013. ГОДИНИ

7.1.

Процјена напретка

7.1.1.

У првој години имплементације
Програма заустављен је вишегодишњи процес пропадања и
уништавања имовине мљекаре
“МИЛГОР” и успостављене су
управљачке структуре и осигурана минимална средства за нормално функционисање друштва.

арање обавеза по основу нето
плата и доприноса за запослене
раднике, а радницима је уплаћен радни стаж који је био неопходан прије раскида уговора о
раду и пријављивања на евиденцију Службе за запошљавање
БПК Горажде. Један број радника је након тога почео са остваривањем права на новчану накнаду за вријеме незапослености, док је други број радника
стекао услове за одлазак у пензију.
7.1.3.

7.1.2.

Током 2012/13. године заустављен је даљи раст обавеза према
радницима, те је прекинуто ств-

Током 2013.године највећим дијелом је ревитализована технолошка линија прераде млијека,
а сва опрема је репарирана и
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сервисирана, а оштећени дијелови опреме су замјењени изузев
дијела опреме за сепарацију млијека који је оштећен и чија поправка није могућа без слања
комплетног уређаја продавцу опреме у Италији.

пољопривреде, водопривреде и
шумарства, а који се односио на
измирењење пореских обавеза
и увезивање стажа упослених привредном друштву “МИЛГОР“
Д.О.О. ГОРАЖДЕ. Рјешењем Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства број: уо-1-05-24/12-125/13
од 31.12.2013. године одобрено
је издвајање средстава у износу
од 300.000 КМ за финансирање
Програма санације за покретање рада мљекаре ,,МИЛГОР”.
Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о усмјеравању непланиране донације
у Буџет Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2014. годину, број:03-14-708/14 од 15.05.2014.
године извршено је увећање плана прихода и издатака на организационом коду 17010001–Министарство за привреду, економски код 614 400 (ХАП 004) – Подстицај пољопривредној производњи Мљекара за 300.000 КМ.
На овај су начин осигурана додатна финансијка средства неопходна за провођење планиране активности Програма за 2014.
годину.

7.1.4. Напредак је такође остварен у споразумјевању између мљекаре
“МИЛГОР” и најважнијих повјериоца овог привредног друштва
– радника који путем правоснажних рјешења и судских пресуда
потражују износ од 460.226 КМ
по основу неизмирених плата и
накнада по основу уговора о раду, те обавеза за плаћање откупљеног млијека у износу од 159.958
КМ, на начин да су постигнутим
споразумом умањене обавезе према радницима за износ од 317.519
КМ, а обавезе према фармерима
би се исплаћивале у траншама,
гдје је за 2014. годину планирано
да се измире само обавезе у висини од 30% укупних обавеза према фармерима, што је приближан износу утужених обавеза за
неисплаћено млијеко.
7.2.

Кључне корекције Програма за
2014. годину
7.2.2.

7.2.1.

У Буџету Босанко-подрињског
кантона Горажде за 2014. годину су планирана средства за имплементацију Програма у износу од 250.000 КМ. На основу изведених финансијских података менаџмент фирме у сарадњи
са Министарством за привреду,
сачинио је Програм који је упућен Федералном министарству

Најзначајнија активност која се
десила током 2013. године, а која је имала значајан утјецај на
имплементацију Програма јесте
укључивање Амбасаде Краљевине Холандије у Босни и Херцеговини у рјешавање питања напредка у имплементацији Програма Мљекаре “МИЛГОР”. Ставови Холандске Амбасаде који
су донесени након два одржана

01.август/коловоз 2014.

састанка са представницима кантона и удружења “ФАРМЕР”
и који су достављени Влади кантона су у највећем обиму утицали на даље активности и провођење реализације Програма
санације Мљекаре ,,МИЛГОР”.
Ставови Холандске амбасаде у
БиХ су да се пројекат треба завршити на начин како је и предвиђено потписаним споразумом да Мљекара “МИЛГОР” треба да се стави у функцију у складу са потписаним споразумом
између Владе БПК Горажде и
Амбасаде Краљевине Холандије
из 1998. године, те да Холандска
Амбасада у овом тренутку није
сагласна да Мљекара “МИЛГОР” иде у стечај.
7.3.

Обављене консултације

7.3.1.

Приликом израде Програма водило се рачуна да се не одступа
од циљева и приоритета постављених на почетку имплементације пројекта, када је њихово
остваривање представљало најбоље рјешење у циљу поновног
покретања производње у мљекари “МИЛГОР”. Посебно је важно нагласити да је подршка
оваквом приступу била обезбјеђена од стране Удружења “ФАРМЕР”, фармера према којима
“МИЛГОР” има највећа дуговања, те већине радника запослених у мљекари. Током припреме Програма обављено је више
јавних консултација са радницима, фармерима и члановима
удруђења “ФАРМЕР”, а циљеви
и приоритети Програма су у ви-
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ше наврата дискутовани на сједницама Владе и Скупштине
кантона, те у медијима. Приједлог Програма је резултат наведених консултација у комбинацији са резултатима досадашњег рада на имплементацији пројекта и обавеза којих према овом пројекту има Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде.
8.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

8.1.

Висина средстава за провођење
Програма

8.1.1. Потребна средства за провођење
Програма дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског кантона у износу од 250.000 КМ и
Одлуком Вледе о усмјеравању
непланиране донације у Буџет
Босанско – подрињског кантона
Горажде за 2014. годину број:0314-708/14 од 15.05.2014.године у
износу од 300.000 КМ.
8.1.2. Укупна висина средстава за провођење Програма у 2014. години предвиђена је у износу од
550.000 КМ и налазе се на економском коду 614 400 – ХАП 004 –
Подстицај пољопривредној производњи – мљекара.
8.2.

Максимални буџет по компонентама

8.2.1.

Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки посебни циљ Програма из тачке
2.3. Максимална или минимал-
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на висина средстава за појединчни циљ представља једну финансијску компоненту Програма. За сваки посебан циљ, односно за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је
сљедећи максимални и минимални буџет:

c) Покретање пробног
рада и излазак на
тржиште
Максимални буџет:
8.3.

a) Покретање пројекта
Максимални буџет:

10.000 КМ

b) Довођење укупних
обавеза пројекта
на одрживи ниво
Минималан буџет:

535.000 КМ

5.000 КМ

Финансијски план Програма за
период 2011/14. је одобрен у Буџету БПК за 2011, 2012, 2013. и
2014. годину у укупном износу
од 1.100.000 КМ, од чега је у периоду 2011.–2013. извршен у износу од 149.262,98 КМ. Износи
планираних и утрошених средстава за предходне три, текућу
и наредне двије године су како
слиједи у табели 3.

ТАБЕЛА 3: ПРЕГЛЕД ГОДИШЊЕГ БУЏЕТА ПРОГРАМА
ЗА 2011 - 2016. ГОДИНУ
Рбр

Приоритети
финансијске
компоннте

1.

Планирано

1.1.

Покретање пројекта

1.2.

Смањење обавеза

1.3.

2011.

2012.

2013.

2014.

200.000

200.000

150.000

550.000

100.000

80.000

1.330.000

150.000

50.000

50.000

10.000

0

0

260.000

50.000

150.000

150.000

535.000

50.000

10.000

945.000

5.000

50.000

70.000

125.000

Пробни рад

2.

Извршено

2.1.
2.2.
2.3.

/
2015.

2016.

Укупно

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

Покретање пројекта

64.198

0

85.065

0

0

0

149.263

Смањење обавеза

64.198

0

49.387

113.585

0

0

35.678

35.678

Пробни рад
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8.4.

Редистрибуција средстава

9.1.

8.4.1.

У случају потребе, Министарство за привреду може направити редистрибуцију средстава са
једне на другу финансијску компоненту у износу до максимално 10 процената од износа компоненте са које се средства преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство за привреду ће извршити одлуком министра.

8.4.2.

У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа
средстава планираних за сваки
посебни циљ Програма до максимално 25 процената Министарство за привреду може направити редистрибуцију средстава
уз сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.

9.1.1. Расподјела средстава врши се додјелом државне новчане помоћи
за сврху, циљеве и приоритете
утврђене Програмом и може бити додијељена једном или више
пута у складу са одредбама Програма искључиво за активности
које доприносе остваривању општих и посебних циљева из тачке 2. Програма, на основу одобрених захтјева поднешених у складу са Програмом. Коначне одлуке о додјели средстава у складу
са Програмом доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

8.4.3.

9.

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

Начин расподјеле средстава

9.2.

Критерији за расподјелу

9.2.1.

Расподјела средстава, у складу
са општим циљем Програма из
тачке 2.1. ће се вршити у складу
са посебним циљевима из тачке 2.3. и приоритетима из тачке
12.1 Програма сразмјерно доприносу у остваривању циљева и
очекиваних резултата Програма из тачке 13.1. и других елемената за расподјелу у складу са
одредбама Програма.

9.2.2.

Приликом одлучивања о расподјели средстава примјењиваће се
критерији путем којих ће се оцјењивати сви битни аспекти утицаја акције предложене за финансирање на начин да се осигура да се средства ефикасно користе за испуњвање циљева Програма.

9.2.3.

Критерији по основу којих ће се
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вршити расподјела средстава
Програма:

9.2.3. Програма.

9.2.3.1 Усклађеност акције са сврхом,
општим и посебним циљевима
Програма;

10.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
У ПРОГРАМУ

9.2.3.2. Допринос одрживом побољшању стања, достигнутог напредка и очекиваних резултата Програма;

10.1.

Општи услови за учествовање у
Програму

9.2.3.3. Трошковна ефикасност у провођењу акције.
9.2.4.

Кандидовање и подношење захтјева за средствима

9.2.4.1. У оквиру Програма дозвољено
је достављање захтјева за средствима након усвајања Програма од стране Владе и његовог
објављивање у Службеним новинама или огласној табли.
9.2.4.2. Подношење захтјева за средствима дозвољено је за све посебне циљеве Програма.
9.2.4.3. Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви
аспекти приједлога захтјева објективно селектирају и процијене, због чега је од посебне важности да се приликом достављања захтјева у прилогу доставе
документи који доказују испуњавање услова предвиђених Програмом.
9.2.4.4. Сви захтјеви се процјењују у складу са процедурама аплицирања и проводи се њихова селекција, евалуација и рангирање у
складу са критеријима из тачке

10.1.1. Општи услови за учествовањем
у Програму су:
1. да су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, односно регистар клијената у складу
са Законом о пољопривреди,
2. да имају производњу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, односно да имају
у власништву привредно друштво које је регистровано за дјелатност производње или прераде пољопривредних производа
на подручју БПК Горажде,
3. да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
10.2.

Посебни услови за учествовање
у Програму:

10.2.1. Посебни услови за одобравање
средстава у оквиру првог посебног циља су:
1. да су намјенски утрошили средства
одобрена од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде у
периоду од протекле три године
уколико им је таква помоћ додијељена,
2. да нису користили подршку за исте или сличне потребе у периоду
од протекле три године из средстава овог Програма,
3. да се не налазе у процесу стечаја
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или ликвидације,
4. да је дата сагласност Надзорног одбора привредног друштва “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за активности које су предложене у захтјеву.
10.2.2. Посебни услови за одобравање
средстава у оквиру другог посебног циља су:
1. да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде у периоду од протекле
три године уколико им је таква
помоћ додијељена,
2. да нису користили подршку за
исте или сличне потребе у периоду од протекле три године из
средстава овог Програма,
3. да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације,
4. да је дата сагласност Надзорног
одбора привредног друштва
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за
активности које су предложене
у захтјеву.
10.2.3. Посебни услови за одобравање
средстава у оквиру трећег посебног циља су:
1. да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде у периоду од протекле
три године уколико им је таква
помоћ додијељена,
2. да нису користили подршку за
исте или сличне потребе у периоду од протекле три године из
средстава овог Програма,
3. да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације,
4. да је дата сагласност Надзорног
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одбора привредног друштва
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за
активности које су предложене
у захтјеву.
11.

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ

11.1.

Апликанти

11.1.1. Поред

привредног

друштва

“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ, пр-

иједлоге за подршку у имплементацији активности и мјера из
средстава Програма могу достављати и лица која испуњавају
опште и посебне услове Програма.
11.1.2. Лица која испуњавају опште услове (10.1.) и посебне услове
(10.2.) Програма, и која у форми и начин прописан Програмом доставе приједлог пројеката
и/или захтјев за средствима имају статус апликанта. Апликант
може одабрати најповољнији
начин аплицирања на средства.
11.1.3. Крајњи рок за достављање захтјева је 05. децембар 2014. године
у 16:00 сати.
11.2.

Кандидовање приједлога пројеката

11.2.1. У оквиру Програма за 2014. годину није предвиђено кандидовање приједлога пројеката.
11.3.

Финансирање приједлога проје-

ката
11.3.1. Није примјенљиво у складу са
тачком 11.2.1.
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11.4.
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Кандидовање захтјева за средствима

11.4.1. Програмом је дата предност подношењу захтјева за средствима. Уколико апликант кандидује приједлог пројекта чији је опис наведен у захтјеву, елементи
приједлога пројекта се оцјењују
на начин који је предвиђен за
оцјењивања, селекције и евалуације захтјева.
11.4.2. Апликант може у току године
поднијети више појединачних
захтјева за средствима.
11.4.3. Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој форми за захтјеве.
11.4.4. Истовремено апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
11.4.5. У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови захтјев за средствима. У случају
одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана пријема обавјештења о одбијању захтјева,
те након отклањања разлога одбијања захтјева.
11.4.6. Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана објављивања овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, односно објављивања Програма
на званичној интернет страници Кантона или на огласној та-

бли кантона, а све до 05. децембра 2014. године.
11.5.

Обавезни садржај захтјева

11.5.1. На посебном обрасцу, придржавајући се смјерница које су прописане за одговарајуће секције
обрасца, апликант је дужан у
захтјеву за подршком из средстава Програма навести:
1. специфичне и мјерљиве циљеве
које планира постићи у временском периоду кориштења подршке из средстава Програма,
2. опис усклађености акције и активности са општим и посебним циљевима и приоритетима
из Програма,
3. опис планираних активности,
4. очекивани резултат који се планира остварити,
5. укупне трошкове провођења планираних активности,
6. тражени износ средстава Програма,
7. износ средстава који би се обезбиједио из других извора,
8. друге релевантне информације
и податке, али не и брошуре,
каталоге или друге промотивне
материјале.
11.6.

Финансирање захтјева за средствима

11.6.1. Минимални и максимални износ гранта који на основу захтјева може бити затражен за подршку из средстава Програма не
могу бити мањи или већи од
износа гранта који су предвиђени у табели 4. Захтјеви у којима
је планирани грант већи или
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мањи од утврђене висине ће у
фази административне провјере бити аутоматски одбијени као
неприхватљиви за финансира-

ње. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа.

ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА
ГРАНТ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА

Р.бр.

Посебан циљ

1.

Поновно покретање пројекта

2.
6.

Смањење укупних обавеза
пројекта и њихово довођење
на одрживи ниво
Покретање пробног рада и
излазак производа на тржиште

11.6.2. Приликом подношења захтјева
за средстима апликанти су дужни да воде рачуна о финансијски критеријима из тачке 11.6.1.
Свака апликација која није у складу са овим критеријима (минимални и максимални износ гранта) ће бити одбачена у административној провјери.
11.6.3. Захтјеви за средствима достављени изван рока; захтјеви у којима је тражен износ средстава
већи од максималне вриједности предвиђене Програмом и захтјеви у којима нису достављени докази о властитом учешћу;
захтјеви у којима нису достављени докази о испуњавању посебних услова или ограничења за
остваривање подстицаја ће бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.

Буџет
по
компоненти

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

10.000 КМ

5.000 КМ

10.000 КМ

535.000 КМ

10.000 КМ

320.000 КМ

5.000 КМ

2.000 КМ

5.000 КМ

11.7.

Отварање апликација и административна провјера

11.7.1. Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
11.7.2. Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да
ли апликант испуњава услове
за учествовање у кориштењу средстава у оквиру овог Програма.
11.7.3. Административном провјером
ће комисија провјеравати да ли
је свака апликација задовољила
сљедеће услове:
1. да апликант испуњава опште и
посебне услове за учествовање
у Програму,
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2. да апликација испуњава финансијске критерије Програма,
3. да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.
11.7.4. Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама
Програма. У супротном, апликација ће и без евалуације бити
одбијена из административних
разлога.
11.7.5. Апликације писане рукописом ће бити аутоматски одбијене.
11.7.6. Након проведене административне процедуре, Министарство
ће обавијестити апликанта о резултатима административне провјере.
11.8.

Евалуација приједлога пројеката.
Примјенљиво у складу са 11.4.1.

11.9.

Евалуација захтјева за средствима

11.9.1. Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере. У евалуацији захтјева комисија примјењује три група индикатора у
складу са критеријима из тачке
9.2.3. Програма и то:
а. Релевантност
б. Одрживост
ц. Буџет и трошковна ефикасност

01.август/коловоз 2014.

11.10. Поступак оцјењивања приликом евалуације
11.10.1.Евалуација захтјева се проводи
на основу Скале за евалуацију.
Евалуацијом се оцјењују акција
и активности садржане у захтејву у складу са критеријима из
тачке 9.2.3. Програма. Евалуациони критерији су подјељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
11.10.2.Свака оцјена се множи коефицијентом који је за сваки индикатор предвиђен у евалуационој
скали. Максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
11.10.3.Захтјеви за средствима који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од
15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је
укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност
мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
11.10.4.Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјелују оцјене, а
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укупан број бодова се добија када се оцјене добивене од свих
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чланова комисије подијеле са
бројем чланова комисије.

11.11. Скала за евалуацију
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
КРИТЕРИЈ / ОПИС ИНДИКАТОРА
1.

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом
1.2. Процијењени ниво техничког знања неопходног за имплементацију пројеката
2.

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ

Релевантност

30

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне
циљеве из тачке 2. Програма?

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за законски оквир за
увођење Програма и циљеве из тачке 3. Програма?

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за приоритете дефинисане
у тачки 4.7. Програма?

5x2

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

-

-

4. Одрживост

30

4.1. Да ли предложене активности могу допринијети побољшању стања описаног у тачки 6. Програма и доприносе напредку пројекта из тачке 7. Програма?

5x2

4.2. Да ли предложене активности доприносе остваривању приоритетних активности из тачке 12.1. Програма и очекиваних
резултата из тачке 13.1. Програма?

5x2
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4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи
финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се
остваривати и након престанка финансирања из средстава
Министарства за привреду?

5x2

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних
резултата задовољавајући (да активности доприносе смањењу
обавеза у складу са параграфом 6.10. до 6.12. Програма)?

5x2

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности у складу са параграфом
6.13.?

5x2

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

5x2

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

80

11.12. Процедуре одобравања приједлога пројеката
11.12.1.Примјењиво у складу са тачком
11.4.1.
11.13. Процедуре одобравања захтјева
за средствима
11.13.1.Апликација поднесена у форми
захтјева комисија рангира по броју освојених бодова за оне захтјеве које су добили више од 50
бодова.
11.13.2.Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање
захтјева у пуном или умањеном
износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току
провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о предходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима одноно пројектима који се
налазе у процесу одобравања.

Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до
3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
11.13.3.Захтјеви за средствима који
имају више од 50 бодова али за
чије
финансирање
нема
расположивих
средстава
стављају се на листу чекања у
случају обезбјеђења додатних
средстава за Програм или
доношења
одлуке
о
прерасподјели
средстава
у
складу са одредбама Програма.
11.13.4.Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 400 – ХАП 004 –
Подстицај пољопривредној производњи – Мљекара.
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11.13.5.Након прихватања приједлога
одлуке од одобравању захтјева
за исплатом средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство доставља
захтјев за плаћање Министарству за финансије.
12.

ПРИОРИТЕТИ, ОГРАНИЧЕЊА,
ФИНАНСИЈСКИ КРИТЕРИЈИ
И НАЧИН РАНГИРАЊА

12.1.

Приоритетне активности

Број 11 – страна 1383

увећати на трошкове затезних
камата које износе око 80.000 КМ.
12.2.

Ограничења за кориштење подршке из Програма

12.2.1. Ограничења дефинишу услове
или радње које је неопходно
испунити за добијање подршке
која је Програмом предвиђена.
12.2.2. У оквиру првог посебног циља
Програмом нису предвиђена посебна ограничења за кориштење средстава Програма.

12.1.1. Приоритетне активности су:
1. Измиривање обавезе по основу
јавних прихода по основу пореза и доприноса мљекаре “МИЛГОР”,
2. Измиривање обавеза према радницима мљекаре “МИЛГОР”,
3. Измиривање обавеза према фармерима,
4. Остале активности у складу са
динамиком ревитализације производног процеса и активности на пробном раду одобрене
од стране Владе кантона и које
су дефинисане тачком 4.7. Програма.
12.1.2. Код реализације приоритетних
активности важно је нагласити
да је крајњи рок када измиривање обавеза за порезе и доприносе може реализовати у предвиђеном износу, односно уплата
јавних прихода (пореза-доприноса) 30.06.2014. године, након
чега би се Програмом предвиђени износ за ове намјене морао

12.2.3. У оквиру другог посебног циља
Програмом су дефнисана сљедећа ограничења у виду подузимање предходних радњи које је
неопходно испунити прије добијање подршке која је предвиђена Програмом:
1. Приликом достављања захтјева
у којем се тражи подршка из
Програма за измиривање обавеза за порезе и доприносе, неопходно је да апликант достави
потписани споразум са радницима о начину измиривања обавеза по основу рада.
2. Приликом достављања захтјева
у којем се тражи подршка за измиривање обавеза за нето плате
запослених радника, уз споразум из предходне тачке неопходно је доставити доказ да банковни рачуни привредног друштва “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ нису блокирани.
3. Приликом достављања захтјева
у којем се тражи подршка из
Програма за измиривање обаве-

Број 11 – страна 1384

за према фармерима неопходно је да апликант достави потписани споразум са фармерима
о начину измиривања обавеза.
12.2.4. У оквиру трећег посебног циља
захтјеви за средствима нису посебна ограничења за кориштење државне помоћи.
12.3.

Финансијски критерији

12.3.1. Финансијски критерији се примјењу за оцјену буџета и трошковне ефикасности предложених активности.
12.3.2. За оцјењивање односа планираних трошкова и очекиваних резултата акције, све предложене
активности за подршку из средстава Програма ће се процјењивати са аспекта адекватности,
економичности и ефикасности
тражене подршке за реализацију предложених циљева акције.
13.
13.1.

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Преглед очекиваних резултата
подршке

13.1.1. Очекивани резултати Програма
у 2014. години су:
1. Завршен процес реорганизације пословања мљекаре “МИЛГОР”, успостављена нова организација са минималним бројем запослених радника, укључивање приправника и
волонтера са факултетским образовањем из пољопривреде, прехране
и другим специјлизацијма из области производње хране
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2. Израђен пословни план за излазак
производа мљекаре “МИЛГОР” на
тржиште
3. Смањивање укупних обавеза мљекаре “МИЛГОР” на одрживи ниво
кроз:
-

-

-

-

потпуно измиривање обавеза по основу директних пореза и доприноса
потпуно измиривање обавеза по основу обрачунатих, а
неисплаћених плата радника
рјешено питање измиривања трошкова према фармерима за обавезе по основу
неисплаћене накнаде за откупљено млијеко, а обавезе
по овом основу смањене за
најмање 30% до 31.12.2014.
године, а потпуно најкасније до краја 2016. године
Значајно смањивање осталих обавеза на начин да укупне обавезе мљекаре “МИЛГОР” неће прелазити 20% вриједности укупне имовине
друштва

4. Покренут пробни рад мљекаре
“МИЛГОР”, успостављен систем откупа, прераде и продаје производа
од млијека, донесен план развоја сарадње са мини фармама крава
5. Повећање околишно прихватљиве,
домаће и здраве хране
6. Повећање сточног фонда на подручју кантона,
7. Повећање броја мини фарми крава
са више од пет, седам и десет грла

01.август/коловоз 2014.

13.1.2. Имплементација Програма ће
омогућити напредак у прилагођавању Програма новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи те повећању ефикасности издвајања средстава у анималној производњи.
13.1.3. Министарство за привреду ће
редовно пратити имплементацију Програма, о чему ће периодично извјештавати Владу Кантона. Извјештаји и информације о процесу имплементације
обавезно се достављају приликом предлагања одлуке о одобравању средстава и приликом достављња коначног извјештаја.
Влада може утврдити начин и
вријеме периодичног извјештавања о резултатима сваке појединачне акције, Процјена резултата ће се вршити на основу
мјерења напретка у имплементацији приоритета који су дефинисани у тачки 11.1. Програма.
13.1.4. Реализацијом Програма очекује
се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства. Очекивани резултати Програма се
односе на испуњавање циљева
из Програма санације за покретање мљекаре „Милгор“ д.о.о.
Мравињац Горажде који ће се
огледати кроз сљедеће активности:
13.1.5. Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком ко-
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рисника на терену и на основу
писаних извјештаја корисника
средстава.
13.1.6. У циљу осгурања процјене резултата Програма одабрани корисници Програма су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за
привреду извјештај о проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
14.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

14.1.

Непредвиђени расходи

14.1.1. Имајући у виду техничку природу Програма, околности у којима се Програм реализује, могуће је појављивање непредвиђених расхода у току активности
на покретању мљекаре “МИЛГОР”, као што су:
1. повећање обавезе за јавне приходе
по основу камата за обрачунате, а
неуплаћене доприносе,
2. повећање износа средстава неопходних за измиривање обавеза за обрачунате, а неисплаћене плате радницима по правоснажним судским
пресудама,
3. могућ спор око поврата средстава
Краљевине Холандије у случају немогућности поновног покретања
мљекаре “МИЛГОР”.
14.2.

Ризици

14.2.1. Апликант је дужан планирати
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одговарајуће мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и резултата који
су предвиђени у активностима
и мјерама за које су добили подршку из овог Програма.
15.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

15.1.

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за привреду и Програм не
захтијева ангажовање додатних
радника на провођењу Програма. Лица задужена за управљање и надзор над пројектом су:

-

Супервизор Програма:
Расим Сијерчић
Сарадник на пројекту:
Бешлија Ермина
Сарадник на пројекту:
Лаковић Индира

-

15.2.

Поред лица из претходног става на Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се формирају у складу
са Програмом. Чланови комисије за провођење активности на
оцјењивању апликација не могу
бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза по овом Програму. Комисије по овом Програму се не плаћају.

Брoj:03-14-878-1/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, својом Одлуком број: 03-14-

878/14 дана 25.06.2014. године усвојила
је Програм новчаног подстицаја за подршку ревитализацији Мљекаре “МИЛГОР” и стварању услова за покретање прераде млијека и развој пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у
складу са потписаним споразумом са
Краљевином Холандијом.

480
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), чланова 41. и 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:16/13) и чланова 57. и 58. Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:6/10), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 84. редовној сједници, одржаној дана 25.06.2014.
године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о давању сагласности на План
и Програм утрошка средстава
у сектору водопривреде за 2014.
годину на економском коду
615 100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти
(водне накнаде) и 821 500 - Набавка
сталних средстава у облику права
(израда пројекта)
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје саг-
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ласност на План и Програм утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2014. годину, утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, на економском коду 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима
власти (водне накнаде) и 821 500 – Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта), у укупном износу од 190.000,00 КМ.

дину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:
16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 84. редовној
сједници, одржаној дана 25.06.2014 године, д о н о с и:

Члан 2.

I

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

Овом се Одлуком даје сагласност ЈУ ОШ „Прача“ Прача за набавку
опреме и то:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског 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:03-14-888/14
25.06.2014.године
Горажде

ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУ ОШ „Прача“
Прача за набавку опреме

1. Апарат за гашење пожара 4 ком.
II
Набавку опреме из члана 1. ово
Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку опреме из
члана 1. ово Одлуке обезбијеђена су у
Буџету ЈУОШ „Прача“ Прача на економском коду 821 300 – Набавка опреме.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

481
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана члана 35. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. го-

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-880/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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482
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 84. редовној
сједници, одржаној дана 25.06.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУ ОШ „Хасан
Турчало Брзи“ Иловача за набавку
огрјевног материјала за школску
2014/2015. годину
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача за набавку
55 пм огрјевног дрвета, 8 тона угља и
15 тона пелета за школску 2014/2015.
годину и то:
1. Централна школа у Иловачи 30 пм
буковог дрвета и 8 тона угља
2. Подручна школа у Осаници 15 тона пелета
3. Подручна школа у Решетници 10
пм буковог дрвета
4. Подручна школа у Брзачи 10 пм
буковог дрвета
5. Подручна школа у Краборишу 5
пм буковог дрвета
II
Набавку из члана 1. ове Одлуке
извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку огрјевног
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дрвета за школску 2014/2015. годину
обезбијеђена су у Буџету ЈУ ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача на економском коду 613 200 - Издаци за енергију.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-881/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

483
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 84. редовној
сједници, одржаној дана 25.06.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
огласа за пријем запосленика
I
Овом се Одлуком даје сагласност директорици ЈУМСШ „Енвер Поздеровић” Горажде за расписивање огласа
за пријем запосленика, и то како слиједи:
1. Домар, један извршилац у ЈУМСШ
“Енвер Поздеровић” Горажде, пуно радно вријеме, на неодређено
радно вријеме.

01.август/коловоз 2014.

II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-879/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

484
На основу члана 24. Закона о
Влади босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у скалду са чланом 15. Правилника о утврђивању услова и критерија
за продају станова у стамбено-послов-

РЕДНИ
БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ПОДНОСИОЦА
ЗАХТЈЕВА

Број 11 – страна 1389

ном објекту „Ламела Х2 - зграда за младе“ у Горажду број: 03-23-578/14 од
22.04.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
84. редовној сједници, одржаној дана
25.06.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању Коначне ранг-листе
за продају станова у стамбенопословном објекту „Ламела Х2 Зграда за младе“ у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује Коначна ранг-листа за продају станова у
стамбено-пословном објекту „Ламела
Х2 - Зграда за младе“ у Горажду:

БРОЈ
ЗАХТЈЕВА

УКУПАН
БРОЈ
БОДОВА

1.

Џаферовић Семир

09-23- 265/14

59

2.

Исановић Елдин

09-23- 247/14

49

3.

Салић Мирела

09-23-239 /14

44

4.

Смајовић Амир

09-23- 246/14

44

5.

Буква Армин

09-23- 267/14

44

6.

Зец Санела

09-23- 226/14

44

7.

Исламагић Русмир

09-23- 216/14

44

8.

Дучић Емир

09-23- 259/14

39

9.

Кадрић Аднан

09-23- 274/14

39

10.

Обућа Адем

09-23- 260/14

39

11.

Тањо Елма

09-23- 272/14

39

12.

Драгољ Адиса

09-23- 268/14

39

13.

Папрачанин Мирсад

09-23- 229/14

39

14.

Хасовић Селма

09-23- 243/14

34
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15.

Хелаћ Алмин

09-23- 275/14

34

16.

Пршеш Мурис

09-23- 245/14

34

17.

Буква Мирела

09-23- 227/14

34

18.

Џанановић Амела

09-23- 251/14

34

19.

Ковач Сувада

09-23- 248/14

34

20.

Павица Мухарем

09-23- 234/14

34

21.

Пештек Армин

09-23-271/14

34

22.

Рого Амир

09-23- 242/14

34

23.

Буква Нермина

09-23- 273/14

29

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Дјана Мидхат
Бардак Алма
Габела Муамер
Хоџић Аднан
Хоџић Нермин
Имамовић Ахмедин
Исаковић Алмин
Кадрић Јасмин
Маличевић Џенан
Рашидовић Елдин
Ресумовић Анел
Дучић Един
Павица Амина
Рахман Адис
Агановић Един
Балић Џана
Џино Нермин
Хоро Анел
Бајић Елвир
Хаџовић Армин
Моцо Алмин
Радововић Един

09-23- 209/14
09-23- 253/14
09-23-237 /14
09-23- 263/14
09-23- 252/14
09-23- 228/14
09-23- 235/14
09-23- 266/14
09-23- 238/14
09-23- 277/14
09-23- 230/14
09-23- 223/14
09-23- 233/14
09-23- 254/14
09-23-240 /14
09-23- 218/14
09-23- 262/14
09-23- 264/14
09-23- 261/14
09-23- 278/14
09-23-241 /14
09-23-270 /14

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
24
24
24
22
22
22
22
12
12
12
12

Члан 2.
Против ове Одлуке није дозвољена жалба, али се може се покренути
управни спор код надлежног суда у
року од 30 дана од дана њене објаве на
службеној огласној табли Босанско-по-

дрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа наснагу даном објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Гораж-

01.август/коловоз 2014.

де, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-23-873/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

485
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене Новине Босанско
– подрињског Кантона Горажде“ број:
5/03) и члана 215. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско – подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:9/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 84.
сједници, одржаној дана 25.06.2014.године, д о н о с и:

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Презиме (име оца) име
Алаим (Халил) Шемсудин
Бечић (Расим) Сувад
Бујак (Адил) Сафет
Дардаган (Махмут) Мерсад
Дрљо (Смајо) Фаик
Ђозо (Расим) Асим
Хоџић (Хајдар) Фахрудин
Имамовић (Мухарем) Нусрет
Калача (Сафет) Саид
Кљуца (Мехо) Идриз
Куртовић (Јусуф) Мирсад
Маслан (Мујо) Нахид
Масло (Бећир) Неџиб
Машић (Захид) Енес
Пушило (Ариф) Салих
Соколовић (Тахир) Захир
Шехо (Хамед) Шериф
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име једнократних новчаних
помоћи браниоцима и члановима
њихових породица са простора
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.261,00 (словима: четирихиљадедвијестотинешездесетједна) КМ на име једнократних
новчаних помоћи браниоцима и члановима њихових породица са простора
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Средства из претходног става се
одобравају у појединачним износима
како слиједи:

Опис помоћи
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
прехрамбени бон
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе

Висина
средстава
(КМ)
209,00
250,50
209,00
209,00
209,00
167,00
250,50
167,00
250,50
83,50
209,00
209,00
167,00
209,00
167,00
376,00
250,50
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18.
19.
20.

01.август/коловоз 2014.

Тешовић (Милик) Гордана
Туруља (Бећир) Азир
Зец (Селим) Хасан
УКУПНО:

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – “Текући трансфери појединцима” (БОР004) – једнократне новчане помоћи.
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 жирорачуне 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:03-14-876/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

486
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 1. Одлуке
Скупштине Босанско-подрињског кан-

социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе

250,50
209,00
209,00
4.261,00

тона Горажде о измјенама и допунама
Одлуке о интервентним мјерама заштите грађанских, економски и социјалних права број:01-05-174/14 од 22.04.
2014.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 6/14), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 84. редовној
сједници, одржаној дана 25.06.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о комисијама које имају право
на накнаду за свој рад, а које именују
министарства Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се комисије које имају право накнаде за рад,
а које именују минстарства у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
како слиједи:
Министарство за правосуђе,
управу и радне односе:
- Комисија за полагање стручног управног испита намјештеника средње стручне спреме
Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине:
- Комисија за давање стручне оцјене
у поступку издавања урбанистичке
сагласности
- Комисија за технички преглед

01.август/коловоз 2014.
Министарство за социалну политику, здравств, расељена лица и
избјеглице:
- Стручна комисија за утврћивање
испуњености услова простора, опреме и кадра за обављање приватне праксе у здравственој дјелатности
- Стручна комисија за утврђивање
испуњености услова у погледу простора опреме и кадра за рад апотека у свим организационим облицима
- Стручна комисија за утврђивање
испуњености услова простора, опреме и кадра за рад специјализоване трговине за промет медицинских средстава на мало
- Испитна комисија за полагање стручног испита здравствених радника са завршеном средњом стручном спремом
Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт:
- Комисија за полагање возачког испита
- Комисија за полагање стручних испита одгајатеља, наставника и стручних сарадника
Министарство за привреду:
- Комисија за концесије
- Комисија за утврђивање вриједности дрвне масе добивене крчењем,
успостава права служности или давања у закуп шумског земљишта
- Комисија за оцјену оправданости
претворбе пољопривредног земљишта
- Комисија за технички пријем радова сјече у шумарству
Минстарство за унутрашње послове:
- Одбор за жалбе грађана
- Полицијски одбор
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-

Дисциплинка комисија и дисциплински тужилац
Комисија за оспособљавање за правилно држање, ношење и руковање кратким ватреним оружјем физичких лица
Члан 2.

Накнада комисијама из члана 1.
ове Одлуке до ступања на снагу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о
интервентним мјерама заштите грађанских, економских и социалних права,
а то је 25.04.2014. године исплатиће се
по раније донесеним рјешењима, а од
овог датума, у складу са предходно наведеном Одлуком, накнада овим комисијама се умањује за 30%.
Задужују се министри који именују комисије из члана 1. ове одлуке да
ураде нова рјешења за комисије са умањеном накнадом и важењем од 25. 04.
2014. године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде и ресорни министри из члана 2. ове
Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-896/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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487
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број
5/03), те члана 33. Закона о здравственом осигурању („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 30/97, 07/02,
70/08 и 48/11), на приједлог Управног
одбора Завода здравственог осигурања, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 84. редовној сједници, одржаној дана 25.06.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о обиму права осигураних лица
на кориштење ортопедских и других
помагала која се обезбјеђују на терет
средстава Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена
и допуна Одлуке о обиму права осигураних лица на кориштење ортопедских и других помагала која се обезбјеђују на терет средстава Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде, број:03-14-467/06 од
17.03.2006.године, тако што се у члану
3. у оквиру Табеле са ортопедским помагалима, иза редног броја 2.12. додаје
редни број 2.13. који гласи:
„2.13-гел-лајнер

1 година

1.200,00 КМ

(рок)

(учешће
Завода)

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:03-14-885/14
25.06.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

488
На основу члана 24. Закона о
Влади босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 84. редовној
сједници, одржаној дана 25.06.2014. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о давању сагласности на План
утрошка средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
са “Подрачуна за заштиту околине
Босанско-подрињског кантона
Горажде”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на План утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са “Подрачуна за заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде” са економског кода 821500 – Набавка сталних
средстава у облику права.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

01.август/коловоз 2014.

ом објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-875/14
ПРЕМИЈЕР
25.06.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.............................
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П Л А Н
утрошка средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
са “Подрачуна за заштиту околине
у Босанско-подрињском кантону
Горажде”
1. НАЗИВ ПЛАНА: Утрошак средстава Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са “Подрачуна за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону Горажде”
2. ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско
- подрињског кантона Горажде за
2014.годину, Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:16/13) и Закон о заштити околине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/05, 11/10 и 8/11).
3. ТРАЈАЊЕ ПЛАНА:
4 мјесеца
-од 01.07.2014. до 30.10.2014. године.
4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС:
23.400,00 КМ
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5. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Биљана Симић, дипл.инг.грађ.
Министрица за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског
кантона Горажде.
ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Доношење плана утрошка средстава са подрачуна за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону
Горажде прописано је чланом 88. Закона о заштити околине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“ број: 5/05, 11/10 и 8/11) (у
даљем тексту: Закон).
ИЗВОР СРЕДСТАВА
Средства на подрачун за заштиту околине у Босанско-подрињском
кантону Горажде прикупљају се у складу са чланом 85. Закона, а њихова расподјела врши се са рачуна Федералног фонда за заштиту околине у односима одређеним прописима који регулишу ту област.
УТРОШАК СРЕДСТАВА
Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са Програмом рада за
2014. Годину, планира реализовати активности израде стратешких докумената којима ће се уредити област заштите околине, посебно управљања отпадом. Проблем прикупљања и адекватног збрињавања отпада је присутан у
свим општинама Босанско-подрињског кантона Горажде. Између осталог,
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планирана је израда планова прилагођавања за санацију постојећих депонија чврстог отпада у општинама на подручју Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Закон о управљању отпадом
(„Службене новине ФБиХ“, број 33/03
и 72/09) и Правилник о садржају Плана прилагођавања управљања отпадом за постојећа постројења за третман
или одлагање отпада и активностима
које предузима надлежни орган („Службене новине ФБиХ“, број 9/05) прописују обавезу израде и садржај Плана
прилагођавања управљања отпадом за
сва постојећа постројења – депоније.
Тек након израде и одобравања плана
прилагођавања може започети процес
санације депоније. Поступак израде
планова прилагођавања је у надлежности општина, а на основу њихових оправданих захтјева и уз претходну сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде ће се извршити трансфер новчаних средстава са “Подрачуна за заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде”.
У складу са наведеним и обзиром на озбиљан проблем са депоновањем отпада, сачињен је План утрошка
средстава Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде за израду Планова прилагођавања укупне вриједности 23.400,00 КМ са
“Подрачуна за заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде”, на
који сагласност даје Влада Босанскоподрињског кантона Горажде. Предвиђено је финансирање израде Планова прилагођавања како слиједи:

01.август/коловоз 2014.

1. Општина Горажде
– израда планова
прилагођавања
за 2 депоније…………...11.700,00 КМ
2. Општина Фоча у ФБиХ
- израда плана
прилагођавања
за 1 депонију………........5.850,00 КМ
3. Општина Пале у ФБиХ
- израда плана
прилагођавања
за 1 депонију……............5.850,00 КМ
________________________________________________

УКУПНО: ……………...23.400,00 КМ
Законом о заштити околине Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/05,
11/10 и 8/11) предвиђено је да се средства са наведеног подрачуна могу трошити у складу са Планом утрошка
средстава за те намјене.
МОНИТОРИНГ
Праћење и контролу израде и
реализације планова проводиће стручна лица Министарства, за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде.
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
По окончању поступка израде
планова, општине су дужне Министарству за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде доставити
извјештај о утрошку додијељених средстава.
Број:09-23-312-5 /14
26.06.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Биљана Симић,с.р.

01.август/коловоз 2014.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе
о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУНИ 2014. године
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Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде утврђује
да ће се и за мјесец јуни 2014.године од
топлог оброка сваког упосленика Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде одбијати по 1 КМ дневно и иста
ће се издвојити на посебан намјенски
рачун који је отворила Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Јавним предузећима и установама чији је оснивач Кантон препоручује се да донесу исту одлуку.
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:03–14-950/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Члан 2.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 16/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној 08.
07.2014. године, д о н о с и:

Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк) за мјесец ЈУНИ 2014. године у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.

О Д Л У К У
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде

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 ЈУНИ 2014.године у износу од 360,00 КМ.
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01.август/коловоз 2014.

Члан 1.

Члан 3.

Овом се Одлуком одобравају
текући трансфери општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде за МАЈ 2014. године, како слиједи:

Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.

1. Општина Горажде 42.000,00 КМ из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број: 132-500-201
2829930, отворен код НЛБ банка
Тузла, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина 42.000,00
КМ из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ003) - Текући трансфери
Општини Фоча-Устиколина на рачун број: 101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево,
филијала Горажде.
3. Општина Пале-Прача 42.000,00 КМ
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100
(БАЛ 004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на рачун број:
102-007-0000001426, отворен код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 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:03-14-949/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 16/13), Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
унапређења услуга јавних предузећа
у Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2014.годину на
економском коду 614400 - Субвенције
јавним предузећима

01.август/коловоз 2014.
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Члан 1.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм унапређења услуга јавних предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2014.годину на економском коду 614400 – Субвенције јавним предузећима, у износу од 50.000 КМ.

Назив Програма:Програм унапређења
услуга јавних предузећа у Босанскоподрињском кантону Горажде

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Буџетски корисник:
17. Министарство за привреду
Економски/аналитички код:
Аналитички код:

ХАП 001

Назив аналитичког кода: Субвенције
јавним предузећима
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014.
Укупна вриједност Програма: 50.000 КМ

Одговорно лице:

Демир Имамовић

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић

Број:03-14-939/14
ПРЕМИЈЕР
08.07.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
...........................

Контакт-телефон:

491а)

Интернет:

ПРОГРАМ УТРОШКА
СРЕДСТАВА БУЏЕТА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Година:

2014.

Буџетски корисник:

Министарство
за привреду

Економски код:

614 400

Назив економског
кода:

Субвенције јавним
предузећима

614 400

+387 38 228 640

Контакт е-маил:
jedinicazarazvoj@bpkg.gov.bа
www.mp.bpkg.gov.bа

Сагласност:Сагласност на Програм утрошка дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“,
број:11/14)

На основу члана 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанско-подрињ-
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ског кантона Горажде“, број: 16/13), у
складу са Програмом развоја Босанско
-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/11) и Законом о систему државне помоћи у Босни
и Херцеговини (“Службени гласник
БиХ” број: 10/12), Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде утврђује:

01.август/коловоз 2014.

2.2.1.

Сврха Програма је смањивање
ризика од прекида водоснабдијевања становништва и привреде питком водом због дотрајалих постројења и опреме које комунална предузећа не могу санирати властитим средствима и
средствима јединица локалне
самоуправе. Сврха Програма је,
такођер, да у складу са чланом
41. Закона о извршењу Буџета,
осигура плански и транспарентан утрошак средстава, одобрен на економском коду 614 400
(ХАП 001) – Субвенције јавним
предузећима, у складу са важећим законским прописима.

ПРОГРАМ УТРОШКА
средстава Буџета Босанско-подрињког
кантона Горажде за 2014. годину
са економског кода 614 00 - Субвенције
јавним предузећима
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

2.3.

Посебни циљеви

1.1.

Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.
годину са економског кода 614
400 – Субвенције јавним предузећима гласи: Програм унапређења услуга јавних предузећа у
Босанско-подрињском кантону
Горажде (у даљем тексту: Програм).

2.3.1.

Посебни циљеви Програма су:
a) подршка у набавци приоритетне опреме за потребе водоснабдијевања,
б) подршка у санацији друге
опреме која се користи у пр-

2.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

2.1.

Општи циљ

2.1.1.

Основни циљ Програма је пружање подршке јавним комуналним предузећима у осигурању
техничких и технолошких стандарда у производњи и снабдијевању корисника питком водом.

2.3.2.1. Први посебан циљ је осигурање
подршке комуналним предузећима у набавци приоритетне
опреме која је неопходна за процес водоснабдијевања и без које комунална предузећа не могу
осигурати пружање услуга производње и дистрибуције воде
корисницима.

2.2.

Сврха Програма

оцесу производње питке воде.

2.3.2. Подршка у набавци приоритетне опреме за потребе водоснабдијевања

2.3.2.2. У оквиру првог циља приоритетне су активности и мјере којима се набавља опрема у виду

01.август/коловоз 2014.

Број 11 – страна 1401

пумпи и друге припадајуће опреме за за производњу и транспорт сирове воде.
2.3.2.3. У протекле три године у оквиру
ру подршке јавним предузећима осигурана је подршка свим
јавним предузећима за набавку
опреме која доприноси смањењу оперативних трошкова и/
или повећању прихода од редовног пословања. Ова подршка је
осигурана у Програму за 2011.
годину. Програм за 2013. годину је био усмјерен на пружање
директне помоћи ЈПРТ ВБПК
Горажде у санирању губитака и
набавци приоритетне опреме
за производњу и емитовање Програма.
2.3.2.4. Програм за 2014. годину је приоритетно фокусиран на подршку јавним комуналним предузећима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
2.3.3. Подршка у санацији друге опреме у процесу производње
питке воде
2.3.3.1. Други посебан циљ Програма је
пружање подршке комуналним
предузећима у санацији друге
опреме у производњи питке воде која се налази у таквом стању
да без њене поправке може доћи до проблема у стабилном водоснабдијевању корисника.
2.3.3.2. У оквиру другог посебног циља
настоји се побољшати стање техничко-технолошке оспособљености комуналних предузећа
код производње питке воде, за-

нављањем и набавком друге
пратеће опеме код производње
питке воде, као што су припадајући цјевоводи са вентилима,
мјерни инструменти и друга
машинска и електро неопходна
опрема.
3.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ
ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

3.1.

На основу закона о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 05/03”), надлежности
Министарства за привреду су
предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапријеђење
производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање пољопривредним земљиштем, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде,
водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и
рекреационе сврхе, употреба и
заштита вода, улагања у привредна предузећа, саобраћај роба и услуга, учешће у креирању
политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга,
закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитацијских и других центара, промоција туризма, угости-
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тељство, подузетништво, провођење политике развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и одржавање саобраћајница од значаја за
Кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју
Босанско-подрињског кантона
Горажде.
3.2.

Овај Програм креиран је на основу надлежности Министарства за привреду у области провођења развоја комуналне инфраструктуре.

3.3.

Програм је изузев законског оквира наведеног у преамбули
Програма, усклађен и са:

управе у надлежности Кантона.
Министарство за привреду је
2011. године покренуло Програм унапријеђења услуга јавних
предузећа и од тада се у складу
са годишњим циљевима јавним
предузећима на подручју кантона, основаним од стране Кантона и јединица локалне самоуправе, пружа подршка у областима дефинисаним Програмом
развоја Кантона. У протекле двије године пружена је финансијска подршка највећим дијелом
кроз набавку нових уређаја и
опреме за пружање услуга од
општег интереса.
4.2.

а) Законом о јавним предузећима у Федерацији БиХ,
б) Законом о комуналним дјелатностима ФБиХ,
ц) Програмом рада Владе Босанско - подрињског кантона
Горажде за 2014.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/14)
д) Иницијативом посланика Скупштине БПК Горажде у 2013.
години
4.

ОПИС ПРОГРАМА

4.1.

Програмом развоја Босанскоподрињског кантона Горажде
до 2014. године (у даљем тексту:
Програм развоја Кантона) дефинисане су основне смјернице
за дјеловање Владе на побољшању стања у областима јавне

Програм је креиран у циљу испуњавања сљедећих приоритета Програма развоја кантона:
-

-

-

4.3.

осигурање потпуне сарадње органа управе која омогућава дјелотворније, ефикасније, ефективније дјеловање и рационално
кориштење јавних ресурса,
осигурање дјелотворне, ефикасне и хармонизоване јавне управе и јавних служби које ће грађанима пружити квалитетне услуге за мање новца и које ће пословати на основу транспарентних и отворених процедура по
европским стандардима,
осигурање ефикасног утрошка
јавних средстава у вршењу своје
надлежности и одрживог система финансирања јавних установа и предузећа.
Програм у 2014. години има кориговане посебне циљеве, како
би се у складу са циљевима Владе и Иницијативом посланика
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Скупштине БПК Горажде, осигурала одговарајућа подршка
јавном предузећу ЈКП „6. март“
д.о.о. Горажде. У складу са тим
и са циљевима дефинисаним у
Програму развоја, овим Програмом се стварају услови за имплементацију приоритетног пројекта који омогућава дугорочно рјешење за боље функционисање производње питке воде
кроз набавку нове и реконструкцију дотрајале опреме.
4.4.

4.5.

Из тог разлога, сврха Програма
јесте да пружи подршку јавним
комуналним предузећима на
подручју кантона која се налазе
у потешкоћама и која нису у стању да властитим средствима
зауставе губитке који би без интервенције Владе кантона готово сигурно резултирали застојем њиховог пословања и престанком пружања услуга од јавног интереса.
Програм обухвата:
а) опште и посебне циљеве Програма за 2014. годину,
б) преглед стања,
ц) одредбе о почетку и роковима провођења Програма,
д) потребна средства за провођење Програма,
е) критерије за расподјелу средстава,
ф) процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захтјева за средствима,
г) приоритете, финансијске критерије и начин рангирања,
х) назив корисника средстава,
и) процјену резултата и
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ј) процјену непредвиђених расхода и ризика.
4.6.

Пружање подршке обезбједиће
се кроз финансирање и суфинансирање пројеката и захтјева
у складу са одредбама овог Програма.

5.

ПОЧЕТАК И РОКОВИ
ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

5.1.

Провођење Програма у 2014.
години почиње добивањем сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и трајаће до 31.12.2014. године.

5.2.

Крајњи рок за достављање приједлога пројеката и захтјева за
кориштење средстава у 2014. години истиче 05. децембра 2014.
године у 16:00 сати.

6.

АНАЛИЗА СТАЊА

6.1.

Јавна комунална предузећа на
подручју БПК Горажде, између
осталог, обављају дјелатност водоснабдијевања насељених мјеста у урбаним дијеловима општина, управљају канализацијом
и отпадним водама, врше дјелатност одлагања крутог отпада и
обављају дјелатност уређења парковских и других површина.
Највећи проблеми у пословању
комуналних предузећа су економске природе и ниских прихода по основу продаје питке воде
и вршења осталих услуга основне и споредне дјелатности, те
недовољним приходима општина по основу одлука којима се

6.2.
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6.3.

6.4.

комуналне услуге пружају грађанима.
Недовољни извори прихода утицали су на немогућност измирења обавеза према плаћању
електичне енергије основних
сировина за пречишћавање питке воде, набавке опреме и резервних дијелова за пумпно водоснабдијевање.
Најважнији идентификовани
проблеми у пружању услуга водоснабдијевања су старе цијеви
у систему водовода и канализације, чиме се стварају велики
губици у секундарној мрежи,
недостатак квалитетне контроле постојећих система, дотрајала опрема у систему производње сирове и питке воде, као и
резервни дијелови за исту. Треба напоменути да се ЈКП „6. март” д.о.о. Горажде, актом број:
1729/13 од 13.12.2013.године обратило захтјевом Влади и Министарству за привреду БПК Горажде, у коме, између осталих
проблема, тражи да се у Буџету
за 2014.годину планирају финансијска средства за ЈКП „6. март” д.о.о. Горажде у износу од
100.000 КМ. У акту се наводи
даље да пумпно постројење у
фабрици воде Витковићи ради
са једном радном пумпом сирове воде и двије пумпе питке воде, што представља могућност
да избацивањем из рада било
које од ових пумпи може град
оставити без воде најмање два
мјесеца. Пумпе које тренутно
раде у фабрици воде су често
ремонтоване и за њих су издвајана велика средства у циљу са-
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6.5.

нације. Тренутно ЈКП ”6. март”
д.о.о. Горажде није у могућности да изврши занављање пумпног постројења, што представља велики проблем обзиром да
се ради о услугама од јавног интереса што је сходно члановима
22. и 38. Закона о комуналним
дјелатностима.
Имајући у виду да су посланици Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде у више наврата тражили да се обезбиједе бољи услови за производњу воде, а поготово набавка
пумпи за производњу воде, Програм подршке јавним предузећима је усмјерен ка помоћи јавним комуналним предузећима
у набавци основних средстава
која омогућавају сигурно и стабилно водоснабдијевање становништва. Програмом није предвиђена подршка за проширивање обима водоснабдијевања,
већ искључиво у виду подршке
у осигурању достигнутог нивоа
водоснабдијевања становништва.

7.

ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА
И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ
ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ

7.1.

У протекле три године из средстава Програма пружена је значајна подршка јавним предузећима у набаци опреме и других
сталних средстава који доприносе смањењу оперативних трошкова пословања и повећању
прихода од основне дјелатности. У 2011. години за ове намјене подржано је 7 пројеката јавн-
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их предузећа са простора кантона.
7.2.

7.3.

У протеклој години пружена је
подршка искључиво Јавном предузећу РТВБПК Горажде у смањењу губитака из редовног пословања и набаци неопходне
опреме за пружање услуга из
основне дјелатности – информисања.

8.2.2. За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је сљедећи максимални/минимални
буџет:
а) Подршка за набавку
приоритетне опреме
за потребе водоснабдијевања

За 2014. годину Програм је коригован на начин да се фокусира искључиво на јавна комунална предузећа у циљу осигурања опреме за редовно пословање без које би јавна комунална предузећа била у опасности
да потпуно прекину или значајно смање обим услуга водоснабдијевања становништва.

8.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

8.1.

Висина средстава за провођење
Програма

8.1.1. Потребна средства за провођење
Програма утрошка дефинисана
су Буџетом Босанско-подрињског кантона у укупном износу од
50.000 КМ. Средства за ове намјене налазе се на економском коду 614 400 (ХАП 001) – Субвенције јавним предузећима.
8.2.

мална или минимална висина
средстава за појединчни специфични циљ представља једну
финансијску компоненту Програма.

Максимални буџет по компонентама

8.2.1. Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки
посебни циљ Програма. Макси-

Максимални буџет:45.000 КМ
б) Подршка у санацији
друге опреме у процесу производње пи
тке воде
Минималан буџет: 5.000 КМ
8.3.

Овим Програмом је предвиђена
подршка за опште и посебне
циљеве само за 2014. годину и
за исте циљеве подршка није
планирана за 2015. и 2016. годину.

9.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

9.1.

Начин расподјеле средстава

9.1.1.

Расподјела средстава врши се
додјелом државне помоћи у новцу, стварима и правима за пројекте, активности и мјере у складу са циљевима предвиђене
тачком 2. Програма и може бити додијељена једном или више
пута у складу са одредбама овог
Програма.
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката и захтјева у складу са Програмом. Коначне одлуке о додјели државне помоћи
за појединачне пројекте, активности и мјере и средстава из овог Програма, на приједлог Министарства за привреду, доноси
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају додјеле државне помоћи у правима и стварима, поступак провођења јавне набавке
може провести ресорно министарство у складу са Програмом.
Поступак јавне набавке и склапање уговора о набавци, извођењу радова и/или вршењу услуга проводи се након добивања
сагласности Владе Босанско-подрињског кантона Горажде. Давањем сагласности на склапање
уговора са понуђачем који је изабран у поступку јавне набавке
Влада доноси коначну одлуку о
додјели државне помоћи.
Додјела средстава се може вршити у хитним случајевима и на
основу захтјева за подршком у
реализацији појединачне активности или потребе искључиво
на начин прописан Програмом.
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риносу у остваривању очекиваних резултата Програма из тачке 13.1. и других елемената за
расподјелу у складу са одредбама Програма.
9.2.2.

Приликом одлучивања о расподјели средстава примјењиватће
се критерији путем којих ће се
оцјењивати сви битни аспекти
утицаја акције предложене за
финансирање на начин да се
осигура да се средства ефикасно користе за испуњавање циљева Програма.

9.2.3.

Критерији по основу којих ће се
вршити расподјела средстава
Програма:

9.2.3.1. Финансијски и организациони
капацитети апликанта за провођење акције (за пројекте)
9.2.3.2. Усклађеност акције са сврхом,
општим и посебним циљевима
Програма
9.2.3.3. Методологија провођења планиране акције (за пројекте)
9.2.3.4. Допринос одрживом побољшању стања из тачке 6. Програма
9.2.3.5. Трошковна ефикасност у провођењу акције

9.2.

Критерији за расподјелу

9.3.

Начин расподјеле средстава

9.2.1.

Расподјела средстава, у складу
са општим циљем Програма из
тачке 2.1. ће се вршити у складу
са посебним циљевима из тачке 2.3. и приоритетима из тачке
12.1 Програма, сразмјерно доп-

9.3.1.

Расподјела средстава ће се вршити на основу одобрених пројеката и захтјева за средствима у
складу са сваким посебним циљем Програма. Расподјела средстава врши се додјелом државне
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помоћи у новцу и она може бити додијељена једном или више
пута у складу са одредбама Програма.
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9.4.4.

Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви
аспекти приједлога пројеката и
захтјева објективно селектују и
процијене.

9.4.5.

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

Сви приједлози пројеката или
захтјеви се процјењују у складу
са критеријима из тачке 9.2.3.
Програма, којим ће се вредновати њихов допринос остваривању циљева Програма на начин предвиђен процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања из тачке 11. Програма.

10.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
У ПРОГРАМУ

10.1.

Општи услови за учествовање у
Програму

9.4.

Кандидовање приједлога пројекта и подношење захтјева за средствима

10.1.1. Општи услови за учествовање у
Програму су:

9.4.1.

Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива,
који се расписује у складу са одредбама Програма.

9.4.2.

Приједлози пројеката се достављају за аплицирање на средства
у оквиру првог посебног циља.

9.4.3.

Апликант може доставити један
приједлог пројеката за средства
само за први посебни циљ или
један приједлог пројекта који
доприноси остваривању свих
посебних циљева Програма.

9.3.2.

9.3.3.

У случају да се помоћ одобрава
за више корисника, коначну сагласност на списак корисника
средстава државне помоћи из
овог Програма даје Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.

а) да је регистровано као јавно
предузеће у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службене новине Ф
БиХ“, број: 08/05 и 81/08)
б) да има регистрацију и сједиште на простору Босанскоподрињског кантона Горажде
ц) да се не налазе у процесу стечаја или ликвидације или блокаде рачуна,
д) да је регистровано минимално 2 године од дана подношења захтјева за учествовање у
Програму
е) да немају неизмирених обавеза за порезе и доприносе,
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укључујући и неизмирене обавезе које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
10.2.

Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде у периоду
од протекле три године уколико им је таква помоћ додијељена,
б) да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их добили у задње
три буџетске године,
ц) да нису користили подршку
за исте или сличне намјене у
периоду од протекле двије
године из средстава овог Програма,
д) да имају сагласност јединица
локалне самоуправе за провођење активности тражене
захтјевом.

Посебни услови за учествовање
у Програму

10.2.1. За сваки посебан циљ Програма, поред општих, примјењиваће се и посебни услови за учествовање у Програму.
10.2.2. Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
а) да су намјенски утрошили
средства одобрена од стране
Владе Босанско-подрињског
кантона у периоду од протекле три године уколико им је
таква помоћ додијељена,
б) да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их добили у задње
три буџетске године,
ц) да нису користили подршку
за исте или сличне намјене у
периоду од протекле двије
године из средстава овог Програма,
д) да имају сагласност јединица
локалне самоуправе за провођење активности предвиђених пројектом или тражених
захтјевом.
10.2.3. Посебни услови за аплицирање
у оквиру другог посебног циља
су:
а) да су намјенски утрошили
средства одобрена од стране

10.3.

Кандидовање приједлога пројекта и подношење захтјева за средствима

10.3.1. Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања Програма у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
10.3.2. Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима се могу достављати и прије објављивања Програма у службеним новинама само у случају претходне сагласности Владе.
10.3.3. Подношење захтјева за средствима дозвољено је за све посебне
циљеве.
10.3.4. Подношење приједлога пројекта и захтјева за средствима вр-
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ши се искључиво на апликационом обрасцу пројекта и захтјева Министарства за привреду
БПК Горажде.
10.3.5. Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви
аспекти приједлога пројеката и
захтјева објективно селектују и
процијене.
10.3.6. Сви приједлози пројеката или
захтјеви за средствима се процјењују у складу са процедурама
аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
11.

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ЗАХТЈЕВА ЗА СРЕДСТВИМА

11.1.

Апликант
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11.2.1. Апликант може кандидовати
један приједлог пројекта у којем је планирано суфинансирање или финансирање трошкова пројекта из средстава Програма.
11.2.2. Апликант може у току године
доставити један приједлог пројекта.
11.2.3. Министарство може расписати
други јавни позив за достављање приједлога пројеката уколико се ради о специфичним активностима у складу са одлуком
Владе или уколико дође до повећања Буџета, те уколико се средства планирана за финансирање пројеката и захтјева не утроше у временском плану који
је одређен Програмом.

11.1.1. Лица која испуњавају опште и
посебне услове за учествовање
у Програму и која у форми прописаној од стране Мнинистарства за привреду доставе приједлог пројекта и захтјев за средствима имају статус апликанта.

11.2.4. Обавезни садржај приједлога
пројекта је дефинисан у форми
за аплицирање која се налази у
Прилогу 1. овог Програма.

11.1.2. Апликанту који је дефинисан
Програмом доставља се обавјештење које минимално садржи
сажетак Програма, а посебно
опште и посебне циљеве Програма, планиране активности,
начин расподјеле и рокове за
достављање апликација.

11.3.1. Укупан буџет предложених пројеката које апликанти достављају за финансирање, не може
бити мањи од 10.000 КМ. Максимални износ пројекта није ограничен.

11.1.3. Крајњи рок за објављивање јавних позива је 15. новембар 2014.
године.
11.2.

Кандидовање приједлога пројеката

11.3.

Финансирање приједлога пројеката

11.3.2. Минимални и максимални износ гранта који може бити затражен за суфинансирање пројекта у новцу је у распону од
10.000 КМ до 45.000 КМ.
11.3.3. Минимални и максимални износ гранта који може бити одо-
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брен у случају додјеле државне
помоћи у правима и стварима је
у распону од 10.000 КМ до
45.000 КМ.

од утврђене висине ће у фази
административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.

11.3.4. Учешће апликанта у финансирању предложених пројектних
активности је обавезно.

11.3.6. Минимални и максимални износ гранта за финсирање или
суфинансирање пројеката из
средстава овог Програма су дефинисани у распону за сваки
специфични циљ, како је приказано у табели 1.

11.3.5. Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални
износ пројекта, у којима је планирани грант већи или мањи

ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА
ГРАНТ СРЕДСТАВА У НОВЦУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА
Ред.
Бр.
1.

2.

11.4.

Посебан циљ
Подршка у набавци приоритетне опреме за потребе водоснабдијевања
Подршка у санацији друге опреме у процесу производње
питке воде
Подношење захтјева за средствима

11.4.1. Подношење захтјева за средствима намијењено је првенствено за аплицирање на средства
из Програма без предложеног
пројекта у случају постојања хитних, мањих или специфичних
потреба које су директно повезане са циљевима Програма те
у случају да Влада својом одлуком одобри кориштење средстава за намјене предвиђене у
оквиру другог посебног циља.
11.4.2. Укупан износ средстава који се
може додијелити путем захтјева

Укупан
буџет по
компоненти

Минимални
износ гранта

Максимални
износ гранта

45.000 КМ

10.000 КМ

45.000 КМ

5.000 КМ

2.500 КМ

5.000 КМ

за средствима не може прећи
10% укупног буџета у оквиру 1.
посебног циља Програма.
11.4.3. Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и приједлог пројекта и захтјев за средствима за исте или
сличне активности. Уколико је
у току године апликант користио средства Програма путем
захтјева за средствима, његов
приједлог пројекта, уколико је
поднесен за исти циљ као и захтјев, биће аутоматски одбијен
до испуњавања уговорених обавеза.
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11.4.4. Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој форми за захтјеве.
11.4.5. Истовремено апликант може
поднијети само један захтјев за
средствима у оквиру једног посебног циља.
11.4.6. У случају позитивне одлуке, апликант може поднијети нови
захтјев за средствима тек након
прихватања извјештаја о утрошку средстава по одобреном
захтјеву. У случају одбијања захтјева у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана
од дана пријема обавјештења о
одбијању захтјева.
11.5.

Обавезни садржај захтјева

11.5.1. У поднесеном захтјеву апликант је дужан навести:
а) основне податке о апликанту
б) опис усклађености захтјева
са општим и посебним циљевима Програма
ц) разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава
са финансијским описом и
мјерама подузетим прије подношења захтјева
д) преглед планираних активности
е) очекивани резултат који се
планира остварити
ф) износ тражених средстава из
Програма и износ средстава
који би се обезбиједио из других извора
11.6.

Финансирање захтјева за средствима
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11.6.1. Минимални и максимални износ гранта који на основу захтјева може бити затражен за први
и други посебни циљ је у распону од 2.500 КМ до 5.000 КМ.
Захтјеви у којима је планирани
грант већи или мањи од утврђене висине ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа осим за остваривање подстицаја у
оквиру петог посебног циља. У
току године апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
11.6.2. Приликом подношења захтјева
за средстима апликанти су дужни да воде рачуна о критеријима који су наведени у Програму. Свака апликација која није
у складу са критеријима из тачке 11.6.1. ће бити одбачена у административној провјери.
11.6.3. Захтјеви за средствима изван
рока, у којима је тражен износ
средстава већи од максималне
вриједности предвиђене Програмом и у којима нису достављени докази о властитом учешћу;
у којима нису достављени докази о испуњавању посебних услова или ограничења за остваривање подстицаја ће бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
11.7.

Отварање апликација и административна провјера

11.7.1. Отварање апликација и адми-
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нистративна провјера за приједлоге пројеката се проводе најкасније 15 дана од дана пријема
апликације.

лико је очигледно да је документ изостављен због случајне техничке грешке, а што се може
индиректно утврдити на основу преостале достављене документације. Комисија може затражити допуну документације за
максимално два доказа о испуњавању општих или посебних
услова који су прописана Програмом. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.

11.7.2. Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
11.7.3. Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да
ли лице које је доставило апликацију испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу са одредбама овог Програма. Административну провјеру
проводи комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Комисија провјерава да ли је апликација задовољила сљедеће услове:
-

да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,

-

да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,

-

да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,

-

да је предложено финансирање
у складу са одредбама о финансирању (11.3. и 11.6).

11.7.4. Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуисати у складу са одредбама
Програма. Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације уко-

11.7.5. Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
11.7.6. Након проведене процедуре,
Министарство за привреду ће
обавијестити апликанта о резултатима административне провјере.
11.8.

Евалуација достављених приједлога пројеката

11.8.1. За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство за привреду формира комисију.
11.8.2. Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у
периоду од максимално 30 дана
од завршетка административне
провјере.
11.8.3. При евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора у складу са критеријима из тачке 9.2.3. Програма:
а) Финансијски и оперативни
капацитети апликанта
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б) Релевантност
ц) Методологија
д) Одрживост
е) Буџет и трошковна ефикасност
11.9.

Евалуација достављених захтјева за средствима

11.9.1. Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
11.9.2. У евалуацији захтјева комисија
примјењује три групе индикатора у складу са одабраним критеријима из тачке 9.2.3. и то:
а) Релевантност
б) Одрживост
ц) Буџет и трошковна ефикасност
11.10. Оцјењивање/евалуација
апликација
11.10.1. Евалуација апликација се проводи на основу критерија и скале за евалуацију. Евалуациони
критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа. За сваку
подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећем
редослиједу:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
11.10.2.Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки критериј предвиђен у евалуацио-
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ној скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док
је максималан број бодова за захтјев за средствима 80.
11.10.3. Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима који имају мање од 50
бодова, се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација
се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова.
11.10.4. Уколико је укупан резултат у
поглављу буџет и трошковна
ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на
добивен укупан максималан број бодова.
11.10.5. Комисија ће процјењивати вриједност критерија. Приликом
одређивања вриједности критерија комисија ће се оцјењивати
вриједност критерија на основу
приоритетних активности из тачке 12.1. Програма, финансијских критерија из тачке 12.2. Програма, правила о начину рангирања из тачке 12.3. Програма,
а резултати пројекта ће се процјењивати у односу на очекиване/процијењене резултате Програма из тачке 13. Програма
на начин како је то предвиђено
у скали за евалуацију.
11.11. Критерији и скала за евалуацију
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КРИТЕРИЈ

Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом (из апликације)
1.2. Процјењени ниво финансијских капацитета апликанта
неопходнихг за имплементацију пројеката (апликација
и буџет пројекта)
2. Релевантност
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху и општи циљ
из тачке 2.1. и 2.2. Програма
2.2. Колико је апликација релевантна за посебне циљеве из
тачке 2.3. Програма
2.3. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности из тачке 12.1. Програма
3. Методологија
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема те да ли
су на задовољавајући начин планирани расположиви
ресурси апликанта неопходни за остваривање планираних резултата из пројекта?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети побољшању стања које је наведено у тачки 6. Програма?
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне
ефекте на очекиване резултате тачке 13. и смањење оперативних трошкова и повећавање оперативних прихода у сектору у којем апликант послује?
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском смислу
и да ли ће се остваривати и након престанка финансирања из Програма у периоду од минимално три године?

СКАЛА
Пројекти
Захтјеви
10
5

-

5

-

30

30

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

10

5

-

5

-

20

20

5x2

5x2

5

5

5

5
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5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплементацију планираних активности?
5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на
начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена на ефикасан и економичан начин?
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

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

листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења одлуке о
прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У
супротном, приједлог пројекта
се одбија.
11.12.5.Одобрене пројекте Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да донесе одлуку о
одобравању приједлога пројекта који ће се суфинансирати из
средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горазде – економски код 614 400 – Субвенције јавним предузећима.
11.12.6.Уколико се ради о одобреном
пројекту којим се кориснику одобрава исплата средстава у новцу, истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању приједлога пројекта Влади кантона се
доставља одобрени приједлог
пројекта и преднацрт уговора о
суфинансирању одобреног пројекта.
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11.12.7.Уколико се ради о одобреном
пројекту којим се кориснику одобрава грант у стварима или
правима, Влади Кантона се доставља приједлог одлуке о провођењу поступка јавне набавке у
складу са законом. Након завршетка поступка јавне набавке,
пројекте Министарство за привреду предлаже Влади Босанскоподрињског кантона Горажде
да да сагласност за закључивање уговора са одабраним понуђачем у складу са Законом.
11.12.8.У случају да је планирано финансирање пројекта из Програма
веће од 6.000 КМ и мање од
50.000 КМ, уз преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласности министру за привреду за потписивање уговора. Уколико је
износ одобреног гранта већи од
50.000 КМ, уз преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка о давању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде за закључивање
уговора о финансирању пројекта.
11.12.9.Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, и прибављеног мишљења кантоналног правобранилаштва на
нацрт уговора, приступа се потписивању уговора за суфинансирање пројекта, о чему се апликант писмено обавјештава. Уговором се дефинише начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корис-
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ника средстава и Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин
обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
11.12.10. Након испуњавања услова дефинисаних уговором, Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Кантона – економски код 614 400 – Субвенције
јавним предузећима, у складу
са потписаним уговором.
11.12.11.Након прихватања приједлога
одлуке од одобравању захтјева
за исплатом средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству
за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
11.13. Процедуре одобравања захтјева
за средствима
11.13.1.Апликације поднесене у форми
захтјева, а које се односе на први и други посебан циљ, а које
су у процесу евалуације добиле
више од 50 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
11.13.2.У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити испуњавање услова за добијање подршке из Програма,
посебно у погледу уклађености
стварног стања са стањем наведеним у захтјеву.
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11.13.3.Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање
захтјева у пуном или умањеном
износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току
провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима, односно пројектима који се
налазе у процесу одобравања.
Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до
3 мјесеца, након чега доноси
коначни приједлог одлуке.
11.13.4.Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за
чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се
на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке
о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У
супротном, захтјев за средствима се одбија.
11.13.5.Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 400 – Субвенције јавним предузећима.
11.13.6.Уговором ће се дефинисати начин имплементације средстава,
вријеме имплементације, обаве-
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зе корисника средстава и начин обезбјеђења инструмената за
намјенски утрошак средстава.
11.13.7.Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за
исплатом средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду
доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
12.

ПРИОРИТЕТИ,
ФИНАНСИЈСКИ
КРИТЕРИЈИ И НАЧИН
РАНГИРАЊА

12.1.

Приоритетне активности

12.1.1. Приоритетне активности и мјере су активности које су обухваћене тачкама 2.3.2.2. и 2.3.3.2.
Програма, у којим се пројекти:
-

-

12.2.

односе на системе за водоснабдијевање за више од 500 корисника (домаћинстава)
односе на набавку остале опреме за потребе воснабдијевања,
набавка за системе којим се опслужује минимално 500 корисника (домаћинстава)
Финансијски критерији

12.2.1. Финансијски критерији се примјенљују за оцјену буџета и трошковне ефикасности предложених активности.
12.2.2. За оцјењивање односа планираних трошкова и очекиваних ре-
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зултата те адекватности и ефикасности и економичности активности, примјењиваће се сљедећи финансијки критерији:
-

-

-

12.3.

однос висине тражене подршке
у односу на број корисника услуга који ће бити обухваћени
подршком,
однос тражене подршке у укупним трошковима која је неопходна за дугорочно и одрживо рјешавање проблема,
адекватно учешће апликанта у
финансирању трошкова пројекта.
Начин рангирања

12.3.1. Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета (критериј 9.2.3.1.) предност
ће се дати апликантима који су
успјешно реализовали сличне
или исте пројекте, који редовно
измирују обавезе према порезима и доприносима у односу на
апликанте који имају репрограм дуга, који су већи број посљедњих узастопних година пословали са добитком, који су дужи временски период активни
на подручју кантона, који су забиљежили раст броја запослених на начин да је осигурана боља организациона и кадровска
структура за провођење сличних пројеката. Овај критериј се
примјењује само приликом оцјењивања приједлога пројеката.
12.3.2. Приликом оцјењивања релевантности пројекта (критериј 9.2.
3.2.) предност ће се давати пројектима који доприносе оствари-
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вану циљева из тачке 2.3.2. Програма, а комисија ће водити рачуна о томе да приоритет да пројектима који ефикасније доприносе остваривању општих и
посебних циљева Програма те
да ли пројектом и захтјевом предвиђене активности доприносе испуњавању приоритета дефинисаних Програмом. Предност ће се дати апликацијама које имају за циљ реализацију приоритетних активности и мјера
предвиђених овим Програмом.
Посебна пажња ће бити дата
апликацијама које доприносе
остваривању више приоритетних активности и мјера предвиђених Програмом.
12.3.3. Приликом оцјењивања методологије (критериј 9.2.3.3.), оцјењиваће се методе и предложени
начин реализације активности.
Апликације које имају боље разрађену методологију и кохерентнији план имплементације
пројекта или захтјева ће имати
предност при рангирању. Овај
критериј се примјењује само
приликом оцјењивања приједлога пројеката.
12.3.4. Приликом оцјењивања одрживости пројекта (критериј 9.2.3.4.),
предност имају апликације које
доприносе одрживом рјешавању проблема наведеног у приједлог пројекта, који доприносе
холистичком (свеобухватном) рјешавању проблема и побољшању стања описаног у тачки 6.
Програма, те утицају пројекта
на побољшање стања у укупн-
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ом сектору у којем апликант послује. Приликом оцјењивања одрживости, процјењиваће се ниво планираних очекиваних резултата из тачке 13. Програма и
могућности за одрживи наставак остваривања резултата и након завршетка финансирања из
средстава овог Програма. Предност у пружању подршке ће се
дати пројектима и захтјевима који омогућавају остваривање већих резултата који су предвиђени овим Програмом.
12.3.5. Приком оцјењивања буџета и
трошковне ефикасности (критериј 9.2.3.5.) предност ће се дати
апликацијама које боље испуњавају финансијске критерије Програма, на начин да ће се предност давати апликантима који
пројектом побољшавању стање
за већи број корисника услуга,
у којем је планирана подршка
планирана на нивоу да дугорочно рјешавање проблема наведеног у пројекту, те пројектима у
којима су апликанти у већем нивоу планирали користити властита средства и ресурсе као властито учешће у финансирању
трошкова пројекта.
13. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
13.1.

Преглед очекиваних резултата
подршке

13.1.1. Очекивани резултати Програма
подршке јавног предузећа су:
a. Рјешење проблема који омогућавају сигуран и редован рад у
пружању услуга грађанима у
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минимално једном јавном комуналном предузећу у главном
систему за водоснабдијевање становништва и привреде водом
за пиће;
б. Осигурање бољих услова рада
на побољшању услуга јавног предузећа и унапређење система
пружања услуга који обезбјеђује већи степен задовољства корисника услуга јавног предузећа;
ц. Побољшање доступности услуга које се пружају корисницима;
д. Увођење нових врста услуга јавног предузећа;
е. Побољшање економске и финансијске одрживости јавног предузећа и проширење капацитета јавног предузећа кроз набавку неопходне опреме, уређаја и
машина.
13.1.2. Апликација која се поднесе за
финансирање из средстава Програма биће процјењивана у односу на очекиване резултате.
13.2.

Квантитативни преглед очекиваних резултата

13.2.1. У приједлогу пројекта неопходно је навести информације које
су потребне за утврђивање квантитативних ефеката очекиваних резултата пројекта.
13.3.

Мониторинг
Програма

имплементације

13.3.1. Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржане активности проводи у складу са потписаним уговором и у складу са одредбама овог Програма. У циљу
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осигурања процјене резултата,
одабрани корисник је дужан достављати правовремене одговоре Министарству на све упите
везане за имплементацију пројекта, омогућити члановима комисије увид у све поступке и
документе који су повезани са
имплементацијом пројекта, обавјештавати Министарство о свим одступањима у имплементацији пројекта од плана који је
дефинисан у приједлогу пројекта те омогућити комисији увид и у друге податке и документацију која је неопходна за успјешно провођење мониторинга.
13.3.2. Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити
на основу периодичног мониторинга имплементације активности, сачињавањем записника
уз који ће бити сва неопходна
документација којом се доказује
имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
13.3.3. У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у испуњавању уговорених
обавеза, Министарство за привреду предлаже Влади Босанскоподрињског кантона Горажде
доношење одлуке о поврату додијељење државне помоћи или
преусмјеравање у складу са одредбама Програма.
13.3.4. У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисник који је добио подршку
дужан је након утрошка одобрених средстава доставити Мин-
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истарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су одобрене за
финансирање из Програма. Корисник је дужан доставити један извјештај на половини и један на крају периода имплементације пројекта. Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени кориснику средстава.
13.3.5. Надзор реализације Програма
врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
14.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

14.1.

Непредвиђени расходи

14.1.1. Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности могу се појавити само
као резултат промјена унутар
ин-терне структуре самог Програма, али не и до повећања укупних непредвиђених расхода
Програма.
14.2.

Ризици

14.2.1. Како би се смањили ризици у
процесу имплементације Програма, уведен је механизам испуњавања предуслова у имплементацији пројеката који се испуњавају добијањем сагласности
од органа предвиђеног Програмом. Обзиром на специфичности Програма, средства из Програма се могу одобрити након
што је пројекат или захтјев одо-
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брен од стране Владе те након
што су испуњени одређени предуслови предвиђени Програмом. У циљу додатног смањења
ризика, Влада, одлуком о одобравању пројеката може дефинисати додатне услове које је апликант обавезан испунити прије исплате средстава у складу са
Програмом.
14.2.2. Апликант је дужан планирати
одговарајуће мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и резултата који
су предвиђени у активностима
и мјерама за које су добили подршку из овог Програма.
15.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

15.1.

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

15.2.

Поред лица из претходног става, на Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се формирају у складу
са Програмом. Чланови комисије за провођење активности на
оцјењивању апликација у складу са тачком 11. Програма не
могу бити чланови комисије за
контролу реализације уговорених обавеза у складу са тачком
13. Програма. Комисије по овом
Програму се не плаћају.

Број:04-14-1208-2/14
МИНИСТАР
08.07.2014.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде
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Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-939/14 од
08.07.2014.године.

492
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 85. редовној сједници, одржаној
дана 08.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава “Програм развоја
туризма у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2014. годину”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на утрошак средстава по “Програму
развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2014. годину”,
утврђених у Буџету Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, на економском коду 614100 - Текући трансфери
другим нивоима власти за развој туризма, у износу од 100.000,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. ове Одлуке.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-940/14
ПРЕМИЈЕР
08.07.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
..............................

492а)
ПРОГРАМ УТРОШКА
СРЕДСТАВА БУЏЕТА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Година:
Буџетски корисник
Економски код:
Назив економског кода:

2014.
Министарство
за привреду
614 100
Текући трансфери
другим нивоима
власти за развој
туризма

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив Програма:
Програм развоја
туризма у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2014. годину
Буџетски корисник:
17. Министарство за привреду
Економски/аналитички код: 614 100

Економски код:
Текући трансфери
другим нивоима власти за развој
туризма
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014.
Укупна вриједност Програма: 100.000 КМ

Одговорно лице:

Демир Имамовић

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм: Алмас Пита
Контакт-телефон:

+387 38 224 264

Контакт е-маил:
mbpkprivredaipoduzetništvo@hotmail.com

Датум усвајања Програма:
08.07.2014. године
Сагласност на Програм утрошка у складу са Законом о извршењу Буџета
БПК Горажде дала је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-940/14 од 08.07.2014. године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:11/14)

У складу са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:16/13), Закона о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ“, брoj:102/13 и 9/14), Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” број:10/12) и на основу Програма развоја Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 10/11), Министарство за привре-
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ду Босанско-подрињског кантона Горажде утврђује:
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2.1.2.

У складу са Програмом рада
Владе, основни циљ Програма
је и исплата средстава по одлуци Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде број:03-14-1528
/13 за пројекте унапређења јавне туристичке инфраструктуре
који су одобрени по Програму
развоја туризма за 2013. годину
а који због смањења средстава у
Буџету нису исплаћена.

2.2.

Сврха Програма

2.2.1.

Сврха Програма је да допринесе дугорочном циљу у области
туризма на начин да туристичка дјелатност има значајан утицај на економски развој, запошљавање, генерисање дохотка и
побољшање укупне квалитете
живота на простору Босанскоподрињског кантона Горажде.

2.3.

Посебни циљеви

2.3.1.

Програм садржи посебне циљеве Програма који су креирани
како би се дефинисали специфични и мјерљиви циљеви за развој туризма на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. У складу са општим циљем, посебни циљеви Програма
за 2014. годину су:

ПРОГРАМ УТРОШКА
СРЕДСТАВА БУЏЕТА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
СА ЕКОНОМСКОГ КОДА 614 100
– ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

1.1.

Назив Програма утрошка средстава Буџета Министарства за
привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског
кода 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти за
развој туризма, гласи: „Програм развоја туризма у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2014. годину“

2.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

2.1.

Основни циљ Програма

2.1.1.

Основни циљ Програма је пружање подршке другим нивоима
власти да самостално или у сарадњи са другим актерима допринесу развоју јавне туристичке инфраструктуре, активирању нових туристичких ресурса
за љетни, зимски, транзитни, сеоски и за еко туризам на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.

1. унапређење јавне туристичке
инфраструктуре и завршетак
имплементације пројеката одобрених по Програму за 2013. годину по одлуци Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1528/13,
2. развој и проширење туристич-
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ке понуде кроз активирање туристичких ресурса и уврштавање истих у туристичку понуду
Босанско-подрињског кантона
Горажде.
2.4.

Унапређење јавне туристичке
инфраструктуре

2.4.1. Први посебан циљ Програма је
пружање подршке општинама у
имплементацији пројеката на уређењу и опремању јавне туристичке инфраструктуре који су одобрени Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-1528/13 и којима су
дефинисане приоритетне локације за развој туризма.
2.4.2. Подршка за унапређење туристтичке инфраструктуре обезбиједиће се за пројекте и активности
инвестиционог улагања у уређење туристичких локација на ријеци Дрини у општинама Горажде и Фоча у Федерацији БиХ, као
и општини Пале у Федерацији
БиХ за изградњу туристичке инфраструктуре на Кривој Драги
за зимски туризам.
2.4.3. У току 2013. године Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
је донијела Одлуку о одобравању
пројеката број: 03-14-1528/13, путем које је Општини Горажде одобрена подршка за пројект „Изградња пристаништа за сплавове
и уређење десне обале ријеке Дрине испод Градског моста“ у висини од 20.000 КМ, Општини Фоча у Федерацији БиХ за пројект
„Уређење обала ријеке Дрине за
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дневни боравак туриста“ у висини од 20.000 КМ и Општини Пале ФБиХ за пројект „Изградња
туристичке инфраструктуре на
стази за скијалиште у саставу Спортско-рекреативног центра Крива Драга“ у висини од 20.000 КМ.
Иако су Програми одобрени, средства за њихову имплементацију нису исплаћена због финансијских потешкоћа у Буџету Кантона.
2.4.4. Програмом за 2014. годину планира се исплата по претходно наведеној Одлуци јер су потписани
уговори и обављена комплетна
процедура одабира корисника средстава.
2.5. Проширење, унапређење и развој туристичке понуде
2.5.1. Други посебан циљ Програма је
осигуравање планског приступа
који ће омогућити проширење,
унапређење и развој туристичке
понуде кантона, брже активирање туристичких ресурса и уврштавање истих у туристичку понуду Босанско-подрињског кантона Горажде.
2.5.2. У оквиру другог посебног циља
подршка ће се осигурати за активности које су пројектом „Уређења и заштите плажа и купалишта на ријеци Дрини“ предвиђене за уређење и заштиту 12 купалишта на ријеци Дрини, а које
је Министарство за привреду кандидовало за финансирање по
јавном позиву Фонда за заштиту
околине Федерације БиХ у 2014.
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години. У оквиру овог циља планирана је подршка у виду властитих средстава апликанта у случају одобравања пројекта од стране Фонда за заштиту околине
Федерације БиХ, односно подршка активностима које су предвиђене пројектом у случају изостанка подршке Фонда за заштиту
околине имајући у виду посљедице катастрофалних поплава које су у мају 2014. године погодиле
Босну и Херцеговину и најавама
за преусмјерење подршке за подручја погођена поплавама. Поред тога, у оквиру овог пројекта
планирана је подршка и другим
мјерама које доприносе активирању туристичких потенцијла и
њихово кориштење у туристичке сврхе те подршка активностима које доприносе промоцији туризма и развоју еко-туризма на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
2.5.3. У току 2013. године за ове потребе израђена је Студија о могућностима изградње плажа и купалишта на подручју БПК Горажде,
чиме су идентификоване локације које, у складу са прописима
из области вода, могу бити кориштене као плаже и купалишта.
Идентификоване плаже и купалишта су предложене за уврштавање у Просторни план БПК Горажде за период 2008-2028. година.
2.5.4. Подршка за унапређење и развој
туристичке инфраструктуре предвиђена је и за 2015/16. годину.
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3.

ЗАКОНСКИ ОКВИР
ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА

3.1.

На основу Закона о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 09/13), надлежности
Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде су предлагање и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање
пољопривредним земљиштем,
узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске
воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреационе сврхе, употреба и заштита вода, улагања у
привредна предузећа, саобраћај
роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза,
контрола цијена производа и
услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитацијских и других центара, промоција туризма,
угоститељство, подузетништво,
провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и од-
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ржавање саобраћајница од значаја за кантон, модернизација
цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
3.2.

Програм је усклађен са Стратегијом развоја туризма Федерације БиХ за период 2008-2018.
година. Претходно наведеном
Стратегијом обухваћени су капитални инфраструктурни пројекти и исти се планирају реализовати Програмом развоја туризма у Босанско-подрињском
кантону Горажде у периоду за
који је урађена Стратегија.

3.3.

Програм развоја туризма Босанско-подрињског кантона Горажде израђен је у складу са Програмом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде до 2014.
године и у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2014. годину.

3.4.

Програм је такође усклађен и са
Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/14).

4.

ОПИС ПРОГРАМА

4.1.

Програм утрошка је проведбени акт Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде који осигурава да
се планирана средства у Буџету
Министарства за привреду Бос-

анско-подрињског кантона Горажде користе на транспарентан, специфичан, мјерљив начин у временски одређеном периоду са намјером/сврхом да се
омогући повећање привредне
активности у сектору туризма и
побољшање укупне квалитете
живота на простору Босанскоподрињског кантона Горажде.
4.2.

Програм ће обезбиједити суфинансирање Одлуке о одобравању приједлога пројеката број:
03-14-1528/13, коју је донијела
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 45. редовној сједници, одржаној дана
17.09.2013. године, а који нису
могли бити исплаћени у 2013.
години због недостатка новчаних средстава. Претходно наведеном Одлуком обухваћени су
сљедећи корисници средстава:
Општина Горажде за пројект
„Изградња пристаништа за сплавове и уређење десне обале
ријеке Дрине испод Градског
моста“ у висини од 20.000 КМ,
Општина Фоча у Федерацији
БиХ за пројект „Уређење обала
ријеке Дрине за дневни боравак
туриста“ у висини од 20.000 КМ
и Општина Пале ФБиХ за пројект „Изградња туристичке инфраструктуре на стази за скијалиште у саставу Спортско-рекреативног центра Крива Драга“
у висини од 20.000 КМ. Укупан
износ средстава потребан за реализацију наведене одлуке је
60.000 КМ. Разлог за уврштавања јесте у томе што је Министарство провело комплетну проц-
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едуру предвиђену Програмом
развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде за
2013. годину (закључило уговоре, корисници су доставили мјенице и припадајућа мјенична
овлаштења), али због недостатка новчаних средстава у Буџету
средства нису исплаћена у 2013.
години.
4.3.

4.4.

Програм ће обезбиједити и подршку за даље унапређење и
развој туристичке инфраструктуре чије активности су планиране интензивинијим темпом и
уз суфинансирање из средстава
јавних фондова Федерације БиХ.
За потребе ове активности Министарство за привреду је аплицирало по јавном позиву Фонда
за заштиту околине Федерације
БиХ. Исто тако, Програм ће обезбиједити подршку за друге
иновативне пројекте, активности и мјере које доприносе побољшању стања туристичке инфраструктуре, побољшању туристичке понуде и промоцији туристичких ресурса и потенцијале, у циљу стављања истих у
туристичку понуду Босанскоподрињског кантона Горажде.
Програмом ће се обезбиједити
и подршка Туристичкој заједници БПК Горажде за пројекте
којима се реализују активности
планиране у већ постојећим студијама, идејним рјешењима пројеката и осталим стратешким
постојећим документима.
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5.

ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМА

5.1.

Програм развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде је вишегодишњи Програм који се проводи у периоду
од 2011. до 2014. године.

5.2.

Имплементација Програма за
2014.годину почиње добивањем
сагласности од Владе Босанско
подрињског кантона Горажде и
трајаће до 31.12.2014. године. Крајњи рок за достављање захтјева
за кориштење средстава истиче
03. новембра 2014.године у 16:00
сати.

6.

СТАЊЕ ТУРИЗМА
НА ПОДРУЧЈУ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

6.1.

Босанско-подрињски кантон Горажде већ дужи низ година стагнира по питању развоја туризма. Осигурањем адекватне туристичке инфраструктуре створиле би се претпоставке за бржи
развој туристичке дјелатности и
запошљавање у туризму. Недовољно развијено стање у овој грани привреде најбоље се огледа
у туристичком индикатору броја долазака туриста и броја ноћења. Према званичним статистичким подацима, у 2013. години укупно је забиљежено 3.115
долазака туриста и 7.267 ноћења. Подаци о броју долазака и
ноћења туриста у 2013. години
дати су у табели 1.
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ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА НА ПОДРУЧЈУ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ
У ПЕРИОДУ 01.-12.2013. ГОДИНЕ

МЈЕСЕЦ

Број
ноћења

Број долазака

Хотели и сличан смјештај
Домаћи
Доласци
Ноћења

Страни
Доласци
Ноћења

Домаћи

Страни

Домаћи

Страни

Јануар

247

10

624

22

247

624

10

22

Фебруар

106

24

244

43

106

244

24

43

Март

177

10

527

40

177

527

10

40

Април

348

31

459

37

348

459

31

37

Мај

266

54

441

225

266

441

54

225

Јуни

216

32

433

59

216

433

32

59

Јули

311

27

432

71

311

432

27

71

Август

215

81

570

466

215

570

81

466

Септембар

210

28

569

83

210

569

28

83

Октобар

196

57

602

195

196

602

57

195

Новембар

181

28

437

83

181

437

28

83

Децембар

225

35

485

120

225

485

35

120

УКУПНО

2.698

417

5.823

1.444

2.698

5.823

17

1.444

6.2.

У односу на остварене просјечне резултате у Федерацији Босне и Херцеговине, подаци о доласцима и ноћењима туриста
говоре да је Босанско-подрињски кантон Горажде остварио исподпросјечне резултате по броју
долазака туриста и ноћења. Просјечно задржавање туриста на
простору Босанско-подрињског
кантона Горажде је 2,33 дана, а
највећи број ноћења у наведен-

ом периоду остварили су туристи из Њемачке, Француске, Србије, Аустрије, Турске, Холандије, Кине, Словеније и Шпаније.
6.3.

У протекле три године у оквиру Програма подржане су активности на развоју туризма које
су имале за циљ осигурање инфраструктуре за развој зимског
туризма, уређење турстичких
локација и пружање подршке
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привредним субјектима активним у сектору туризма. Проведено је више акција које су имале
за циљ промоцију туристичких
потенцијала, организовани су
туристички догађаји, а посебно
значајна подршка је пружена
Туристичкој заједници која је
захваљујући подршци из овог
Програма имала осигурана средства за рад на промоцији туристичких потенцијала Босанско
-подрињског кантона Горажде.
7.

ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА
И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ
ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ

7.1.

Процјена напретка Програма

7.1.1.

У периоду од 2011/13. године
из средстава Програма подршке развоју туризма подржано је
укупно 18 пројеката.

7.1.2.

Програм развоја туризма на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде покренут је 2011.
године и у истом је обезбијеђена финансијска подршка за имплементацију десет пројеката:
шест пројеката из области унaпређења јавне туристичке инфраструктуре, два пројекта из области промоције туристичких
потенцијала и два пројекта из
области проширења туристичке понуде.

7.1.3.

У 2012. години није остварен
значајнији напредак по питању
повећања броја долазака туриста и ноћења јер није реализован
Програм развоја туризма у Бос-
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анско-подрињском кантону Горажде због недостатка новчаних средстава у Буџету.
7.1.4.

У 2013. години обезбијеђена је
финанијска подршка за промоцију туристичких производа и
потенцијала Босанско-подрињског кантона Горажде (3 пројекта), проширење туристичке понуде и категоризацију угоститељских објеката (5 пројеката).
Такођер је израђена Студија о
могућностима изградње плажа
и купалишта на ријеци Дрини
на потезу од Устиколине до Горажда од стране Института за
хидротехнику, што је неопходна планска документација за добијање претходне водне сагласности за извођење радова у водном појасу ријеке Дрине.

7.1.5.

Потребно је напоменути да поред подршке из средстава овог
Програма у протекле три године дошло је до значајнијег побољшавања стања у сектору туризма кроз изградњу нових туристичких капацитета и туристичких садржаја, а најважнији угоститељски објекти су извршили процес категоризације. Ипак, на подручју кантона и даље
недостаје туристичких капацитета и понуде која би омогућила снажнији прилив туриста.
Не постоје капацитети који би
могли примити веће групе туриста па би том проблему требало посветити значајнију пажњу у наредном периоду, као и
припреми инфраструктуре за
већу искориштеност туристич-
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ких ресурса Босанско-подрињског кантона Горажде.
7.2.

Кључне корекције Програма за
2014. годину

7.2.1.

У односу на Програм подршке
развоју туризма за 2013. годину
у Програму за 2014. годину нису планиране значајније промјене, а Програм је прилагођен
тешкој финансијској ситуацији
у којој се налази Буџет БПК Горажде. Програм ће обезбиједити суфинансирање Одлуке о одобравању приједлога пројеката
број: 03-14-1528/13, коју је донијела Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 45.
редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013.године, а који нису
могли бити исплаћени у 2013.
години због недостатка новчаних средстава.

7.2.2.

Претходно наведеном Одлуком
обухваћени су сљедећи корисници средстава: Општина Горажде за пројект „Изградња пристаништа за сплавове и уређење
десне обале ријеке Дрине испод
Градског моста“ у висини од
20.000 КМ, Општина Фоча у Федерацији БиХ за пројект „Уређење обала ријеке Дрине за дневни боравак туриста“ у висини
од 20.000 КМ и Општина Пале
ФБиХ за пројект „Изградња туристичке инфраструктуре на
стази за скијање у саставу Спортско-рекреативног центра Крива Драга“ у висини од 20.000
КМ. Укупан износ средстава потребан за реализацију наведене

Одлуке је 60.000 КМ.
7.2.3.

У циљу побољшања ефеката
Програма за 2014. годину, планирано је да Програм обезбиједити подршку за стварање услова за већим искориштавањем
природних потенцијала у туристичке сврхе и њихово стављање у туристичку понуду кантона, те подршку за пројекте који
доприносе унапређењу и развоју туристичких производа и
њихово укључивање у туристичку понуду и промоцију. Програмом ће се обезбиједити и подршка Туристичкој заједници
за пројекте којима се реализују
активности планиране у већ постојећим студијама, идејним рјешењима пројеката и осталим
постојећим стратешким документима.

8.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

8.1.

Висина средстава за провођење
Програма

8.1.1.

Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 16/13), на економском
коду 614 100 Текући трансфери
другим нивоима власти за развој туризма, у укупном износу
од 100.000 КМ.

8.2.

Максимални буџет по компонентама
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8.2.1.

1.
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Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки
посебни циљ из тачке 2. Програма. Максимална или минимална висина средстава за појединчни циљ представља једну финансијску компоненту Програма. За сваки посебан циљ, односно за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је
сљедећи максимални и минимални буџет:

2. Развој и проширење туристичке понуде кроз активирање туристичких ресурса и уврштавање истих у туристичку понуду
Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Максималан буџет: 40.000 КМ

8.3.

Исплата средстава по Одлуци
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-1528/13
Максималан буџет: 60.000 КМ

Финансијски план Програма за
период 2011/14 је одобрен у Буџету БПК за 2011-2014. годину у
укупном износу од 430.000,00 КМ,
од чега је у периоду 2011 – 2013.
извршен у износу од 169.945,60
КМ. Износи планираних и утрошених средстава за претходне
три, текућу и наредне двије године слиједе у табели 2.

ТАБЕЛА 2: ПРЕГЛЕД ГОДИШЊЕГ БУЏЕТА ПРОГРАМА ЗА 2011.-2016. ГОДИНУ
Р.бр.

Приоритети
финансијске
компоннте

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Укупно

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

630.000

1.

Планирано

1.1.

Туристичка
инфраструктура

74.500

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

374.500

1.2.

Туристичка
понуда

55.500

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

255.500

2.

Извршено

129.945

0

40.000

0

0

0

169.945

2.1.

Туристичка
инфраструктура

74.405

0

0

0

0

0

74.405

2.2.

Туристичка
понуда

55.540

0

40.000

0

0

0

95.540

8.4.

Прерасподјела средстава

8.4.1.

У случају потребе, Министарство за привреду може направити

редистрибуцију средстава са једне на другу финансијску компоненту у износу до максимално 10 процената од износа ком-
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поненте са које се средства преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство за привреду ће извршити одлуком министра.
8.4.2.

8.4.3.

У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа
средстава планираних за сваки
посебни циљ Програма до максимално 25 процената, Министарство за привреду може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења са других
кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства за
привреду и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се овлашћује да може уз сагласност Владе вршити измјену и допуну
Програма у складу са потребама на основу којих су донесене
одлуке о преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма.

9.

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

9.1.

Начин расподјеле средстава

9.1.1.

Расподјела средстава врши се
додјелом државне новчане помоћи за сврху, циљеве и приоритете утврђене Програмом и мо-

же бити додијељена једном или
више пута у складу са одредбама Програма, на основу одобрених пројеката и захтјева поднесених у складу са Програмом.
Коначне одлуке о додјели средстава у складу са Програмом доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
9.2.

Критерији за расподјелу

9.2.1.

Расподјела средстава, у складу
са општим циљем Програма из
тачке 2.1. ће се вршити у складу
са посебним циљевима из тачке 2.3. и приоритетима сразмјерно доприносу у остваривању
циљева и очекиваних резултата
Програма.

9.2.2.

Приликом одлучивања о расподјели средстава примјењиваће
се критерији путем којих ће се
оцјењивати различити аспекти
утицаја акције предложене за
финанирање на начин да се осигура да се средства ефикасно
користе за испуњвање циљева
Програма.

9.2.3.

Критерији по основу којих ће се
вршити расподјела средстава Програма:

9.2.3.1. Финансијски и организациони
капацитети апликанта за провођење акције (за пројекте)
9.2.3.2. Усклађеност акције са сврхом,
општим и посебним циљевима
Програма,
9.2.3.3. Методологија провођења план-
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иране акције (за пројекте)
9.2.3.4. Допринос одрживом побољшању стања из тачке 6. Програма
9.2.3.5. Трошковна ефикасност у провођењу акције
9.3.

Начин расподјеле средстава

9.3.1.

Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката
и захтјева за средствима у складу са сваким посебним циљем
Програма. Расподјела средстава
врши се додјелом државне помоћи у новцу и она може бити
додијељена једном или више
пута, у складу са одредбама Програма.

9.3.2.

9.3.3.

9.4.

9.4.1.

Коначну сагласност на списак
корисника средстава државне
помоћи из овог Програма даје
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Средства из овог Програма додјељиваће се у форми пројектног
финансирања (плаћање унапријед). Додјела средстава се може
вршити у хитним случајевима и
на основу захтјева за подршком
у реализацији појединачне активности или потребе искључиво на начин прописан Програмом.
Кандидовање приједлога пројекта и подношење захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се након објављивања јавног позива,

који се расписује у складу са одредбама Програма.
9.4.2.

Приједлози пројеката се достављају за аплицирање на средства
у оквиру 1. и 2. посебног циља.

9.4.3.

Апликан може доставити више
приједлога пројеката или захтјева у оквиру другог посебног
циља.

9.4.4.

Минимално један јавни позив
ће се расписати за други посебни циљ Програма. Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде може
расписати и јавни позив за средства у оквиру првог посебног
циља, уколико се предвиђени
пројекти не реализују, односно
уколико се обезбиједе додатна
средства за имплементацију Програма.

9.4.5.

Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви
аспекти приједлога пројеката и
захтјева објективно селектују и
процијене.

9.4.6.

Сви приједлози пројеката или
захтјеви се процјењују у складу
са критеријима из тачке 9.2.3.
Програма, којим ће се вредновати њихов допринос остваривању циљева Програма на начин
предвиђен процедурама аплицирања, селекције, евалуације и
рангирања из тачке 11. Програма.

10.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОГРАМУ

10.1.

Општи услови за учествовање у
Програму
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10.1.1. У имплементацији Програма
примјењиваће се рестриктивне
процедуре које омогућавају равноправно учествовање у Програму свим лицима која спадају
у једну од сљедећих категорија:
-

-

10.2.
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10.2.3. Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру другог посебног циља су:
-

да имају статус јединице локалне самоуправе у складу са законом,
да имају статус кантоналне туристичке заједнице,
да имају статус удружења које
је активно у области развоја туризма.

-

Посебни услови за учествовање
у Програму

-

10.2.1. У имплементацији Програма,
поред општих, примјењиваће се
и посебни услови за учествовање у Програму.
10.2.2. Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
-

-

-

да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде у периоду од протекле
три године уколико им је таква
помоћ додијељена,
да нису користили подршку за
исте или сличне потребе у периоду од протекле три године из
средстава овог Програма,
да имају регистрацију на подручју кантона,
да су активности предложене за
финансирање обухваћене Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-141528/13.

да су испунили уговорене обавезе и намјенски утрошили средства одобрена од стране Министарства за привреду Босанско
- подрињског кантона Горажде
у периоду од протекле три године, уколико им је таква помоћ
додијељена,
да нису користили подршку за
исте или сличне намјене у периоду од протекле три године из
средстава овог Програма,
да имају регистрацију на подручју кантона,
да постоји писмо подршке од
Туристичке заједнице БПК Горажде за апликцију предложену
за финансирање из средстава
Програма, уколико апликант нема статус туристичке заједнице.

11.

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА

11.1.

Апликанти

11.1.1. Лица која испуњавају опште услове за учествовање у Програму
и која у форми прописаној од
стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставе приједлог
пројекта и захтјев за средствима
имају статус апликанта.
11.1.2. Апликанти којима је одлуком
владе одобрен пројекат у 2013.
годину нису обавезни поновно
подносити апликацију.
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11.1.3. Први јавни позив се расписује у
року од 15 дана од дана добивања сагласности која је прописана Програмом. Јавни позив минимално садржи: сажетак сврхе,
општег и посебних циљева, начин расподјеле и рокове за достављање апликација.
11.1.4. Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанско
-подрињског кантона и у једном или више електронских медија.
11.1.5. Крајњи рок за објављивање јавних позива и достављање захтјева је 03. новембар 2014. године
до 16:00 сати.
11.2.

Кандидовање приједлога пројеката

11.2.1. Апликант може кандидовати
приједлог пројекта у форми прописаној од стране Министарства за привреду у којем је планирано суфинансирање трошкова пројекта из средстава Програма.
11.2.2. Апликант може доставити више приједлога пројеката у оквиру другог посебног циља.
11.2.3. Приједлози пројеката за подршку из средстава Програма поднесени од стране апликаната
обавезно морају бити усклађени са финансијским условима
из тачке 11.6. Програма. Пројекти који не испуњавају прописану форму обавезног садржаја,
односно који нису усклађени са
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финансијским условима, у административној провјери ће бити одбачени као неприхватљиви за финансирање.
11.2.4. Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће расписати други јавни
позив за достављање приједлога пројеката уколико се у првом
јавном позиву не утроше сва
планирана средства Програма,
уколико додје до повећања буџета, те уколико средства планирана за финансирање, не утроше у временском плану који је
одређен Програмом.
11.3.

Подношење захтјева за средствима

11.3.1. У случају постојања хитних, специфичних или мањих потреба
које су директно повезане са посебним циљевима Програма,апликанти могу доставити захтјеве за средствима.
11.3.2. Укупан износ средстава који се
може додијелити путем захтјева
за средствима не може прећи
6.000 КМ.
11.3.3. Апликант може доставити захтјеве за средствима у року од 15
дана од давања сагласности на
Програм, а најкасније до 03. новембра 2014. године.
11.4.

Обавезни садржај захтјева

11.4.1. У поднесеном захтјеву апликант је дужан навести:
-

основне податке о апликанту,
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-

-

-

-

опис усклађености захтјева са
конкретним посебним циљем,
разлог због којег се захтјевом тражи одобравање средстава са описом мјера подузетих прије подношења захтјева,
преглед планираних активности које се планирају подузети у
случају одобравања средстава,
очекивани резултат који се планира остварити у случају одобравања средстава,
износ тражених средстава из Програма и износ средстава који
би се обезбиједио из других извора.

11.4.2. Захтјев за средствима који је поднесен од апликанта обавезно
мора бити усклађен са финансијским критеријима из поглавља 11.5. Програма. Захтјеви који не испуњавају форму обавезног садржаја, односно захтјеви
који нису усклађени са финансијским критеријима, у административној провјери ће бити
одбачени као неприхватљиви
за финансирање.
11.5.

Финансирање захтјева за средствима

11.5.1. Минимални и максимални износ гранта који може бити затражен у форми захтјева је у распону од 500 КМ до 3.000 КМ.
11.5.2. Захтјеви у којима је планирани
грант већи или мањи од утврђене висине ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
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11.5.3. Властита средства апликанта су
пожељна, али нису обавезујућа.
11.6.

Финансирање приједлога пројеката

11.6.1. Укупан буџет предложеног пројекта који апликанти достављају за финансирање, не може бити мањи од 8.000 КМ и већи од
165.000 КМ.
11.6.2. Минимални и максимални износ гранта који може бити затражен за суфинансирање пројекта је у распону од 6.000 КМ до
максимално 40.000 КМ.
11.6.3. Апликанти су обавезни да осигурају властито учешће у финансирању пројеката у износу минимално 20%.
11.6.4. Приједлози пројеката чији је
укупан буџет мањи од 8.000 КМ
и већи од 165.000 КМ, а у којима
је планирани грант већи или мањи од утврђене висине и пројекти у којима није обезбијеђено
властито учешће у складу са претходним ставом ће у фази административне провјере бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
11.6.5. Минимални и максимални износ гранта за суфинансирање
пројеката из средстава овог Програма су дефинисани у распону за сваки посебан циљ у табели 3.
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ТАБЕЛА 3: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА ГРАНТ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА

ЦИЉ / ФИНАНСИЈСКА КОМПОНЕНТА
Имплементација пројеката за унапређење јавне
туристичке инфраструктуре
Развој и проширење туристичке понуде кроз
активирање туристичких ресурса и уврштавање истих
у туристичку понуду Босанско-подрињског кантона
Горажде.

11.7.

Укупан
буџет по
компоненти

Минимални
износ
гранта

Максимални
износ
гранта

60.000 КМ

6.000 КМ

20.000 КМ

40.000 КМ

6.000 КМ

10.000 КМ

Отварање апликација и административна провјера

-

11.7.1. Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи најкасније 30 дана од затварања јавног позива. Апликације захтјева за средствима се отварају након пријема и као такве упућују
у процедуру административне
провјере и оцјењивања.

-

11.7.2. Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да
ли лице које је доставило апликацију испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу са одредбама овог Програма. Административну провјеру
врши комисија Министарства за
привреду. Комисија провјерава
да ли је апликација задовољила
слљедеће услове:
-

да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом,

-

да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом,
да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом,
да је предложено финансирање
у складу са одредбама о финансирању.

11.7.3. Уколико су ови услови испуњени, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама
Програма. Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације уколико је очигледно да је документ изостављен због случајне техничке грешке, што се може индиректно утврдити на основу
преостале достављене документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два услова која су прописана Програмом. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.

Број 11 – страна 1438

11.7.4. Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
11.7.5. Након проведене административне процедуре, Министарство
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
11.8.

Евалуација достављених приједлога пројеката

11.8.1. За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде формира комисију. Комисија проводи евалуацију достављених приједлога пројеката након проведене административне провјере.
11.8.2. Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у
периоду од максимално 30 дана
од завршетка административне
провјере.
11.8.3. При евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора у складу са критеријима из тачке 9.2.3. Програма:
11.9.

Финансијски и оперативни капацитети апликанта
Релевантност
Методологија
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност
Евалуација достављених захтјева за средствима
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11.9.1. Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене административне провјере.
11.9.2. У евалуацији захтјева комисија
примјењује три групе индикатора у складу са одабраним критеријима из тачке 9.2.3. и то:
-

Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност.

11.10. Оцјењивање апликација
11.10.1.Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су
подијељени у оквиру група и
подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и 5
према сљедећим категоријама
процјене:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
11.10.2.Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекте износи 100, док
је максималан број бодова за захтјеве за средствима 80.
11.10.3.Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Приликом
одређивања вриједности индикатора комисија ће се придржавати приоритета, финансијских
критерија и начина рангирања
који су прописани Програмом.
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Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број бодова
се добија када се оцјене добив-
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ене од свих чланова комисије
подијеле са бројем чланова комисије.

11.11. Скала за евалуацију
ИНДИКАТОР

СКАЛА
Пројекти

Захтјеви

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

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

5

2. Релевантност

25

25

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху и општи циљ
Програма из тачке 2.1. Програма?

5

5

2.2. Колико је апликација релевантна за посебне циљеве из тачке
Програма?

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности
из тачке 12.1. Програма?

5x2

5x2

3. Методологија

10

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

5

-

5

-

25

25

5

5

5x2

5x2

5x2

5x2

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа
проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за
рјешавање презентованог проблема те да ли су на
задовољавајући начин планирани расположиви ресурси
апликанта, а који могу допринијети рјешавању проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети
побољшању стања које је наведено у тачки 6. Програма?
4.2. Да ли предложене активности доприносе одрживом остваривању циљева Програма и да ли могу имати позитивне мултипликативне ефекте на укупни развој туризма Босанско-подрињског кантона Горажде?
4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи
финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се
остваривати и након престанка финансирања из Програма у
периоду од минимално три године?

-
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5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

80

11.11.1.Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима који имају мање од 50
бодова, се одбацују у првом кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација
се одбија без обзира на добивен
укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат
у поглављу буџет и трошковна
ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на
добивен укупан максималан број бодова.
11.12. Процедуре одобравања приједлога пројеката
11.12.1.Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју
освојених бодова.
11.12.2.У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити стање у погледу уклађености стварног стања са стањем
наведеним у приједлогу пројекта.

11.12.3.Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани пројекти до висине расположивих средстава која су Програмом дефинисана за сваки
појединачни циљ. Сви најбоље
рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају
статус одобрених пројеката.
11.12.4.Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, а за чије
финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања. У случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења одлуке о
прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма, приједлози пројеката биће финансирани. У супротном, приједлози пројеката се одбијају.
11.12.5.Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање
приједлога пројекта у пуном
или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације.
11.12.6.Све одобрене пројекте Минист-
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арство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта који ће се суфинансирати из средстава Буџета
Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона–економски код 614 100 – Текући
трансфери другим нивоима власти за развој туризма.
11.12.7.Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању приједлога пројекта, Влади Босанско-подрињског кантона Горажде се
доставља одобрени приједлог
пројекта и преднацрт уговора о
суфинансирању одобреног пројекта.
11.12.8.Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава износ гранта већи од 10.000 КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора се
доставља кантоналном правобраниоцу на мишљење.
11.12.9.У случају да је планирано суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000 КМ и мање од
50.000 КМ, уз преднацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о давању
сагласности министру за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за потписивање
уговора. Уколико је износ одобреног гранта већи од 50.000 КМ,
уз преднацрт уговора подноси
се и приједлог закључка о дав-
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ању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона за
закључивање уговора о суфинансирању пројекта.
11.12.10.
Након прихватања приједлога одлуке од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде и прибављеног мишљења кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора, приступа се потписивању уговора за
суфинансирање пројекта, о чему се апликант писмено обавјештава. Уговором се дефинише
начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и
Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
11.12.11.
Након потписивања уговора, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о
извршењу Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из
Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде – економски код
614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти за развој
туризма, у складу са потписаним уговором.
11.12.12.
Након прихватања приједлога одлуке о одобравању пројеката за исплатом средстава
од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије.
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11.13. Процедуре одобравања захтјева
за средствима

протном, захтјев за средствима
се одбија.

11.13.1.Комисија рангира апликације
поднесене у форми захтјева по
броју освојених бодова, за оне
захтјеве који су у процесу евалуације добили више од 50 бодова.

11.13.5.Све одобрене захтјеве Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Законом о извршењу
Буџета, донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде – економски код 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти за развој туризма,

11.13.2.У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити испуњавање услова за
добијање подршке у погледу уклађености стварног стања са стањем наведеним у захтјеву за
средствима.
11.13.3.Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање
захтјева у пуном или умањеном
износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току
провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, одобреним пројектима, односно пројектима који се
налазе у процесу одобравања.
Комисија може предложити привремену суспензију процедура
одобравања захтјева највише до
3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
11.13.4.Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, а за чије
финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања. У случају обезбјеђења додатних средстава за Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу
са одредбама Програма, захтјеви ће бити финансирани. У су-

11.13.6.Уговором ће се дефинисати начин имплементације средстава,
вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду и начин
обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
11.13.7.Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за
исплатом средстава од стране
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је одобрен и Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставља захтјев за
плаћање Министарству за финансије.
12.

12.1.

ПРИОРИТЕТИ, ПРИОРИТЕТНА
ПОДРУЧЈА, ФИНАНСИЈСКИ
КРИТЕРИЈИ И НАЧИН
РАНГИРАЊА

Приоритетне активности

12.1.1. Приоритетне активности и мје-
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ре су дефинисане за сваки посебни циљ.
12.1.2. Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање у Програму у оквиру првог посебног циља су обухваћени Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1528/13 и то за:
-

-

-

изградњу пристаништа за сплавове и уређење десне обале ријеке Дрине испод Градског моста,
уређење приобаља (земљани радови и хортикултурно уређење), плажа, обале, подручја намијењених за камповање и дневни боравак туриста на локалитету општине Фоча у Федерацији БиХ,
изградња зимске туристичке инфраструктуре, увођење нових
рекреационих и туристичких
садржаја и уређење скијалишта
на подручју Криве Драге.

ињског кантона Горажде, а посебно понуде која се односи на
љетни, зимски, планински и сеоски туризам.
12.2.

12.2.1. Финансијски критерији се примјењу за оцјену буџета и трошковне ефикасности предложених активности.
12.2.2. За оцјењивање односа планираних трошкова и очекиваних резултата, те адекватности и ефикасности и економичности активности, примјењиваће се сљедећи финансијки критерији:
-

-

12.1.3. Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање у Програму у оквиру
другог посебног циља су активности:
-

-

-

предвиђене пројектом уређења
и заштите плажа и купалишта
на ријеци Дрини,
које доприносе активирању туристичких ресурса и потенцијала који могу допринијети промоцији нових туристичких производа у области еко-туризма,
које доприносе промоцији туристичке понуде Босанско-подр-

Финансијски критерији

-

-

За пројекат изградње пристаништа за сплавове и уређење десне обале ријеке Дрине испод
Градског моста одобриће се средства чија вриједност неће бити већа од 20.000 КМ.
За пројекат уређења приобаља
(земљани радови и хортикултурно уређење), плажа, обале, подручја намијењених за камповање и дневни боравак туриста
на локалитету општине Фоча у
Федерацији БиХ одобриће се
средства чија вриједност неће
бити већа од 20.000 КМ.
Максимални износ гранта за изградњу зимске туристичке инфраструктуре, увођење нових
рекреационих и туристичких
садржаја и уређење скијалишта
на подручју Криве Драге је
20.000 КМ.
За имплементацију активности
у пројекту уређења и заштите
плажа и купалишта на ријеци
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-

-

12.3.

Дрини одобриће се средства у
максималној висини која је за
појединачне активности проведене пројектом, односно средства чија је вриједност добивена
на основу предмера радова, односно предрачуна извођача радова, а у максималном износу
од 40.000 КМ у случају издвајања средстава за ове намјене у
виду властитог учешћа. Без суфинансирања од стране Фонда
за заштиту околине ФБиХ, максималан износ гранта за пројекат који доприноси уређењу плажа и купалишта на ријеци Дрини одобриће се максималан
износ од 10.000 КМ по пројекту,
односно максимално 3.000 КМ
по једном захтјеву. Укупно се
планира подржати максимално
три пројекта, односно два пројекта и три захтјева за средствима.
За активности које доприносе
активирању осталих туристичких ресурса који могу допринијети промоцији туристичких потенцијала подржаће се акције у
износу од око 5.000 КМ по акцији. Сви трошкови садржани у
акцији ће се посебно процјењивати са аспекта економичности.
За активности које доприносе
промоцији туристичке понуде
БПК Горажде подржаће се акције износу од око 5.000 КМ по
акцији. Сви трошкови садржани у акцији ће се посебно процјењивати са аспекта економичности.
Начин рангирања
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12.3.1. Приликом оцјењивања финансијских и оперативних капацитета предност ће се дати апликантима који редовно измирују
обавезе према порезима и доприносима у односу на апликанте који имају репрограм дуга,
који су дужи временски период
активни на подручју кантона,
који су већи број година пословали са добитком, који имају
бољу организациону структуру, који су у посљедње три године проводили сличне пројекте. Предност ће се такођер дати
апликантима који су имали успјешно проведене исте или сличне пројекте у области туризма.
12.3.2. Приликом оцјењивања релевантности пројекта, предност ће
се давати пројектима који су
предвиђени Програмом, а комисија ће водити рачуна да одобрени пројекти омогуће испуњавање свих очекиваних резултата Програма. Предност ће се дати апликацијама које имају за
циљ реализацију приоритетних
активности и мјера предвиђених овим Програмом. Посебна
пажња ће бити дата апликацијама које доприносе остваривању више приоритетних активности и мјера предвиђених Програмом. Предност у пружању
подршке ће се дати пројектима
и захтјевима који омогућавају
остваривање већих резултата
који су предвиђени овим Програмом.
12.3.3. Приликом оцјењивања методологије оцјењиваће се методе и
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предложени начин реализације
активности. Апликације које имају боље разрађену методологију и кохерентнији план имплементације пројекта или захтјева
ће имати предност при рангирању.
12.3.4. Приликом оцјењивања одрживости пројекта, предност имају
апликације које на свеобухватнији начин рјешавају проблем и
омогућавају остваривање резултата, које проводе активности
које су боље повезане са потребама туризма и које могу дугорочно осигурати наставак активности и након завршетка пројекта.
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-

-

-

12.3.5. Приликом оцјењивања буџета
и трошковне ефикасности, предност ће се дати апликацијама
које боље испуњавају финансијске критерије Програма из тачке 12.2. Програма.
13. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
13.1.

Преглед очекиваних резултата
подршке

13.1.1. Апликанти су дужни у приједлогу пројекта навести специфичне резултате који су директно
повезани са очекиваним резултатима овог Програма и морају
бити мјерљиви и јасно временски одређени.
13.1.2. Очекивани резултати Програма
подршке развоју туризма у
Босанско-подрињском кантону
Горажде у 2014.години су:

-

Уређено приобално подручје
ријеке Дрине у насељу Устиколина, набављена основна туристичка сигнализација и опрема,
уређено приобаље у виду земљаних радова и хортикултурно
уређење обале и подручја планираног за камповање и дневни
боравак туриста;
Уређено приобално подручје
ријеке Дрине у самом центру
града Горажда и уређено пристаниште за сплавове и градска
плажа на десној обали ријеке
Дрине;
Унапријеђено стање на скијалиштима и уведени нови рекреациони и туристички садржаји
на скијалиштима;
Подузете мјере на заштити и уређењу јавних плажа и купалишта на ријеци Дрини на потезу
од Устиколине до Горажда (не
укључујући активности проведене у оквиру првог посебног
циља) у циљу побољшања укупне туристичке понуде кантона. Овим мјерама у случају одобравања додатних средстава из
Фонда за заштиту околине Федерације БиХ планирано је побољшање стања на 12 локација
плажа и купалишта на ријеци
Дрини те минимално три локације (уређење обале и купалишта, набавка опреме за купалишта, осигурање контроле воде
на купалиштима, постављање
саобраћајне сигнализације, табли обавјештења);
Повећан степен искориштености туристичких ресурса и потенцијала и побољшана туристичка понуда Босанско-подрињс-
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-

ког кантона Горажде;
Покренута минимално једна акција путем које је побољшана и
промовисана туристичка понуда Босанско-подрињског кантона Горажде, која укључује активности на побољшању туристичке понуде за планински, сеоски и еко-туризам те активности
на њеној промоцији.

13.1.3. Све апликације које се подносе
за финансирање из средстава
Програма ће бити процјењиване у односу на њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката и захтјева за средствима се процјењују у односу на очекиване резултате Програма.
13.1.4. Очекивани резултати који су
предложени у приједлогу пројеката ће се користити за оцјену
квалитете приједлога пројекта
и његовог доприноса остваривању циљева Програма, а такођер ће бити критериј за оцјену
намјенског утрошка средстава и
испуњавања уговорених обавеза по одобреним грантовима Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
13.1.5. Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и на основу
достављања писаних извјештаја корисника средстава.
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13.1.6. У циљу осгурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку дужни су након утрошка
одобрених средстава доставити
Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним
активностима које су одобрене
за финансирање из Програма.
Одабрани корисници дужни су
достављати један извјештај на
крају и један на половини периода имплементације пројекта.
Форма и садржај извјештаја о утрошку средстава ће бити достављени свим корисницима средстава.
13.2.

Квантитативни преглед очекиваних резултата

13.2.1. Приликом процеса оцјењивања
приједлога пројеката примјењиваће се оквир који је дефинисан за очекиване резултате Програма и он се налази у табели
број 4.
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ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА
ПРОЈЕКТА И МАКСИМАЛНЕ ПОДРШКЕ

Р.б
р.
1.
1.1.

Врста активности

Први посебни
циљ
Уређење градских
плажа на ријеци
Дрини у граду
Горажду

1.1.

Уређење
приобаља ријеке
Дрине у центру
насељеног мјеста
Устиколина

1.2.

Уређене стазе за
скијање

2.

Други посебан
циљ
Унапређење и
уређење локација
на ријеци Дрини

2.1

Максимални буџет
(КМ)

Максимални
подстицај
по јединици
резултата
(КМ)

Минимални
очекивани резултат

Јединица
резултата

Број
јед.

Најмање једна плажа
уређена и опремљена
туристичком опремом
на подручју града
Горажда у складу са
одобреним пројектом
Уређено подручје
центра насеља
Устиколина у
приобаљу ријеке
Дрине и постављена
туристичка
сигнализација и
опрема у складу са
одобреним пројектом
СРЦ Бијеле Воде
подстакнут у уређењу
скијалишта и његово
проширење

пројект

1

20.000

20.000

пројект

1

20.000

20.000

пројект

1

20.000

20.000

Побољшано стање
плажа и купалишта
идентификовано
Студијом о
могућности изградње
плажа и купалишта на
ријеци Дрини на
потезу од Устиколине
до Горажда.
Побољшано стање на
минимално 4, а
максимално 12
потенцијалних
локација за плаже и
купалишта, проведене
конкретне активности
на побољшању стања
(уређене обале и
купалишта, набавка
опреме за купалишта,
осигурање контроле
воде на купалиштима,

пројекат

3

10.000

30.000
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2.2.

Активирање
осталих
туристичких
ресурса

2.3.

Промоција
туристичке
понуде

13.3.

Мониторинг
Програма

01.август/коловоз 2014.

постављање
саобраћајне
сигнализације, табли
обавјештења) и/или
израђена потребна
пројектна
документација за даље
активности на
уређењу плажа и
купалишта на ријеци
Дрини.
Стављање минимално
једног новог
туристичког
потенцијала или
ресурса у туристичку
понуду Босанскоподрињског кантона
Горажде.
Промовисани нови
туристички
потенцијали или
производи.
Подстицање
унапређења
туристичке
инфраструктуре за
љетни, зимски,
планински и сеоски
туризам

имплементације

13.3.1. Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у складу са потписаним уговорима и у складу
са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата одабрани корисници су
дужни након утрошка и у току
утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које су
одобрене за финансирање из

Пројекат
(или 2
захтјева)

1

5.000

5.000

Пројекат
(или 2
захтјева)

1

5.000

5.000

Програма.
13.3.2. Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода 614 100 – Текући трансфери другим нивоима власти
за развој туризма врши комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
13.3.3. Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити
на основу периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз
који ће бити сва неопходна документација којом се доказује им-

01.август/коловоз 2014.
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плементација намјенског утрошка додијељених средстава.

гу активности које су подржане
у оквиру овог Програма. Новине се односе на омогућавање службеницима теренских посјета
и прикупљање додатних информација неопходних за процес
селекције, те мониторинг у току саме имплементације активности и мјера које су подржане
овим Програмом.

13.3.4. У случају да резултати мониторинга укажу на значајнији заостатак у испуњавању уговорених обавеза, Министарство предлаже Влади доношење одлуке о
поврату додијељене државне
помоћи или преусмјеравање у
складу са одредбама Програма.
14.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

14.1.

Непредвиђени расходи

14.1.1. Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја уведени су строги финансијски критерији који ограничавају обим остваривања подстицаја. Додатно обезбјеђење
за непредвиђене расходе је уведено кроз минималне/ максималне вриједности издатака за
сваки посебан циљ, чиме је Програм додатно заштићен од непредвиђених расхода.
14.1.2. Непредвиђени расходи могу се
појавити у случају повећане потражње за подстицајним мјерама, обзиром да, због недостатка
новчаних средстава, Програм
није у потпуности реализован у
2013. години.
14.2.

Ризици

14.2.1. Како би се смањили ризици у
процесу имплементације Програма, уведене су новине и у процесу селекције и у мониторин-

14.2.2. Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће
подузети у случају појављивања
ризика који могу утицати на остваривање циљева и резултата
који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили подршку из овог Програма.
15.

ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

15.1.

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за привреду и Програм не
захтијева ангажовање додатних
радника на провођењу Програма. Лица задужена за управљање и надзор над Програмом су:

-

Супервизор Програма:
Алмас Пита
Сарадник на Програму:
Рефија Татарин

-

15.2.

Поред лица из претходног става на Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се формирају у складу
са Програмом. Чланови комисије за провођење активности на
оцјењивању апликација не могу бити чланови комисије за ко-

Број 11 – страна 1450

нтролу реализације уговорених
обавеза по овом Програму. Комисије по овом Програму се не
плаћају.
Број:04-14-1026/14
26.06.2014.године
Горажде

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-940/14 дана
08.07.2014. године.

493
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03), чланова 57. и 58. Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
6/10) и члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
16/13), на приједлог Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.
2014.године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању „Плана и Програма утрошка
средстава у сектору водопривреде
за 2014. годину“ утврђених у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде
на економском коду 615 100 - Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде) и 821 500 - Набавка
сталних средстава у облику права
(израда пројекта)

01.август/коловоз 2014.

Члан 1.
Овом се Одлуком усваја „План
и Програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2014. годину“ утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину, на економском коду 615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) и 821 500 - Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта), у укупном износу од 190.000,00
КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Овом се Одлуком ставља ван
снаге Одлука о давању сагласности на
План и Програм утрошка средстава у
сектору водопривреде за 2014. годину
на економском коду 615 100 –Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) и 821 500 - Набавка
сталних средстава у облику права (израда пројекта), број: 03-14-888/14 од
25.06.2014. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

01.август/коловоз 2014.
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табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Технички подаци о Програму

Број:03-14-941/14
08.07.2014.године
Горажде

Буџетска линија:
Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде)

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

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

Период реализације Програма:
01.01.2014-31.12.2014. године

Набавка сталних средстава
у облику права
(израда пројекта)

493а)
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
(ПЛАН И ПРОГРАМ УТРОШКА
СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ
ВОДОПРИВРЕДЕ ЗА 2014.ГОДИНУ)
Година:

2014.

Економски код:

615 100
821 500

Назив економског кода:
Капитални
трансфери другим нивоима
власти (водне накнаде)
Набавка сталних средстава
у облику права
(израда пројекта)
Назив Програма:
План и Програм
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2014.годину
Датум усвајања Програма:
08.07.2014. године
План и Програм утрошка
средстава је усвојен Одлуком
Владе БПК Горажде, број:
03-14-941/14 од 08.07.2014.г.
Објављивање:
План и Програм је
објављен у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:11/14
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Економски код:
Буџетски раздјел:

615 100
821 500
17

Укупна вриједност Програма:
190.000,00 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.ецц.
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Меџида Рашчић, дипл.инг.
Контакт-телефон:

038 228 256

Контакт е-маил: privreda@bpkg.gov.bа
Интернет:

www.мп.бпкг.гов.ба

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
34, 41. и 46. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014.годину (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де“, број: 16/13), на приједлог Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА
Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2014. годину са економског
кода 615 100 - Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне
накнаде) и економског кода 821 500 Набавка сталних средстава у облику
права (израда пројекта)
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Назив Програма утрошка средстава Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона са економског кода 615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти (водне
накнаде) и економског кода 821 500 Набавка сталних средстава у облику
права (израда пројекта)

01.август/коловоз 2014.

Босанско-подрињског кантона Горажде 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде)
и економског кода Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде 821 500 – Набавка сталних
средстава у облику права (израда пројекта) садржан је у члановима 57. и 58.
Закона о водама Босанско-подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 6/10), члану 178. став 2. Закона о водама („Службене новине ФБиХ“,
број: 70/06) и члановима 34, 41. и 46.
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2014.
годину (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
16/13), с циљем обезбјеђења подршке
локалним заједницама у сектору водопривреде кроз суфинансирање изградње и одржавања водних објеката, као
и осталих активности везаних за послове управљања водама (израда техниче документације и сл.).
(2.2.)

ПЛАН И ПРОГРАМ
утрошка средстава у сектору
водопривреде за 2014.годину
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ, СВРХА
И ОПИС ПЛАНА И ПРОГРАМА
(2.1.)
(Законски основ)
Законски основ за доношење Плана и Програма утрошка средстава у
сектору водопривреде за 2014. годину
(у даљем тексту: Програм), са економског кода Министарства за привреду

(Почетак и вријеме
имплементације Програма)
Имплементација Плана и Програма за 2014. годину почиње усвајањем од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и трајаће до 31.
12.2014. године.
(2.3.)
(Сврха Плана и Програма)
Сврха овог Плана и Програма је
да осигура намјенски, плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 615 100 – Ка-

01.август/коловоз 2014.

питални трансфери другим нивоима
власти (водне накнаде) и 821 500 – Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта), у складу са важећим законским прописима, у циљу унапређења водопривреде на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2.4.)
(Опис Плана и Програма)
План и Програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2014.
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:
-

-

-

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,
средстава осигураних посебним
законом,
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-

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 јавног 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%

Приходи од закупа јавног водног добра на површинским водама II
категорије у цијелости припадају Буџету Кантона.
Према наведеним одредбама
Закона, ови приходи се користе за суфинансирање изградње и одржавања
водних објеката (заштитни објекти, објекти за одводњавање, објекти за искориштавање вода: за водоснабдијевање
и за наводњавање и објекти за заштиту
вода од загађивања), као и остале активности везане за послове управљања
водама (израда техничке документације, подлога за издавање концесија и
друго).
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ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ОД ВОДНИХ НАКНАДА
ПО ВРСТАМА И ОПШТИНАМА У 2013. ГОДИНИ

РЕДНИ
БРОЈ

ОПШТИНА

1.

ГОРАЖДЕ

2.

ФОЧА ФБИХ

3.

ПАЛЕ ФБИХ

ОПШТА
ВОДНА
НАКНАДА
(КМ)

У К У П Н О:

ПОСЕБНЕ
ВОДНЕ
НАКНАДЕ
(КМ)

УКУПНО
(КМ)

88.628,39

86.025,08

174.653,47

1.506,94

3.776,53

5.283,47

786,14

2.917,36

3.703,50

90.921,47

92.718,97

183.640,44

Табела 1.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
(3.1.)
(Општи циљеви Плана и Програма)
Основни (општи) циљеви Плана и Програма су:
-

-

Намјенски утрошак остварених
прихода од водних накнада кроз суфинансирање пројеката
изградње, реконструкције и одржавања водних објеката које
кандидују и реализују општине
у саставу Босанско-подрињског
кантона Горажде и осталих активности везаних за послове управљања водама.
Израда техничке документације.

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

-

-

Развој и унапређење водне инфраструктуре кроз суфинансирање пројеката;
Пружање подршке мјерама које
доприносе развоју водопривреде кроз израду техничке документације;
Побољшање услова живота и
стандарда становништва (редовно и квалитетно водоснабдијевање, кориштење водотока за
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потребе туризма и производњу
електричне енергије, заштита
од поплава, заштита вода од загађења, уређење водотока, заштита од штетног дјеловања вода, заштита околине).
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
И ПРОГРАМА
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-

-

-

(4.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Средства за провођење овог Плана и Програма планирана су у укупном износу од 190.000,00 КМ на економском коду Буџета Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне
накнаде) у износу од 160.000,00 КМ,
намијењена за суфинансирање/финансирање пројеката из надлежности општина и економском коду 821 500 - Набавка сталних средстава у облику права (израда пројекта) у износу од 30.000,00
КМ за израду техничке документације.
5. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА

-

Да се ради о приоритетима локалне заједнице, што својом изјавом и образложењем потврђују
начелници општина;
Да су корисници средстава намјенски утрошили и оправдали
додијељена средства из претходне године;
Да корисници средстава имају
пројектну документацију, предмјер и предрачун радова те конструкцију финансирања пројекта, уколико аплицирају за извођење радова, 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.
(5.2.)
(Критерији за расподјелу)

Рангирање приоритетних пројеката за План и Програм утрошка средстава у сектору водопривреде за 2014.
годину општине су дужне извршити
на основу сљедећих критерија:
-

(5.1.)
(Општи услови за учествовање
у Програму)

-

Општи услови омогућавају учешће локалних заједница, као корисника средстава. Општи услови за учешће
апликаната у Плану и Програму утрошка средстава у сектору водопривреде
за 2014. годину су:

-

-

-

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 пројекта,
пројекти за које постоји властито или учешће из других извора финансирања,
оправданост и хитност извође-
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-

ња радова или израде техничке
документације.
(5.3.)

(Израда техничке документације)
Планом и Програмом утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2013. годину планирана је и започета
израда Студије економске оправданости изградње МХЕ на ријеци Колини
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Обзиром да је предметна Студија завршена у мају 2014. године и да је аванс плаћен према Плану
за 2013.годину, у износу од 1.053,00 КМ,
остатак средстава одобрених за израду
ове Студије ће се планирати и платити
у складу са овим Планом и Програмом.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
планира приступити наредној фази
пројектовања изградње минихидроелектрана на ријеци Колини, тако да ће
овим Планом и Програмом бити планирана средства за израду програма
истражних радова и елабората о извршеним истражним радовима за потребе израде главног пројекта изградње
МХЕ на ријеци Колини.
(5.4.)
(Начин расподјеле средстава)
Средства одобрена Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за
2014. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 16/13), распоређиваће се по овом
Програму, који на приједлог Министарства за привреду усваја Влада Кантона, у складу са чланом 57. Закона о во-
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дама Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
6/10), члановима 34. и 41. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2014. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број:16/13) и у складу са Законом о јавним набавкама у
дијелу Програма који се односи на израду техничке документације.
Приликом расподјеле средстава
од водних накнада уважена је специфичност Босанско-подрињског кантона Горажде у чијем саставу се налазе
општина Горажде, као најразвијенија
и најнасељенија општина са властитим
приходима, и општине Пале ФБиХ и
Фоча ФБиХ, као неразвијене општине.
Обзиром на остварене приходе, општина по основу водних накнада датих у
Табели 1. овог Програма, приликом
расподјеле средстава кориштен је принцип сразмјерне заступљености становништва свих локалних заједница у рјешавању приоритетних потреба у области водопривреде.
Средства планирана на економском коду 615 100 – Капитални трансфери другим нивоима власти (водне
накнаде) распоредиће се општинама у
омјеру: општини Горажде 100.000,00 КМ
а општинама Пале ФБиХ и Фоча ФБиХ
по 30.000,00 КМ.
(5.5.)
(Кандидовање приједлога пројеката
и захтјева за средствима)
Право на средства по овом Плану и Програму имају општине у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде по принципу исказаних приоритета у рјешавању основних потреба у
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области водопривреде, достављених
на захтјев Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде, а у намјене дефиниране у члану
178. став 2. Закона о водама (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 70/06) и у члану 57. став
1. тачке б) и ц) Закона о водама Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 6/10).
Одржан је заједнички састанак
са представницима све три општине у
саставу кантона, у циљу утврђивања
стварних и приоритетних потреба локалних заједница у сектору водопривреде и донесени закључци да се средства од водних накнада у 2014. години
користе за сљедеће намјене:
-

-

-

Општини Горажде за суфинансирање пројекта „Изградња резервоара за напајање водом индустријске зоне и насеља Витковићи“,
Општини Пале ФБиХ за финансирање пројекта „Доградња
водоводне мреже у МЗ Прача на
дионици Велики Чаир – Драгосин“,
Општини Фоча ФБиХ за финансирање провођења заштитних
мјера изворишта „Бунар уз Дрину“ и изворишта „Креча“ у
Устиколини.

Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде је,
прије израде овог Програма, упутило
општинама позив за достављање захтјева са приједлогом приоритетних пројеката за суфинансирање/финансирање у 2014. години на апликационом
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образцу „Основни подаци о пројекту“
који садржи: 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 општине за 2014. годину и остале
битне податке и информације о пројекту или техничкој документацији.
Рангирање и одабир приоритетних пројеката за План и Програм утрошка средстава водних накнада у
2014. години, општине су извршиле на
основу наведених критерија и доставиле Министарству документацију – захтјев са попуњеним „ОПП“ образцем
са утврђеном листом приоритетних
пројеката.
Услови за закључивање уговора о
преносу средстава општини су донесена правоснажна одлука о избору најповољнијег понуђача и закључивање
уговора, након проведене процедуре
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БИХ.
Министарство је у План и Програм утрошка средстава водних накнада
у сектору водопривреде у 2014. години уврстило кандидоване пројекте према достављеној листи приоритета општина, у висини планираних средстава. У случају мање расположивих средстава од захтјева општине за приоритетни пројекат, са одговорним представницима општине утврдиће се дио активности из пројекта који ће се финансирати из средстава водних накнада.
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Министарство за привреду Бос-анскоподрињског кантона Горажде ће
доставити Влади Босанско-подрињског кантона Горажде приједлоге Одлука о одобравању средстава за суфинансирање/финансирање одређеног пројекта општина 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 Министарство за привреду или Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у зависности од висине средстава, са корисницима средстава закључити уговоре о
суфинансирању/финансирању одобрених пројеката и вршењу услуга изр-

аде пројектне документације, којима
ће бити прецизирани 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, захтјев за плаћање са пратећом документацијом се доставља Министарству за финансије.
На основу проведених активности те Закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-379/
14 од 20.03.2014.године и Закључака Министарства за привреду број: 04-25-9481/14 од 29.05.2014.године, Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде, предлаже сљедећи:

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА У 2014. ГОДИНИ

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Општина Горажде
Економски код: 615 100
Општина Пале ФБиХ
Економски код: 615 100
Општина Фоча ФБиХ
Економски код: 615 100

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЛИ
ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК
СРЕДСТАВА (КМ)

● Изградња резервоара за напајање водом индустријске
зоне и насеља Витковићи

100.000,00

● Доградња водоводне мреже у МЗ Прача, на дионици
Велики Чаир -Драгосин

30.000,00

● Провођење заштитних мјера за извориште “Бунар уз
Дрину” и извориште
„Креча”

30.000,00
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Министарство за
привреду Босанскоподрињског кантона
Горажде

Економски код: 821 500
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● Израда студије економске
оправданости изградње МХЕ
на ријеци Колини на подручју БПК Горажде
● Израда програма истражних
радова и елабората о извршеним истражним радовима
за потребе израде главног
пројекта изградње МХЕ на
ријеци Колини

У К У П Н О:

5.000,00

25.000,00

190.000,00

Табела 2.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ СУФИНАНСИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ У 2013.ГОДИНИ

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Општина Горажде

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЛИ
ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

● Изградња водовода
“Старац”- В фаза

ИЗНОС ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА (КМ)

70.000,00

Економски код: 615 100

Општина Пале-Прача
Економски код: 615 100

Општина ФочаУстиколина
Економски код: 615 100

● Одржавање водотока
II кат.
- провођење мјера заштите
од поплава (Барански,
Брдарићки и поток
Винчица)
● Израда елабората заштите изворишта воде за
пиће

35.000,00

35.000,00
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Министарство за привреду
Босанско-подрињског
кантона Горажде
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● Израда кантоналног
оперативног плана
одбране од поплава

18.000,00

● Израда студије избора
локација плажа и купалишта на Дрини у БПК-у
Горажде за потребе добијања претходне водне
сагласности

11.000,00

● Израда студије економске
оправданости изградње
МХЕ на ријеци Колини на
подручју БПК-а Горажде

6.000,00

У К У П Н О:

175.000,00

Табела 3.

(5.6.)
(Прерасподјела средстава)
У случају потребе, Министарство за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде ће направити прерасподјелу средстава са једне на другу
компоненту (пројекат или техничку документацију) у износу до максимално
10 процената од износа компоненте са
које се средства преносе. Прерасподјелу ових средстава Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде ће извршити одлуком министра за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде.
У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваку компоненту до
максимално 25 процената, Министарство за привреду Босанско-подрињског

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

01.август/коловоз 2014.

6. МОНИТОРИНГ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Мониторинг се проводи са циљем
утврђивања да ли се имплементација
подржаних пројеката проводи у складу са потписаним уговорима и у складу са одредбама овог Програма. Корисници средстава су дужни након утрошка одобрених средстава доставити
Министарству за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде извјештај о утрошеним средствима за намјене
предвиђене уговором, са припадајућом документацијом и доказима.
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Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде доставити коначни извјештај
о утрошку одобрених средстава предвиђених овим Планом и Програмом.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду, Министарству за финансије
и Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
у циљу праћења намјенског утрошка
одобрених средстава, тј. надзора, формирати комисију која ће Министарству за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде сачинити извјештај о
утрошку средстава.
Мјерење резултата и проведених
активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У случају да резултати мониторинга укажу на 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.

Реализацијом овог Програма очекује се побољшање водоснабдијевања
на подручју општина Горажде, Пале
ФБиХ и Фоча ФБиХ и израда техничке
документације неопходне за послове
управљања водама а која је у надлежности Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
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
(9.1.)
(Непредвиђени расходи)
У случају промјене висине средстава и других трошкова по овом Програму који могу настати као резултат
промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде, Програм се може
мијењати, повећавати или смањивати
износ на појединим ставкама као резултат интерне прерасподјеле средстава.
У случају мање расположивих
средстава од захтјева општине за приоритетни пројекат, са одговорним представницима општине утврдиће се дио
активности из пројекта који ће се финансирати из средстава водних накнада.
(9.2.)
(Ризици)
У приједлозима пројеката општине су дужне процијенити све ризике
који могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта. Општине су дужне планирати одговарајуће
мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на
остваривање планираних резултата.
Број:03-14-941-1/14
09.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Овај План и Програм усвојила је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број:03-14-941/14 од
08.07.2014. године.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 14. став 3. Закона о експропријацији („Службене новине Федерације БиХ”, број: 70/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на

својој 85. редовној сједници, одржаној
дана 08.07.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса
за реконструкцију регионалног пута
Р 448, дионица Баћански мост –
Зупчићи кроз насеље Сплавиште
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује да је
од јавног интереса реконструкција регионалног пута Р 448, дионица Баћански мост – Зупчићи кроз насеље Сплавиште.
Члан 2.
У циљу проведбе Одлуке о утврђивању јавног интереса за реконструкцију регионалног пута Р 448, дионица Баћански мост – Зупчићи кроз насеље Сплавиште покренуће се поступак
за експропријацију на сљедећем земљишту:
к.ч. бр. 376 “прилазни пут”,
у површини од 146 м²
к.ч. бр. 1384 “воћњак 1. класа”,
у површини од 65 м²
к.ч. бр. 1386 “прилазни пут”,
у површини од 6 м²
к.ч. бр. 1424 “њива 3. класа”,
у површини од 38 м²
к.ч. бр. 1426 “њива 3. класа”,
у површини од 12 м²
к.ч. бр. 435/5 “пашњак 3. класа”,
у површини од 101 м²
к.ч. бр. 435/1 “двориште”,
у површини од 37 м²
к.ч. бр. 435/2 “локални пут”,
у површини од 148 м²
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к.ч. бр. 435/4 “двориште”,
у површини од 29 м²
к.ч. бр. 1439 “воћњак 2. класа”,
у површини од 6 м²
к.ч. бр. 436/4 “воћњак 4. класа”,
у површини од 10 м²
к.ч. бр. 1445 “њива”,
у површини од 2 м²
к.ч. бр. 436/5 “воћњак 4. класа”,
у површини од 2 м²
к.ч. бр.1447 “њива”,
у површини од 22 м²
к.ч. бр. 436/6 “вочњак 4. класа”,
у површини од 15 м²
к.ч. бр. 1448 “њива”,
у површини од 19 м²
к.ч. бр. 1449 “њива”,
у површини од 20 м²
к.ч. бр. 441/1 “њива 4. класа”,
у површини од 67 м²
к.ч. бр. 1450/2 “њива 2. класа”,
у површини од 14 м²
к.ч. бр. 442 “воћњак 3. класа”,
у површини од 20 м²
к.ч. бр. 1505 “двориште”,
у површини од 2 м²
к.ч. бр. 1506 “двориште”,
у површини од 9 м²
к.ч. бр. 1507 “прилазни пут”,
у површини од 11 м²
к.ч. бр. 1512/1”њива 2. класа”,
у површини од 3 м²
к.ч. бр. 1512/2 “њива 2. класа”,
у површини од 7 м²
к.ч. бр. 1503 “њива 3. класа”,
у површини од 6 м²
к.ч. бр. 1504 “њива 3. класа”,
у површини од 5 м²
к.ч. бр. 1512/4 “њива 2. класа”,
у површини од 6 м²
к.ч. бр. 1517 “воћњак 2. класа”,
у површини од 3 м²
к.ч. бр. 1497/1 “њива 3. класа”,
у површини од 9 м²
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к.ч. бр. 1497/2 “њива 3. класа”,
у површини од 14 м²
к.ч. бр. 1519/1 “пррилазни пут”,
у површини од 7 м²
к.ч. бр. 1500 “њива 3. класа”,
у површини од 77 м²
к.ч. бр. 1499 “воћњак 2. класа”,
у површини од 7 м²
к.ч. бр. 1528/1 “воћњак 1. класа”,
у површини од 7 м²
к.ч. бр. 1922 “прилазни пут”,
у површини од 55 м²
к.ч. бр. 1529/1 “воћњак 1. класа”,
у површини од 8 м²
к.ч. бр. 1529/2 “воћњак 1. класа”,
у поивршини од 19 м²
к.ч. бр. 1619/2 “њива 3. класа”,
у површини од 12 м²
к.ч. бр. 1620 “њива 3. класа”,
у површини од 53 м ²
к.ч. бр. 1532/1 “воћњак 1. класа”,
у површини од 20 м²
Члан 3.
Одређује се да је Министарство
за привреду - Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде корисник експропријације.
Члан 4.
Министарство за привреду–Дирекција за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде ће покренути поступак експропријације некретнина за реконструкцију регионалног пута Р 448,
дионица Баћански мост – Зупчићи кроз насеље Сплавиште код надлежног
органа, а по претходно покушаном поступку споразумног рјешавања преноса права власништва на некретнинама.
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Члан 5.

Члан 1.

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

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства по Фактури
број 01046, у износу од 93,60 КМ Ветеринарском факултету у Сарајеву за лабораторијско испитивање - претрага
на бјеснило.

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 –27-960/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

495
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/
14 од 08.05.2014.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину” и
Упутства за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи, број:04-14-739-3/14 од 13.
05.2014.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.
2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за плаћање Фактуре број 01046
за лабораторијске услуге
Ветеринарском факултету у Сарајеву

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 (ПОД002) - Субвенције
јавним предузећима – пољопривредна производња) - резервна средства.
Средства у износу од 93,60 КМ
уплатити на жирорачун Ветеринарског факултета Сарајево, број: 338900
2208310352, отворен код Уникредит
банке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03 –14-942/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

496
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници,
одржаној дана 08.07.2014.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец мај
2014. године
Члан 1.

-

-

-

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

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:
-

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

зацијама – Трансфер удружења грађана.

2.000,00

-

-

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

2.000,00

1.200,00

2.000,00
840,00
840,00

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

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:03–14-943/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
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5/03) и Закона о извршењу Буџета (“Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број:16/13), Програма утрошка средстава 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
мај 2014.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких популација у 2014. години за мјесец мај
2014. године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 199054000

01.август/коловоз 2014.

5249733, отвореног код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-944/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 215. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 9/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85.
редовној сједници, одржаној дана 08.
07.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име једнократних новчаних
помоћи браниоцима и члановима
њихових породица са простора
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.761,50 (словима:четири хиљаде седам стотина ше-

01.август/коловоз 2014.
здесет једну и 50/100) КМ на име једнократних новчаних помоћи браниоцима и члановима њихових породица
са простора Босанско–подрињског ка-

Р/Б

Презиме (име оца) име

1.
2.
3.
4.

Адиловић (Исмет) Ислам
Бећирспахић (Сифет) Селведнин
Бичо (Смајо) Салих
Диздаревић (Хамед) Фуад

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

Драгољ (Вејсил) Сабит
Глухачевић (Ибро) Хурем
Глумац (Мехо) Мехемед
Каровић (Јакуб) Ахмет
Китан (Мурат) Елвир
Китан (Мурат) Вехид
Кљуца (Омер) Фадил
Мичивода (Шабан) Селим
Мујагић (Рамиз) Фадила
Мусић (Селим) Алија
Пашовић (Јакуп) Сеид
Пашовић (Зејнил) Сулејман
Рамовић (Рамо) Мехемед
Шеко (Мујо) Мустафа

19.

Угљеша (Сејфо) Хусо
УКУПНО:
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нтона Горажде.
Средства из претходног става
одобравају се у појединачним износима како слиједи:

Опис помоћи
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
прехрамбени бон
набавка огрјева
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
прехрамбени бон
набавка огрјева
социјалне потребе

Висина
средстава
(КМ)
250,50
209,00
167,00
543,00

209,00
250,50
167,00
167,00
334,00
209,00
250,50
250,50
167,00
167,00
334,00
209,00
376,00
292,50
209,00
4.761,50

Члан 2.

Члан 3.

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

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а укупна средства уплатити на жирорачун код НЛБ Тузланска банка филијала Горажде.
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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:03-14-945/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

могу укњижити у власништво са правом 1/1 у Земљишној књизи код надлежног суда.
Члан 2.
Сагласност из члана 1. ове Одлуке, а у складу са закљученим уговорима о поклону права на некретнинама, односи се на сљедећа лица:
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а) Дјеца без оба родитеља

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној
сједници, одржаној дана 08.07.2014. године, д о н о с и:

1. Ходо (Сејада) Адмир
једнособан 37,30 м2
2. Омеровић (Авдо) Енвер
једнособан 37.30 м2
3. Рамић (Енвера) Лејла
једнособан 37,30 м2
4. Срна (Вахида) Ведад
једнособан 37,30 м2
5. Велић (Ибрахима) Седина
једнособан 37,30 м2
6. Џебо (Едина)Амер
једнособан 42,83 м2
7. Смајовић (Селима) Нихада
једнособан 42,83 м2
8. Ферхатовић (Есада) Ајдин и Алдин
двособан
63,91 м2

ОДЛУКУ
о давању сагласности за укњижбу
у власништво станова
поклонопримцима у стамбенопословном објекту “ЛАМЕЛА-Х1”
у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност дјеци погинулих, умрлих и несталих бораца без оба родитеља и ратним
војним инвалидима са оштећењем организма од 100% I групе којима су на
основу Одлуке Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде број: 11-23-75-62/09 од
03.06.2009.године, додијељени станови
у виду поклона у стамбено-пословном
објекту “ЛАМЕЛА-Х1” у ул. Ферида
Диздаревића б.б. у Горажду да исте

б) Ратни војни инвалиди 100%
I групе
1. Машић (Рамиза) Сеид
једнособан 37,30 м2
2. Џанановић (Назифа) Зајко
једнособан 42,83 м2
Члан 3.
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:03–23-946/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

500
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 215. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско–одрињског кантона Горажде”, број: 9/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85.
редовној сједници, одржаној дана 08.
07.2014.године, д о н о с и:

Р/Б

Презиме (име оца) име

1.
2.
3.
4.

Чаушевић (Хамдија) Омер
Драгољ (Атиф) Ферид
Халиловић (Насуф) Џевад
Херак (Неџиб) Рамиз

5.
6.

Караман (Алија) Сахмедин
Масло (Сулејмен) Касим

7.
8.
9.
10
11.

Мулахметовић (Мехо) Мехемед
Нухија (Даут) Реџо
Потурак (Мујо) Мурадиф
Ризвановић (Адем) Хајрија
Шедо (Алија) Зуфер
УКУПНО:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на
име једнократних новчаних помоћи
браниоцима и члановима њихових
породица са простора Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 2.547,50 (словима: двије хиљаде пет стотина четрдесет седам и 50/100) КМ на име једнократних новчаних помоћи браниоцима и члановима њихових породица са
простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Средства из претходног става
одобравају се у појединачним износима како слиједи:

Опис помоћи
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
прех. бон
набавка огрјева
социјалне потребе
прех. бон
набавка огрјева
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе
социјалне потребе

Висина
средстава
(КМ)
209,00
167,00
250,50
292,50
334,00
292,50
334,00
167,00
167,00
167,00
167,00
2.547,50
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Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 – “Текући трансфери појединцима” (БОР004) – једнократне новчане помоћи.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Организацији
породица шехида и палих бораца
БПК Горажде за Пројекат одласка
породица борачких популација
у Меморијални центар Поточари
и манифестацију
Одбрана Игмана 2014.

Члан 3.

Члан 1.

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

Овом се Одлуком даје сагласност Организацији породица шехида и
палих бораца БПК Горажде на Пројекат одласка породица борачких популација у Меморијални центар Поточари и манифестацију Одбрана Игмана
2014., у укупном износу од 4.427,00 КМ.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-936/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

501
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета (“Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број:16/13), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско- подрињског кантона Горажде Економски код
614300-Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Организацији породица шехида
и палих бораца БПК Горажде на број
жирорачуна:1011400000324239-ПБС банка Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
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“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-933/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

502
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета (“Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број: 16/13), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обиљежавање Меморијала
“Мехо Дрљевић Дедо и саборци”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средстава у износу од 1.000,00
КМ на име суфинансирања трошкова
обиљежавања Меморијала “Мехо Дрљевић и саборци”.
Члан 2.
Средства из члана 1.ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума и догађаја.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Захтјева на жирорачун број:1020070000038
480 – УНИОН банка филијала Горажде
(за обиљежавање Меморијала Мехо
Дрљевић Дедо и саборци).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-934/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

503
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући
трансфери појединцима (ЈАМ 001 –
Издаци за расељена лица и ЈАМ 003 –
Здравствено осигурање) за 2014.годину
(одобреног Одлуком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 0314-213/14 од 19.02.2014.године), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
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Члан 1.

КМ мјесечно по кориснику) који по

Одобравају се новчана средстава у износу од 1.000,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесеце мај и јуни
2014. године за пет корисника (100,00

Р/б
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име

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

Врева Зулфија
Попов Мост – Фоча
Туловић Изета
Н. Пите 9. – Чајниче
Овчина Хаснија
Чоходар Махала – Фоча
Хурко Сувад
Рогатица
Пашовић Хасан
Фоча
У к у п н о:
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код – 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица) за 2014.годину.

Износ кирије
за 2 (два)
мјесеца (КМ)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.000,00
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у вези са чланом 8. став 6. Закона о извршењу Буџета БПК Горажде
за 2014.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној сједници, одржаној дана 08.07.2014.
године, д о н о с и:

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:03-14-931/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ОД Л У К У
о усмјеравању непланиране
донације у Буџет БПК Горажде
за 2014. годину
Члан 1.
Одобрава се усмјеравање непланиране намјенске донације у Буџет Бо-

01.август/коловоз 2014.

санско-подрињског кантона Горажде
за 2014. годину – организациони код
19020001 ЈУ Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона Горажде, у износу од 30.000,00 КМ за реализацију пројекта „Кућна њега и помоћ у кући”, додијељене од стране ЕМКА БОСНИА д.о.о.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1.
ове Одлуке усмјеравају се у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2014. годину у дијелу плана прихода
повећањем прихода на економском коду 722751 – Примљене намјенске донације непланиране у Буџету.
За износ средстава из члана 1.
ове Одлуке извршиће се повећање плана расхода и издатака на организационом коду 19020001 - ЈУ Центар за социјални рад БПК Горажде, економски
ко-дови:
-

-

-

Економски код 613400 - Набавка
материјала и ситног инвентара у
износу од 1.500,00 КМ,
Економски код 613500 - Издаци за
услуге превоза и горива у износу
од 1.500,00 КМ,
Економски код 613900 Уговорене и
друге посебне услуге у укупном
износу од 27.000,00 КМ.
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ражде и Министарство за финансије
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 Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-948/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 5. Закона о
организацији пензијског и инвалидског осигурања ФБиХ („Службене новине ФБиХ”, број: 32/01 и 18/05), као и
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ”, број: 34/03 и 65/13),
на приједлог Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 85.
редовној сједници, одржаној дана 08.
07.2014. године, д о н о с и:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, ЈУ Центар за социјални
рад Босанско-подрињског кантона Го-

ОДЛУКУ
о приједлогу кандидата за члана
Управног одбора Федералног завода
за пензијско-инвалидско осигурање
са подручја Босанско-подрињског
Кантона Горажде
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Члан 1.
У Управни одбор Федералног
завода за пензијско-инвалидско осигурање са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде предлаже се:
1. Хамед Топуз – дипл.ецц.
Члан 2.
У надлежности Владе Федерације БиХ је именовање предсједника и
чланова Управног одбора Федералног
завода за пензијско-инвалидско осигурање у пуном саставу.
Мандат предсједника и чланова
Управног одбора Федералног завода за
пензијско-инвалидско осигурање, траје двије (2) године, рачунајући од дана
именовања од стране Владе Федерације БиХ.
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”.
Члан 4.
Против ове Одлуке приговор
може упутити заинтересована странка.
Приговор се подноси Влади Босанскоподрињског кантона Горажде, а копија
истог се доставља омбудсмену за људска права БиХ.
Број:03-05-955/14
08.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 125. став (3), Закона о полицијским службеницима Кантона („Слуужбене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:12/06, 13/07, 8/08
и 7/09), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 85. редовној
сједници, одржаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о разрјешењу члана Полицијског
одбора и именовању новог члана
I
Овом се Одлуком, на лични захтјев, разрјешава дужности члан Полицијског одбора у Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског
кантона Горажде, Дуровић Самир, и
умјесто њега се именује нови члан Полицијског одбора из реда полицијских
службеника:
1. Машић Алмир - самостални
инспектор.
Мандат члана Полицијског одбора из става 1. тачке I ове Одлуке трајаће до окончања мандата чланова Полицијског одбора из реда полицијских
службеника именованих Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-04-1614/12 од 30.11.2012.
године објављеном у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 14/12.
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II

Члан 3.

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

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

Број:03-05-930/14
08.07.2014.године
Горажде

Број:03–14-963/14
08.07.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 85. редовној
сједници, одржаној дана 08.07.2014. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Плана и Програма утрошка
средстава у сектору водопривреде за
2014. годину, број:03-14-941-1/14 од 09.
07.2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.
2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одређивању потписника за рачун
број: 1990540205542608
Члан 1.
За потписнике рачуна број:
1990540205542608 одређују се:
1.
2.

Емир Фрашто–премијер Босанско-подрињског кантона Горажде
Алем Мујковић – министар за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Члан 2.

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

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање фактуре број: 27-07-14
од 08.07.2014. године
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање фактуре број: 27-07-14
од 08.07.2014.године (фискални рачун
БФ: 84 од 08.07.2014. године), испостављене од стране „Сендо”д.о.о. Сарајево,
на име пружања услуга израде Студије економске оправданости изградње
МХЕ на ријеци Колини, на подручју
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Босанско-подрињског кантона Горажде, у износу од 4.212,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину, економски код 821 500 - Набавка
сталних средстава у облику права
(израда пројекта).
Плаћање извршити са „Подрачуна за водне накнаде” Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1320
102013870015, на трансакциони рачун
број: 1610300004670061, отворен у Раифаизен банци Сарајево.
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:03-14-1002/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

509
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Плана и Програма утрошка средстава у сектору водопривреде за 2014.
годину, број:03-14-941-1/14 од 09.07.2014.

године, који је усвојен Одлуком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-941/14 од 08.07.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале ФБиХ на име
финансирања пројекта „Доградња
водоводне мреже у МЗ Прача на
дионици Велики Чаир - Драгосин”,
у општини Пале ФБиХ
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства општини Пале ФБиХ у
износу од 30.000,00 КМ на име финансирања пројекта „Доградња водоводне
мреже у МЗ Прача, на дионици Велики Чаир - Драгосин”, у општини Пале
ФБиХ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Пале 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.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, уз претходно прибављено
мишљење Кантоналног правобранилаштва, закључи уговор о кориштењу и
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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 2014.годину, са
економског кода 615 100 – Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде).
Плаћање извршити са „Подрачуна за водне накнаде” Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1320
102013870015, на трансакциони рачун
Општине Пале ФБиХ, број: 102007000
0001426, отворен у Унион банци – експозитура 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:03-14-1001/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Плана и Програма утрошка ср-

Број 11 – страна 1477

едстава у сектору водопривреде за 2014.
годину, број:03-14-941-1/14 од 09.07.2014.
године, који је усвојен Одлуком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-941/14 од 08.07.2014. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.2014.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Фоча ФБиХ на име
финансирања провођења заштитних
мјера за извориште „Бунар
уз Дрину” и извориште „Креча”,
у општини Фоча ФБиХ
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Општини Фоча Ф
БиХ у износу од 30.000,00 КМ на име
финансирања провођења заштитних
мјера за извориште „Бунар уз Дрину”
и извориште „Креча”, у општини Фоча ФБиХ.
Члан 2.
Обавезује се Општина Фоча Ф
БиХ, као имплементатор пројекта из
члана 1. ове Одлуке, да након реализације предметних радова достави Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о
намјенском утрошку одобрених средстава.
Члан 3.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
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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 2014. годину, са
економског кода 615 100 – Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде).
Плаћање извршити са „Подрачуна за водне накнаде” Босанско-подрињског кантона Горажде број: 1320
102013870015, на трансакциони рачун
Општине Фоча ФБиХ, број: 101140000
0220255, отворен у Привредној банци
Сарајево-филијала 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:03-14-1000/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

511
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-14-684/
14 од 08.05.2014.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину” и
Упутства за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној
производњи, број:04-14-739-3/14 од 13.
05.2014.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.
2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава за
надокнаду штете за нешкодљиво
уклоњену серопозитивну животињу
Члан 1.
Овом Одлуком Министарству
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава се исплата
новчаних средстава Авду Рамовићу по
Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014.годину у износу
од 1.000,00 КМ за надокнаду штете за
нешкодљиво уклоњену серопозитивну
животињу (краву) обољелу од бруцелозе.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције
јавним предузећима – пољопривред-
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на производња – надокнада штете за
нешкодљиво уклоњене серопозитивне
животиње.
Средства уплатити на жирорачун Авда Рамовића број: 132500200195
0022, отворен код НЛБ банка дд Тузла, експозитура Горажде.

вчаних средстава на име Програма подршке развоју приватног сектора и извозне индустрије Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину, број: 03-14-1519/13 од 17.09.2013.године.

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”.

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:03-14-998/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

512
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско–подрињског катона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке
о одобравању новчаних средстава
на име Програма подршке развоју
приватног сектора и извозне
индустрије Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком ставља ван снаге Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о одобравању но-

Члан 2.

Број:03–14-997/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

513
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној
сједници, одржаној дана 17.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о упису ученика
у први разред средњих школа
за школску 2014/2015. годину
I
У Одлуци о упису ученика у
први разред средњих школа за школску 2014/2015.годину, број:03-38-796/14
од 29.05.2014.године, у члану I, тачка ц.
ријечи „конобар - технолог” се бришу.
II
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”.

објављивања на службеној огласној табли Канотна, а накнадно ће да се објави у ,,Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.

Број:03–38-995/14
17.07.2014.године
Горажде

Број:03-34-98214
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

514

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

515

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (,,Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној
сј-едници, одржаној дана 17.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
огласа за пријем запосленика
I
Овом се Одлуком даје сагласност директору ЈУ ОШ ,,Хусеин еф. Ђозо” Горажде за расписивање огласа за
пријем запосленика, и то како слиједи:
1. Хигијеничар, један извршилац, на
неодређено радно вријеме
2. Хигијеничар, један извршилац, на
одређено радно вријеме, до повратка запосленице са боловања
3. Хигијеничар, један извршилац, пола радног времена на одређено радно вријеме до 30.06.2015. године
4. Сервирка, један извршилац на одређено радно вријеме до 30.06.2015.
године
II
Одлука ступа на снагу даном

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Информисање број:10-14-593-2/14 од 20.
02.2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.
2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име V (пете) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2014 годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 38.189,66 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате V
(пете) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2014. годину, намијењене за исплату плата и доприноса запосленицима.

01.август/коловоз 2014.

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.
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(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на својој 86. редовној сједници,
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУССШ „Џемал
Биједић” Горажде за набавку опреме

III
I
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.

Овом се Одлуком даје сагласност ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде за
набавку опреме и то:
1. Косилица за траву 1 ком.
II
Набавку опреме из члана 1. ове
Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.

IV

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:03-14-993/14
17.07.2014.године
Горажде

Средства за набавку опреме из
члана 1. ово Одлуке обезбијеђена су у
Буџету ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде на економском коду 821 300 – Набавка опреме.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

516
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана 35. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. годину

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:03-14-991/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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517
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) те на основу члана 35. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници,
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за покретање
процедуре и поступка набавке
уџбеника за ученике основних
школа са подручја Босанскоподрињског
кантона Горажде
I
Даје се сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт за покретање процедуре и
поступка набавке уџбеника за ученике
основних школа са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде.
II
Процедуру и поступак одабира
најповољнијег понуђача за набавку уџбеника из члана I ове Одлуке извршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку уџбеника
за ученике основних школа са подручја Босанско-подрињског кантона Гора-

01.август/коловоз 2014.

жде обезбјеђена су у Буџету Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт на економском коду 614
200 (КАМ 002) – Текући трансфери појединцима – остало.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-990/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

518
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 5. Закона о
здравственом осигурању („Службене
новине ФБиХ”, број: 30/97, 7/02, 70/08
и 48/11), као и члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ”, број: 34/03 и 65/13), на приједлог Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници,
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приједлогу кандидата
за упражњену позицију члана
Управног одбора Завода
здравственог осигурања
и реосигурања ФБиХ са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде

01.август/коловоз 2014.
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Члан 1.

се доставља омбудсмену за људска права БиХ.

У Управни одбор Завода здравственог осигурања и реосигурања Ф
БиХ на упражњену позицију члана, са
подручја Босанско–подрињског кантона Горажде предлаже се:
1. Емир Сијерчић, дипл. иур.
Члан 2.
У надлежности Владе Федерације БиХ је именовање предсједника и
чланова Управног одбора Завода здравственог осигурања и реосигурања Ф
БиХ у пуном саставу.
Мандат предсједника и чланова
Управног одбора Завода здравственог
осигурања и реосигурања ФБиХ, траје
четири (4) године, рачунајући од дана
именовања од стране Владе Федерације БиХ. У случају избора и именовања
кандидата из члана 1. Одлуке, пошто
се ради о попуни упражњене позиције
са подручја БПК Горажде у актуелном
сазиву управног одбора, мандат кандидату траје до краја актуелног мандата
предметног управног одбора, уз могућност реизбора.
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”.
Члан 4.
Против ове Одлуке жалбу може
упутити заинтересована странка. Жалба се подноси Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, а копија исте

Број:03-05-986/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

519
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници,
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 1.000,00 КМ на име суфинансирања трошкова за учешће екипе
РВИ на Државном првенству у спортском риболову инвалидних лица, који
ће се одржати у Тузли у дане 14. и
15.06.2014.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације
РВИ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке зад-
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ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на Савез РВИ
“Синови Дрине” Горажде на број жирорачуна:1990490005249784, отвореног
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-985/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

520
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 86. редовној сједници, одржаној дана 17.07.2014.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Србија – Нови Пазар за делегацију Босанско–подрињског кантона Горажде, у саставу:
-

-

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

Службено путовање ће се обавити 21.07.2014.године службеним возилом Босанско–подрињског кантона
Горажде и са возачем Едином Меркезом.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613100 - Путни трошкови.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-984/14
17.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број
5/03), члана 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 члана 41. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде (,,Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде”,број:16/13), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници, одржаној дана
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23.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању ,,Програма новчаних
подстицаја у пољопривреди
за 2014. годину” утврђеног у Буџету
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2014.годину на економском коду
614 500 (ПОД002)
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину” утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за
2014.годину у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде, број:16/13.
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. 4/13), усваја ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину”.
Члан 3.
Средства за реализацију Програма из тачке 1. ове Одлуке, пласираће
се са позиције Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња, утврђене Буџетом Министартсва
за привреду Босанско–подрињског ка-
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нтона Горажде за 2014. годину, економски код 614 500 – ПОД002 Субвенције јавним предузећима – пољопривредна производња.
Члан 4.
Програм из члана 1. ове Одлуке
је саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 6.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности на
,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину” утврђених
у Буџету Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину на економском коду
614 500 (ПОД002) - Субвенције јавним
предузећима - пољопривредна производња, број: 03-14-684/14 од 08.05.2014.
године.
Члан 7.
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:03–14–1037/14
ПРЕМИЈЕР
23.07.2014.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.........................
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521а)
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРEДИ
ЗА 2014.ГОДИНУ.
(ПРОГРАМ УТРОШКА СРEДСТАВА)
Година:
Датум:

2014.
Јули 2014. године

Eкономски код:

614 500

Назив економског кода:
Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња
Назив Програма: Програм новчаних
подстицаја у пољопривреди за
2014. годину
Датум усвајања Програма:
23.07.2014. године.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са Законом о новчаним постицајима
у пољопривреди и руралном
развоју на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
донијела је одлуку о усвајању
Програма новчаних подстицаја
у пољопривредној производњи
број:03-14-1037-1/14 од 23.07.2014.
године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 11/14).
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Технички подаци о Програму
Период реализације Програма:
01.01.2014 - 31.12.2014. године

Буџетска линија:
Субвенције јавним
предузећима-пољопривредна
производња
Eкономски код:

614 500

Аналитички код:

ПОД 002

Буџетски раздјел:

17

Укупна вриједност Програма:
550.000,00 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.ецц.
Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице:

Расим Сијерчић

Контакт-телефон:

038 227 857

Контакт е-маил:
sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.ba
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

Датум усвајања Програма:
23.07.2014.године.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са Законом о новчаним постицајима
у пољопривреди и руралном
развоју на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде,
донијела је Одлуку о усвајању
Програма новчаних подстицај
пољопривредној производњи
број:03-14-1037./14 од 23.07.2014.
године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 11/14).

У складу са чланом 41. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
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ог кантона Горажде за 2014.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број:16/13), чланом
2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју („Службене новине Ф БиХ”, број: 42/10),
чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА
и програм утрошка средстава Буџета
за 2014. годину са економског кода 614
500 - Субвенције јавним предузећима пољопривредна производња
-1НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
500 - Субвенције јавним предузећима пољопривредна производња гласи:
ПРОГРАМ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРEДИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
-2НАДЛEЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРИВРEДУ
На основу Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
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Горажде” број:05/03) надлежности Министарства за привреду су предлагање
и провођење политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, осигурање услова за
развој и унапријеђење пољопривреде,
заштита и кориштење пољопривредног земљишта, узгој, заштита и унапређење шума, шумске комуникације и
експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне активности, кориштење вода у енергетске и рекреативне сврхе, употреба и заштита вода, улагања у привредна предузећа, промет
роба и услуга, учешће у креирању политике увоза и извоза, контрола цијена производа и услуга, закључивање
економских споразума, креирање и
имплементација политике кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитационих и других центара, промоција
туризма, угоститељсто, подузетништво, провођење политке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња,
обнова и одржавање саобраћајница од
значаја за кантон, модернизација цестовног саобраћаја и осигурање комуникационих веза на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде.
Програм подстицаја је израђен
у складу са Програмом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде до
2014. године и у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину.
Програм је такођер усклађен и са Програмом рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/14).
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ничко-технолошког и организационог
унапређења сектора пољопривреде,
осигурање стабилног пољопривредног
дохотка и омогућавање адекватног животног стандарда пољопривредним произвођачима, чиме би се стекли услови за извоз појединих производа, смањила зависност од увоза, гарантовано
и сигурно снабдијевање становништва, задржавање становништва на руралном подручју и рурални развој. Чланом 6. Закона је прописано да се средства за новчане подстицаје утврђене
законом осигуравају у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за сваку календарску годину и да ће иста
за 2014. година износити 3% од порезних и непорезних прихода Буџета Кантона.Чланом 29. Закона новчани подстицаји се реализују на основу Програма подстицаја којим се утврђују врсте
подстицаја, висина подстицаја по јединици производње, укупна вриједност
новчаних подстицаја, општи и посебни критерији остваривања, те надзор
и контрола њиховог провођења. Програм подстицаја доноси Влада на приједлог Министарства за привреду.

ОПИС ПРОГРАМА
Програм новчаних подстицаја у
пољопривредни за 2014. годину израђен је у складу са чланом 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и
руралном развоју („Службене новине
Ф БиХ”, број: 42/10) и чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/13) и доноси га Влада Босанско–подрињског кантона Горажде за сваку календарску годину.
Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде су дефинисани извори и висина новчаних средстава, модели подстицаја, корисници-клијенти новчаних подстицаја, услови за остваривање новчаних подстицаја, реализација остварења новчаних подстицаја, извјештавање и чување документације,
надзор над провођењем, казнене одредбе, прелазне и завршне одредбе, као
и друга питања у вези са новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Законом о новчаним подстицајима обезбијеђена је сигурност и континуитет новчаних подстицаја са циљем стварања и подстицања пољопривредне производње до нивоа самоодрживости и профитабилности у форми
тржишно оријентисаних робних пољопривредних произвођача, запошљавање у пољопривреди, подстицање тех-

Овај Програм је проведбени акт
Министарства за транспарентан, специфичан, мјерљив и временски одређен
утрошак државне помоћи у подстицању пољопривредне производње на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде. Дефинисање сврхе и оквира
Програма прописано је Законом о новчаним подстицајима и Законом о извршењу Буџета.
Имплементација Програма ће
се провести у складу са Упутством за
остваривање новчаних подстицаја, који произилази из члана 30. Закона о но-
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вчаним подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.
Сврха Програма подстицаја у
2014. години је пружање подршке у
стварању услова за повећање обима
пољопривредне производње, повећање запошљавања, повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача и осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног животног стандарда пољопривредним произвођачима.
Сврха Програма јесте да се једним проведбеним актом обезбиједе механизми прописани законима за додјелу новчаних подстицаја за примарну
пољопривредну производњу из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 500 – Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину (у даљем тексту
Програм), дефинише битне елементе
за доношења Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни
циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата, те процјена непредвиђених расхода
и издатака.
-4ПОЧEТАК И ВРИЈEМE
ИМПЛEМEНТАЦИЈE ПРОГРАМА
Кантонално министарство је об-
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авезно доставити Програм Влади Босанско-подрињског кантона Горажде у
року од 30 дана од дана усвајања Буџета Босанско-подрињког кантона Горажде, који тече од 31. децембра 2013. године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:
16/13). Програм новчаних подстицаја
у пољопривреди за 2014. годину је вишегодишњи програм који се проводи
у периоду од 2011. до 2014. године.
Имплементација Програма за
2014. годину почиње доношењем истог од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и трајаће до 31.
12.2014. године. Крајњи рокови за достављање захтјева за кориштење средстава прописани су Упуством.
-5СТАЊE ПОЉОПРИВРEДE
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДE
Примарна пољопривредна производња представља окосницу опстанка и развоја сваког друштва. Нажалост,
производња хране (примарна пољопривредна производња) на простору
кантона не користи све расположиве
природне ресурсе, нити су искориштене све могућности за запошљавање у
овом сектору. Због тих околности дошли смо у позицију да имамо недовољну производњу пољопривредних производа и да увозимо оно што смо донедавно извозили.
Пољопривредни ресурси кантона су изузетни (велике неискориштене пољопривредне површине, климатски услови, као и сви други елементи
неопходни за развој примарне пољоп-
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ривредне производње, као и велики
број незапосленог становништва) и представљају развојни привредни потенцијал.
Имплементација Програма подстицаја пољопривредне производње
током 2010, 2011, 2012. и 2013. године
већ је осигурала значајнији напредак у
развоју пољопривредног сектора, повећању обима пољопривредне производње и повећању броја регистрованих
запослених у пољопривреди.
Иако је забиљежен значајан резултат по питању запослености, и даље су присутни проблеми у сточарству који се огледају у смањењу сточног
фонда крава, коња, коза, али са друге
стране биљежи се раст сточног фонда
оваца, кошница пчела, перади и кока
носиља.
-6ПРОЦЈEНА НАПРEТКА
И КЉУЧНE КОРEКЦИЈE ПРОГРАМА
У 2014. ГОДИНИ
(6.1)
(Процјена напретка
у протеклој години)
Програмом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде, као једна
од приоритетних реформи предвиђена је реформа система подстицаја како
би се осигурао ефикаснији механизам
за креирање нових радних мјеста кроз
повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача. Током 2013.
године није дошло до пада броја запослених у пољопривредном сектору,
односно супротно - тај број је наставио
континуирно расти.
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(6.2)
(Кључне корекције Програма
за 2014. годину)
Имајући у виду стање пољопривредног сектора, потенцијала за пољопривредну производњу, велики број пољопривредних произвођача, пришло се детаљној изради ,,Програма
новчаних подстицаја у пољопривредној производњи за 2014. годину”, гдје је
одржан већи број консултантских састанака. Закон о новчаним подстицајима
прописује да се Програм постицаја за
пољопривреду ставља на јавну расправу прије него што га Министарство за
привреду достави Влади Босанско-подрињског кантона на расправу и усвајање. Одржане су јавне расправе, гдје
су сви учесници могли дати приједлоге и сугестије на понуђени „Програм
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2014. Годину“.
Основни параметри које смо користили за израду ,,Програма новчаних Подстицаја у пољопривреди за 2014.
годину” били су ,,Основна стратешка
опредјељења у примарној пољопривредној производњи на Босанско-подрињском кантону Горажде“, стање ресурса на кантону, анализа стања новчаних подстицаја у 2013. години, мишљења општинских служби за пољопривреду, произвођача и прерађивача пољопривредних производа, задруга, удружења и других.
Највећа корекција Програма у
односу на протекле године јесте значајно повећање ставке за измиривање обавеза из протекле године, обзиром да
због буџетске кризе у 2013. години око
40% подстицаја који су одобрени нису
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исплаћени због значајног смањења буџетских прихода. Због ових финансијских ограничења, у Програму за 2014.
годину нису увођене нове компоненте
подршке подстицаја развоја пољопривредне производње, а неки износи подстицаја за 2014. годину су умањени
како би се осигурало да вриједност
Програма за 2014. годину одговара износу одобрених средстава за ове намјене у Буџету БПК Горажде за 2014. годину.
-7ОПШТИ И ПОСEБНИ ЦИЉEВИ
ПРОГРАМА
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-

-

биљну производњу (први посебни циљ);
Подстицање запошљавања у секору пољопривреде (други посебни циљ);
Унапређење и развој пољопривредног сектора (трећи посебни
циљ).
(7.3)
(Новчани подстицаји)

У оквиру првог циља обезбиједиће се новчани подстицаји за примарну пољопривредну производњу у складу са Законом и то за анималну и
биљну производњу.

(7.1)
(Основни циљ)
Основни циљ Програма подстицаја је повећање обима пољопривредне производње који омогућава повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача и пољопривредног
дохотка који може гарантовати адекватан животни стандард пољопривредним произвођачима.
(7.2)
(Посебни циљеви)
Програм садржи посебне циљеве Програма у оквиру којих ће се пружати подршка корисницима Програма.
У складу са општим циљем, посебни циљеви Програма су:
-

Подстицање примарне пољопривредне производње кроз новчане подстицаје за анималну и

Предвиђени новчани подстицаји су економског карактера који признају економску производњу код фармера и стварају услове за продају производа за домаћу индустрију и тржиште.
Подстицаји ће се обезбиједити у анималној и биљној производњи, подстицаји за суфинансирање израде млијечних картона, подстицај за надоканду
штете за нешкодљиво уклањање серопозитивних животиња. У оквиру овог
циља корисници могу аплицирати на
резервна средства у складу са одредбама Програма.
(7.4)
(Подстицање запошљавања
у сектору пољопривреде)
У оквиру другог посебног циља
под додатним условима обезбиједиће
се новчани подстицаји за мјере које доприносе достизању комерцијалног статуса комерцијалног пољопривредног
произвођача и његовог успјешног пос-
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ловања након регистрације као самосталног пољопривредног обртника.
Подстицаји ће се обезбиједити
кроз увећане новчане подстицаје за производње у биљној и анималној производњи, гљиварској производњи, производњу меркантилног кромпира, суфинансирање пољопривредних произвођача – самосталних пољопривредних
обртника за доприносе на плате запослених.
(7.5)
(Подстицаји за унапређење
и развој пољопривреде)
У оквиру трећег посебног циља
обезбиједиће се подршка појединачним пројектима из области пољопривреде који доприносе унапређењу и развоју пољопривредне производње.
Подршка ће се обезбиједити кроз провођење пројеката и активности
као што су организовање сајмова, набавка пољопривредне механизације и
опреме, регресирање камата по кредитима одобреним за пољопривредну
производњу.

ПОТРEБНА СРEДСТВА
ЗА ПРОВОЂEЊE ПРОГРАМА
(8.1)
(Висина средстава
за провођење Програма)
Потребна средства за провођење Програма у 2014. години дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског
кантона („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
16/13), на економском коду 614 500 –
Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња, у износу од
550.000 КМ.
(8.2)
(Финансијски план Програма)
Финансијским планом за период од 2011. до 2014. године планирана
су укупна новчана средства у износу
од 2.894.000 КМ.
У периоду протекле четри године, од 2010. до 2013.године за ове намјене је извршено укупно 2.106.413,84
КМ.

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

Тотал
2010-2013.

Тотал
2011-2014.

2011.

2012.

2013.

2014.*

Одобрено

669.000

700.000

650.000

550.000

2.569.000

2.569.000

Извршено

668.949

485.602

269.879

0

1.424.430

1.154.551

Новчани подстицаји

440.051

208.778

440.051

440.051

Запошљавање
у пољопривреди

182.916

44.368

182.916

182.916

45.980

16732,5

45.980

45.980

Развој пољопривреде
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(8.3)
(Максимални буџет по компонентама)
Програмом се утврђује висина,
односно максимални и минимални износ средстава за сваки посебни циљ
Програма. Максимална или минимална висина средстава за појединчни специфични циљ представља једну финансијску компоненту Програма.
За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан је сљедећи максимални и минимални буџет:
1. Минимални буџет
за новчане подстицаје 341.292,6 КМ
2. Минимални буџет
за комерцијални
статус
112.317,4 КМ
3. Максимални буџет
за развој пољопривредне производње
156.256,5 КМ
(8.4)
(Редистрибуција средстава)
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију средстава са једног на други посебни циљ
у износу до максимално 10 процената
од износа средстава планираних за сваки посебни циљ са које се средстава
преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити одлуком министра.
Током имплементације Програма, уколико дође до повећања или смањења обима пољопривредне производње у оквиру сваког посебног циља,
Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу
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компоненту у износу до максимално
20 процената од износа средстава планираних за компоненту са које/на коју се средстава преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити одлуком министра.
У случају постојања оправдане
потребе за корекцијом износа средстава планираних за сваки специфични
циљ Програма до максимално 25 процената, Министарство може направити редистрибуцију средстава уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се овлашћује да може вршити измјену и допуну Програма у складу са потребама
на основу којих су донесене одлуке о
преусмјеравању, повећању или смањењу укупне вриједности Програма уз
сагласност Владе.
-9КРИТEРИЈИ ЗА РАСПОДЈEЛУ
СРEДСТАВА
(9.1)
(Начин расподјеле средстава)
Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/13), на економском коду 614 500 – Субвенције јавним
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предузећима - подстицај пољопривреди у укупном износу 550.000 КМ распоређиваће се на основу одобрених захтјева за новчане подстицаје у примарној пољопривредној производњи и
одобрених новчаних подстицаја за реализацију пројеката у складу са одредбама овог Програма и критерија који
су саставни дио Програма те Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
2014. години.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у складу са сваким посебним циљем Програма. Коначне одлуке о додјели помоћи кориснку или
корисницима средстава из овог Програма доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Одобреним средствима приоритетно ће се извршити уплата новчаних подршки по захтјевима из 2013.
године.
Средства из овог Програма додјељиваће се у форми пројектног финансирања (плаћање унапријед) и у форми субвенционирања трошкова (накнадно плаћање). Додјела средстава се
може вршити у хитним случајевима и
на основу захтјева за подршком у реализацији појединачне активности или
потребе искључиво на начин прописан Програмом.
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едстава физичком или правном лицу
јесте испуњавање општих и посебних
услова за остваривање подстицаја, односно резултати оцјењивања који ће се
примњаивати на одабране врсте подршке које су базиране на пројектном финансирању у складу са одредбама овог
Програма.
Eлиминаторни критерији за расподјелу средстава из Програма су:
1. испуњавање општих услова за кориштење подстицаја,
2. испуњавање посебних услова за кориштење подстицаја.
3. испуњавање општих и посебних критерија који су предвиђени за кориснике за остваривање подстицаја
у оквиру модела производње.
Критериј по основу којег ће се
рангирати корисници средстава су:
1. Резултат процеса аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захјева.
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2014.
годину планиране су врсте подстицаја
и општи и посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја, који се
налазе у табели 2 овог Програма.
(9.3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)

(9.2)
(Критерији за расподјелу)
Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима у складу
са одредбама овог Програма.
Кључни критериј за додјелу ср-

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

да је уписан у Регистар пољопр-
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-

-

ивредних газдинстава и клијената,
да имају пољопривредну производњу на простору Босанскоподрињског кантона Горажде,
да имају регистрацију правног
лица на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
(9.4)

(Посебни услови за учествовање
у Програму)
Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су:
-

-

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

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

-

-

-

да су регистровани као самостални пољопривредни обртници,
земљорадничке задруге, пољопривредне задруге, ветеринарске
станице или друштва ограничене одговорности,
да имају минимално једног и
максимално пет стално запослених радника,
да испуњавају опште и посебне
критерије прописане Програмом и Упуством;
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
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Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру трећег посебног циља су:
-

-

да су регистровани као пољопривредне задруге, земљорадничке задруге и удружења која су
активна у области пољопривреде;
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза.
(9.5)

(Кандидовање захтјева за новчане
подстицаје, приједлога пројеката
и захтјева за резервним средствима)
Подношење захтјева за новчани
подстицај у примарној пољопривредној производњи могуће је искључиво у
случајевима који су дефинисани Програмом. Захтјеве за средства могуће је
подносити у роковима прописаним упутствима за остваривање подстицаја.
Захтјеви за остваривање права на новчане подстицаје у области примарне
пољопривредне производње обрађиваће се на основу критерија прописаних Упутством.
У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога за суфинансирање пројекта и финансирање захтјева
из резервних средстава у складу са условима прописаним Програмом. Пројекти и захтјеви за средствима достављају се у форми прописаној од стране
Министарства за привреду Босанско –
подрињског кантона Горажде.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма.
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Достављање захтјева за средствима обрађиваће се у складу са процедурама аплицирања и оцјењиваће се
од стране комисије Министарства за
привреду на основу критерија који су
саставни дио Програма.
(9.6)
(Одобравање захтјева за подстицај
пољопривредној производњи,
приједлога пројеката и захтјева
за средствима)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти
захтјева за подстицај примарној пољопривредној производњи, приједлога
пројекта или захтјева за средствима адекватно селектују и процијене.
Одобравање новчаних подстицаја у пољопривредној производњи проводи се на начин прописан процедурама аплицирања и упутствима за остваривање подстицаја.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
-10ПРОЦEДУРE АПЛИЦИРАЊА,
СEЛEКЦИЈE И EВАЛУАЦИЈE
ПРОЈEКАТА И ЗАХТЈEВА
ЗА СРEДСТВИМА
(10.1)
(Клијент - апликант)
Физичка и правна лица која испуњавају опште услове за остваривање
новчаних подстицаја имају статус апл-
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иканта.
Физичка и правна лица која аплицирају на средства у оквиру подстицаја за достизање комерцијалног статуса и подстицаја у оквиру развоја пољопривреде морају испујавати посебне услове и критерије за остваривање
новчаних подстицаја.
(10.2)
(Подношење захтјева
за новчаним подстицајима)
Подношење захтјева за средствима новчаних подстицаја у примарној
пољопривредној производњи у оквиру
првог посебног циља врши се путем
прописаних образаца захтјева (З/1-А,
З/1-Б,З/ОП ) у складу са Упуством за
остваривање сљедећих подстицаја у
примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
A. Подстицаји анималној производњи
(Позиције: А/1-1, А/1-2, А/1-3,
А/1-5, А/1-6, А/1-7, А/1-9),
(Позиције за пренос из 2013.године: А-1-3-1; А/1-4;А/1-5-1а)
Б. Подстицаји биљној производњи
(Позиције: Б/1-1, Б/1-2, Б/1-2-2;
Б/1-3; Б/1-4, Б/1-6,)
Позиције за пренос из 2013.године: Б/1-1-1; Б/1-2-1; Б/1-2-2а;
Б/1-3-1;Б-1-4-1; Б/1-6-1
Ц. Остали подстицаји
(Позиције: Д/1-1, Д/1-2; E)
(Позиције за пренос из 2013. године: Д/1-1-1)
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Д. Позиција: E
Подношење захтјева за средствима новчаних подстицаја за запошљавање у оквиру другог посебног циља
врши се путем прописаних образаца
захтјева (З/1-А, З/1-Б,З/1-М,З/ОП) у
складу са Упутством за остваривање
подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
A. Додатни подстицај у анималној
производњи
(Позиције: А/1-5-1,
А/1-7-1, А/1-8)

А/1-6-1,

(Позиције за пренос из 2013.године: А/1-5-1б)
Б. Додатни подстицаји у биљној
производњи
(Позиције: Б/1-5, Б/1-7; Б/2-1)
(Позиције за пренос из 2013.године: Б/1-5-1)
Ц. Додатни подстицаји за капитал
-на улагања
(Позиција: Ц/1-1)
(Позиције за пренос из 2013.године: Ц/1-1а; Ц/1-2)
Д. Подстицаји за суфинансирање
доприноса
(Позиције: Д/1-4; Д/1-5; Д/1-6)
(Позиције за пренос из 2013.године: Д/1-6-1)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у области развоја
пољопривредне производње у оквиру
трећег посебног циља врши се путем

прописаних образаца захтјева (З/ОП,
З/1-Р) у складу са Упуством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје
са позиција: Д/1-3, аплицирају за захтјевом З/ОП у складу са процедурама
аплицирања из овог Програма.
(10.3)
(Подношење приједлога пројеката)
Лица која поред општих испуњавају и посебне услове Програма имају статус апликанта за пројектно финансирање капиталних улагања у оквиру линије Д/1-3.
Апликант може доставити само
један приједлог пројекта у којем је планирано кориштење из средстава из
овог Програма на основу јавног позива
који објављује Министарство.
(10.4)
(Финансирање пројеката)
Укупан буџет предложеног пројекта не може бити мањи од 5.000,00
КМ. Апликације Пројеката за суфинансирање одржавања сајмова на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у висини од 2.000 КМ - 20.000 КМ
за позицију Д/1-3.
(10.5)
(Захтјеви за средствима резерве)
Апликанти могу доставити захтјев за средствима резерве за додјелу
новчаних подстицаја за реализацију
појединачних активности у складу са
одредбама овог Програма и након објављивања јавног позива.
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Апликанти у случају постојања
хитних или специфичних потреба које су директно повезане са циљевима
Програма, могу доставити захтјеве за
средствима у складу са одредбама Програма.
Апликанти на резервна средства аплицирају у форми захтјева за средствима прописаној од стране Министарства за привреду (образац З/1-Р).
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тава резерве проводи се у складу са
Програмом.
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу бити већи од 2.000 КМ. Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа. У току године апликант може поднијети само један захтјев за средствима.
(10.8)

(10.6)
(Обавезни садржај
захтјева за средства резерве)
Садржај захтјева за средствима
дефинисан је Упутством за остваривање подстицаја Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава резерве, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

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

(Подношење апликација,
отварање апликација
и административна провјера)
Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја за подстицање пољопривредне производње, приједлози пројеката и захтјеви за резервна средства
подносе се кантоналном Министарству за привреду у форми прописаној у
овом Програму и Упуству за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за остваривање новчаних подстицаја у складу са условима за различите специфичне циљеве Програма.
Апликације на захтјеве за средствима се отварају након пријема и као
такве упућују у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Правна и физичка лица подносе захтјеве и потребну документацију
у роковима прописаним Упутством за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производ-
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њи кантоналном Министарству за привреду (сектор за пољопривреду).
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката проводе се најкасније 30 дана
од затварања јавног позива.
Административном провјером
Министарство (Сектор за пољопривреду) ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

да апликант испуњава опште услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава посебне
услове за учествовање у Програму,

-

-

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

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






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

Селекција достављених захтјева
за подстицаје примарној пољопривредној производњи проводи се у складу

Број 11 – страна 1500

01.август/коловоз 2014.

са Упуством. Комисија проводи евалуацију након проведене административне провјере. У селекцији захтјева за
средствима комисија примјењује три
групе индикатора и то:




Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасност
(10.12)
(Оцјењивање пројеката
и захтјева за резерва средства)

Оцјењивање приједлога пројеката и захтјева за резервним средствима
се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа. За
сваку подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.

Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 10, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле
са бројем чланова комисије.

(10.13)
(Скала за евалуацију)
ОПИС ИНДИКАТОРА

ПРОЈEКТИ

ЗАХТЈEВИ

1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом

5

1.2. Процијењени ниво знање за имплементацију пројеката

5

2.

30

30

5x2

5x2

Релевантност

2.1. Колико је апликација релевантна посебни циљ Програма?
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2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете из Програма?

5x2

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма?

5x2

5x2

3.

10

Методологија

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

5

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

5

4. Одрживост

20

20

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

5

5

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

5x2

5x2

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

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

80

(10.14)
(Процедуре одобравања захтјева
за подстицаје у примарној
пољопривредној производњи)
Апликације поднесене у форми
захтјева за подстицаје у примарној пољопривредној производњи одобравају
се у складу са Упуством.

Захтјеви поднесени Министарству за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде (сектор пољопривреде) након 31.12.2013. године (подстицај
за произведено кравље млијеко за мјесец децембар, производња конзумне јабуке и набавка пољопривредне механизације и опреме – ,,купљена опрема у
децембру 2013. године“) преносе се у
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наредну годину. Министарство за привреду ће запримљене захтјеве за сјетву пшенице у јесењем року 2013.године обрадити до 30.05.2014. године у складу са Програмом и Упутствима из
2013. године.
Поред наведених захтјева, у Буџет 2014. године преносе се и сљедећи
захтјеви за остваривање новчаних подстицаја и то у области анималне производње (узгој женске расплодне телади, држање основног стада оваца и коза-физичка лица, држање основног стада оваца и коза-правна лица,узгој приплодних јуница), у области биљне
производње (подизање засада јагодичастог воћа - прољеће – јесен 2013, производња малине, производња конзумне
јабуке, производња индустријске јабуке, производња у затвореном простору-пластеничка производња - физичка
лица, производња у затвореном простору - пластеничка производња – правна лица); у дијелу капиталних инвестиција: набавка пољопривредне механизације и опреме, суфинансирање пројеката за изградњу и реконструкцију
шталских објеката за ситну стоку (овце
и козе); у дијелу осталих подстицаја:
регресирање камата по кредитима одобраним за пољопривредну производњу и израда млијечних картона. Све
створене обавезе из 2013. године реализираће се у складу са Програмом и
Упуством из 2013. године.
(10.15)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова, комисија рангира по броју освојених бодова.
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Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана за сваки појединачни циљ. Сви најбоље рангирани пројекти за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средстава стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
У правилу, комисија предлаже
одобравање пројеката у пуном износу.
У изузетним случајевима, комисија уз
образложење предлаже одобравање пројекта у умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације и
провјере на терену.
Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Истовремено са приједлогом одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
У случају да је планирано суфинансирање пројекта веће од 6.000
КМ, уз нацрт уговора подноси се и
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приједлог закључка Владе о давању
сагласности министру за привреду за
потписивање уговора.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду и
начин обезбјеђења инструмената за осигурање намјенског утрошка средстава.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен, те се приступа потписивању
уговора за суфинансирање пројекта.
(10.16)
(Процедуре одобравања
Захтјева за средствима резерве)
Апликацију поднесену у форми захтјева за средства комисија рангира по броју освојених бодова, за оне
захтјеве које су добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура одобравања захтјева комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима,
односно пројектима који се налазе у
процесу одобравања. Комисија може
предложити привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише
до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије финансирање нема расположивих средста-
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ва стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма.
Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 – Подстицај пољопривредној производњи.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев и одлука о одобравању средстава
се доставља Министарству за финансије.
-11КРИТEРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊE
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА,
УКУПНА ВРИЈEДНОСТ
ПОДСТИЦАЈА И ВИСИНА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРEДСТАВА
(11.1)
(Критерији за остваривање
новчаних подстицаја)
Програмом подстицаја примарне пољопривредне производње за 2014.
годину планиране су врсте подстицаја
и општи и посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја. Преглед
подстицаја и критерија налази се у табели:
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Табела 2:
Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја
КОД
А/1
А/1-1

А/1-2

А/1-3

А/1-3-1

А/1-4

ВРСТА
ПОДСТИЦАЈА

КРИТEРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊE ПОДСТИЦАЈА

Основни критерији
Посебни критерији (квоте)
ПОДСТИЦАЈИ У АНИМАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Производња
- регистровани у кантонал- Минимална количина
свјежег крављно узгојноселекционој слу- и услови:
ег млијека
100 литара мјесечно
жби
2014. године
- који имају закључен угов- Максимална количина:
ор са регистрованим пре- 500 литара мјесечно
рађивачем или откупљивДодатни критерији:
ачем
Минимална млијечна маст
- носилац газдинства или
3,2 %.
носилац обрта
Производња
- Основни критерији су пр- Посебни критерији су
свјежег крављописани у Програму и Уп- прописани у Програму
ег млијека из
утству за 2013. годину.
и Упутству за 2013. годину.
2013. године
Сви критерији су испуњени
мјесец децемна основу Упутстава за остбар
варивање новчаних подстицаја из 2013.године
Узгој
- Корисник који је уписан у Минимална количина:
приплодних
Регистар произвођача пр- Једна приплодна јуница
јуница
иплодне стоке
Максимална количина:
- Носилац газдинства или Једна приплодна јуница
носилац обрта
- Корисник који је уписан Минимална количина:
Узгој
у Регистар произвођача Једна приплодна јуница
приплодних
приплодне стоке
Максимална количина:
јуница –
- Носилац газдинства или Једна приплодна јуница
ПРEНОС ИЗ
носилац обрта
Сви критерији су испуњени
2013.године.
на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године
- Корисник који је уписан у Минимална количина:
Узгој женске
Регистар произвођача пр- Једно женско расплодно теле
расплодне
иплодне стоке
Максимална количина:
телади- Носилац газдинства или Није ограничена
ПРEНОС из
носилац обрта
Сви критерији су испуњени
2013. године
на основу Упутстава за
остваривање новчаних
подстицаја из 2013.године.
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А/1-5

Држање
основног стада
оваца и коза

-

А/1-5-1а

Држање
основног стада
оваца и козаПРEНОС ИЗ
2013.године.-

-

-

А/1-5-1

Држање
основног стада
оваца и коза

-

-

А/1-5-1б

Држање
основног стада
оваца и коза –
ПРEНОС
ИЗ
2013.године

-

-

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

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

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

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

А/1-6

Држање
пчелињих
друштава

-

Корисник који има активно пчелиње друштво
Носилац газдинства

Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.
Минимална количина:
Најмање 30 (тридесет) пчелињих друштава
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити
смјештене максимално на
двије локације.

А/1-6-1

Држање
пчелињих
друштава

-

А/1-7

Држање
матичног
стада крава
(млијечна
грла)

-

-

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

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

Корисници морају бити чланови удружења пчелара која
су регистрована на подручју
БПК Горажде
Минимална количина:
Најмање 30 (тридесет) пчелињих друштава
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити
смјештене максимално на
двије локације.
Корисници морају бити чланови удружења пчелара која
су регистрована на подручју
БПК Горажде
Минимална количина:
Два млијечна грла
Максимална количина:
Двадесет грла(20)
Додатни критерији:
Нема
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А/1-7-1

Држање
матичног
стада крава
(млијечна
грла)

-

-

А/1-8

Држање кока
носиља

-

А/1-9

Б/1

Вјештачко
осјемењавање
крава

Минимална количина:
Два млијечниа грла
Максимална количина:
Двадесет грла(20)
Додатни критерији:
Нема
Минимална количина:
1.000 кока носиља
Максимална количина:
5.000 кока носиља
Додатни критерији: Нема

-

Посебни критерији нису
прописани

Подстицаји у биљној производњи
-

Б/1-1

Корисник-клијент
који
има матично стадо крава
Да су регистровани као пољопривредни
обртници
или СПП, СПО, ЗЗ и ДОО.
Носилац газдинства и носилац обрта
Корисник-клијент
који
има матично стадо кока
носиља.
Да су регистровани као
пољопривредни обртници
или СПП.
Носилац газдинства и носилац обрта
Ветеринарске станице које
су регистроване на подрују Босанско-подрињског кантона Горажде за вршење
ових послова и испуњавају
услове на основу Закона о
ветеринарству („Службене
новине Ф БИХ“ број: 46/00)
и Правилника о увјетима у
погледу простора, кадра и
ветеринарско-техничке
опреме за оснивање ветеринарских организација и
ветеринарских
установа
(„Службене новине ФБиХ“
број: 6/03).

Заснивање
нових засада
јагодичастог
воћа

-

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

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

Заснивање
нових засада
јагодичастог
воћа-ПРEНОС
ИЗ 2013.године
-

Б/1-2

Производња
конзумне
јабуке род
2014.година

Б/1-2-1

Б/1-2-1а

Пренос
производње
конзумне
јабуке род
2013. године

Корисници и клијенти који производе конзумну јабуку и имају закључен уговор са регистрованим прерађивачем, откупљивачем
или трговинском организацијом и који су регистровани код надлежног органа.
Носилац газдинства, носилац обрта и з.з.
Основникритерији су прописани у Програму и Упуствима из 2013. године

Минимална количина:
0,1 ха.
Максимална количина:
Прописани додатком II Федералног Закона о новчаним
подршкама («Службене новине Федерације БиХ” 42/10)
Додатни критерији:
- Број садница по дунуму не
може бити мањи испод прописаних стандарда.
Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.
Минимална количина:
1.000 (хиљада) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

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

Производња
и откуп
Конзумне
јабукеПРEНОС ИЗ
2013.ГОДИНЕ

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

Основникритерији су прописани у Програму и Упуствима из 2013. године

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

01.август/коловоз 2014.

Б/1-2-2

Б/1-2-2а

Производња
и откуп
индустријске
јабуке
Производња
и откуп
Конзумне
јабуке ПРEНОС ИЗ
2013.ГОДИНЕ
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-

-

Производња и
откуп
индустријске
јабукеПРEНОС
ИЗ
2013.ГОДИНЕ

-

Б/1-3

Производња
малине

Б/1-3-1

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

Минимална количина:
1.000 (хиљаду) кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији:Нема
Минимална количина.
500 (петстотина) кг
Максимална количина:
Није ограничено
Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава иза остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.

Б/1-2-2а

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

Производња
малине
ПРEНОС ИЗ
2013.године

-

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

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

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

Минимална количина.
300 кг
Максимална количина:
Није ограничена
Додатни критерији: Нема
Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава иза остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.
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Б/1-4

Производња
у затвореним
просторима
–пластеничка
производња
-

Б/1-41

Производња
у затвореним
просторима
–пластеничка
производња
ПРEНОС ИЗ
2013.године

-

Б/1-5

Производња
у затвореним
просторима
–пластеничка
производња
-

Б/1-51

Б/1-6

Производња у
затвореним
просторимапластеничка
производњаПРEНОС ИЗ
2013.године

Производња
жи-тарица и љековитог биља
(пшеница, тритикале, јечам,
раж, зоб, хељде,
фацелија, камилица, мента, невен, кантарион)

-

-

-

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

Корисници-клијенти који
су регистровани као СПП,
СПО, ЗЗ, ДОО који су власници земљишта или имају земљиште у закупу, и
који
имају
засновану
повртларску производњу.
Носилац газдинства и носилац обрта
Корисници-клијенти који
су регистровани као СПП,
СПО, ЗЗ,Д ОО који су власници земљишта или имају земљиште у закупу, и
који имају засновану повртларску производњу.
Носилац газдинства и носилац обрта
Право на новчани подстицај остварују кориснициклијенти који засију наведене културе на подручју
Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
500 м² пластеничког
простора
Посебни услови:
Образложени у Упутству
Минимална количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
500 м² пластеничког
простора
Посебни услови: Нема
Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.
Минимална количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Образложени у Упутству
Минимална количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији:Нема
Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.
Минимална количина:
0,2 ха
Максимална количина:
Није ограничено
Додатни критерији: Нема
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Б/1-6-1

ПРEНОС
из 2013. јесња
сјетва
-пшеница
-

Б/2
Б/2-1

Ц/1
Ц/1-1

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

Право на новчани подстицај остварују кориснициклијенти који су регистро- Максимална количина:
вани као СПП, СПО, ЗЗ, Није ограничено
ДОО који засију наведене
Додатни критерији: Нема
културе на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Подстицаји у гљиварској производњи
- Право на новчани подсти- Додатни критерији:
Производња
цај за производњу гљива Нема
гљива (набав(шампињона, буковача) у
ка компоста за
затвореном простору оствпроизводњу
арују корисници-клијенти
шампињона,
који су регистровани као
буковача)
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО који
имају производњу гљива
са најмање десет тона компоста и исту реализују.
- Носилац газдинства или
носилац обрта
Подстицаји инвeстиција у пољоприврeдна газдинства - капитална улагања
- Право на подстицај за на- Додатни критерији:
Набавка пољобавку (куповину) пољопр- - Набавка искључиво нове
привредне
опреме
ивредне механизације и
механизације
опреме остварују корисни- - Достављена фактура на
и опреме
име корисника-клијента
ци - клијенти који набаве
односно купе у периоду - Достављен фискални рачун од добављача
од 30.11.2013. до 30.11.2014.
године нову машину и то: - Фактура и фискални рачун морају бити издати
трактор или мотокултивана исти датум.
тор са или без прикључака, косачицу као и другу - За купљену машину у
децембру 2013. године
механизацију и опрему покорисници могу поднијтребну у сточарству, воћаети захтјеве за оствариварству, повртларству и друње подстицаја у 2014. гогим гранама пољопривредини.
де. Подстицаће се набављ-

Б/1-7

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

Производња
меркантилног
кромпира
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-

Ц/1-1а

Набавка пољопривредне
механизације
и опреме
ПРEНОС ИЗ
2013.године

-

Ц/1-2

Суфинансира
ње пројеката
за изградњу и
реконструкциј
у шталских
објеката за
ситну стоку
(овце и козе) ПРEНОС ИЗ
2013.године

-

ена механизација и опрема у вриједности од 1.000 –
25.000 КМ.
Носилац газдинства или
носилац обрта
Да се не води на евиденцији Службе за запошљавање БПК Горажде
Право на подстицај за набавку (куповину) пољопривредне механизације и
опреме остварују корисници - клијенти који су набавили односно купили у периоду од 30.11.2012. до 30.
11.2013. године нову машину и то: трактор или мотокултиватор са или без
прикључака, косачицу као
и другу механизацију и опрему потребну у сточарству, воћарству, повртларству и другим гранама пољопривреде. Подстицаће се
набављена механизација и
опрема у вриједности од
1.000 – 25.000 КМ.
Носилац газдинства или
носилац обрта
Да се не води на евиденцији Службе за запошљавање БПК Горажде
Корисници ових средстава су корисници - клијенти који су регистровани
као СПП, СПО, ЗЗ, ДОО
који су доставили пројекте за суфинансирање изградње или реконструкције шталских објеката за
ситну стоку – овчарници.
Корисници средстава по
пројектима су одабрани
на основу бодовања поднесеног програма од стране комисије Министарства за привреду.
Носилац газдинства и носилац обрта који је у 2012.

Додатни критерији:
-

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

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

Додатни критерији:
-

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

Сви критерији су испуњени
на основу Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2013.године.
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години остварио подстицај у примарној пољопривредној производњи –
држање основног стада
оваца и коза на подручју
БПК Горажде.

Д/1
Д/1-1

Остали подстицаји
Законски основ за ову ставку је
Суфинансира
члан 124. Закона о ветеринарсње израде
тву („Службене новине ФБиХ”
млијечних
број: 46/00), који обавезује Какартона
нтон за планирање новчаних
средстава за провођење превенције, сузбијања и искорјењи-

Додатни критерији:
Дефинисани Упуством

вања заразних болести животиња.
Д/1-1-1

Суфинансира
ње израде
млијечних
картона
ПРEНОС

Д/1-2

Надокнада
штете за
нешкодљиво
уклоњене
серопозитивне
животиње

Д/1-3

Подршка
сајмовима
који се
одржавају на
подручју
кантона

Законски основ за ову ставку је
члан 124. Закона о ветеринарству („Службене новине ФБиХ”
број: 46/00), који обавезује Кантон за планирање новчаних
средстава за провођење превенције, сузбијања и искорјењивања заразних болести животиња.
Средства за ове намјене биће
утрошена код надокнаде штете настале код нешкодљивог
уклањања серопозитивних животиња, током провођења наређених мјера. Законски основ
за ову ставку је члан 46. Закона
о ветеринарству („Службене
новине ФБиХ“ број: 46/00) и
Правилник о поступку исплате надокнаде штете за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње („Службене новине ФБиХ“ број: 98/12)
Право кандидовања за остваривање подсицаја за организовање сајмова (на основу Пројеката) стичу корисници – клијенти (правна лица, регистровани пољопривредни произвођачи, удружења, задруге) који
обављају дјелатност из области примарне пољопривредне
производње.

Додатни критерији:
Дефинисани Упуством

Додатни критерији:
Дефинисани Упуством

Додатни критерији:
Биће прописани упутством
за остваривање подстицаја за
2014. годину.
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Д/1-4

Суфинансира
ње обавеза по
основу доприноса за обавезно социјално
осигурање

-

Д/1-5

Суфинансира
ње обавеза по
основу доприноса за обавезно социјално
осигурање за
запослене жене
-

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

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

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

-

-

-

Да обављају пољопривредну производњу на свом газдинству, коју ће утврдити комисија Министарства за привреду.
Право на суфинансирање обавеза по овом основу осигурава се на основу минималне основице
прописане законом.
Регистровани пољопривредни произвођачи који
из било којих разлога угасе пољопривредни обрт
дужни су извршити поврат добијених средстава
остварених у 2014. години, а у противном немају
право остваривања подстицаја по било ком основу у наредне три године.
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Д/1-6

Регресирање
камата по
кредитима
одобраним за
пољопривредну производњу
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Право на регресирање камата
на одобрене кредите за пољопривредну производњу имају
корисници-клијенти у износу
од 2% на годишњем нивоу.

Додатни критерији:
Нема

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

Д/1-6-1

Регресирање
камата по
кредитима
одобраним за
пољопривредну производњу
ПРEНОС ИЗ
2013. године

Ово право остварују корисници чије задужење по одобреном кредиту не прелази 50.000
КМ.
-

E

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

Носилац газдинства или
носилац обрта

Резервна
средства
Резервна
средства

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

-

-

-

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

Посебни услови:
Одобравање резервних средстава се врши на основу процјене захтјева за резерва средства на начин који је предвиђен Програмом.
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(11.2)
(Укупна вриједност подстицаја)
Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од 550.000 КМ дио од
317.070,46 КМ је планиран за 2014.годину, док је износ средстава од 232.929,54 КМ
планиран за измирење дугова – средстава подстицаја из 2013.године.
Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказан је у табели 3.
Табела 3:
Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2014. години
РБР

Пренос за
2013.

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

План за
2014.

Укупно

А

Анимална производња

94.245,20

154.800,00

249.045,20

Б

Биљна производња

97.029,82

57.000,00

154.029,82

0,00

3.500,00

3.500

40.366,55

25.000,00

65.366,55

1.287,97

72.800,00

74.087,97

0,00

3.970,46

3.970,46

232.929,54

317.070,46

550.000

Б/2

Д

Подстицаји у гљиварској производњи
Подстицаји инвестиција у пољопривредна
газдинства – капитална улагања
Остали подстицаји

E

Резервна средства

Ц

УКУПНО

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

КОД

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

Јединица мјере

КМ по
јединици
мјере

Укупан
обим
подстицаја

Укупан
износ
у КМ

А/1

Подстицаји у анималној
производњи

А/1-1

Производња свјежег крављег
млијека 2014. године

литара

0,20

20000

4.000.00

А/1-2

Производња свјежег крављег
млијека 2013. год. (децембар)

литара

0,20

1651

330,20

249.045,20
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А/1-3

Узгој приплодних јуница

А/1-3-1

Узгој приплодних јуница –
ПРEНОС из 2013.
Узгој женске расплодне
телади –ПРEНОС ИЗ
2013.године

А/1-4

А/1-5
А/1-5-1а

А/1-5-1
А/1-5-1б
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грло

200

60

12.000,00

грло

300

59

грло

100

22

2.200,00

17.700,00

Држање основног стада оваца
и коза
Држање основног стада
оваца и коза - ПРEНОС из
2013. године - физичка лица
Држање основног стада оваца
и коза

грло

7

6400

44.800,00

грло

10

6389

63.890,00

грло

10

730

7.300,00

Држање основног стада
оваца и коза ПРEНОС из
2013. године -правна лица

грло

15

675

10.125,00

А/1-6

Држање пчелињих друштава

друштво

10

2000

20.000,00

А/1-6-1

Држање пчелињих друштава

друштво

15

100

1.500.00

А/1-7

Држање матичног стада крава
(млијечна грла)

грло

100

470

47.000,00

А/1-7-1

Држање матичног стада крава
(млијечна грла) регистровани

грло

200

60

12.000,00

А/1-8
А/1-9

Држање кока носиља
Вјештачко осјемењавање крава

комада
крава

2
4

1500
800

3.000,00
3.200,00

Б/1

Подстицаји у биљној
производњи

Б/1-1

Заснивање нових засада
јагодичастог воћа
Заснивање нових засада
јагодичастог воћа –ПРEНОС
ИЗ 2013.године
Производња конзумне јабуке
род 2014. година
Пренос производње
конзумне јабуке род 2013.
година
Пренос производње
конзумне јабуке род 2013.
године
Производња и откуп
индустријске јабуке
Производња и откуп
индустријске јабуке –
ПРEНОС ИЗ 2013.године

Б/1-1-1
Б/1-2
Б/1-2-1
Б/1-2-1а

Б/1-2-2
Б/1-2-2а

154.029,82
хектар

3,5

5.250,00

2000

2,5

5.000,00

тона

70

100

7.000,00

тона

100

43,48

тона

100

56.52

5.652,00

тона

50

15

750,00

тона

70

14,6

1.022,66

хектар

1500

4.348,00
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Б/1-3

Производња малине

Б/1-3-1

Производња малине
ПРEНОС ИЗ 2013.годин
Производња у затвореним
просторима пластеничка
производња
Производња у затвореним
просторима - пластеничка
производња -физичка лица ПРEНОС ИЗ 2013.године
Производња у затвореним
просторима - пластеничка
производња - правна лица
Производња у затвореним
просторима - пластеничка
производња - правна лица ПРEНОС ИЗ 2013.године
Производња (сјетва) житарица
и љековитог биља
Пренос из 2013. јесња сјетва пшеница
Производња меркантилног
кромпира
Подстицаји у гљиварској
производњи

Б/1-4

Б/1-4-1

Б/1-5

Б/1-5-1

Б/1-6
Б/1-6-1
Б/1-7
Б/2
Б/2-1

Ц/1
Ц/1-1

Ц/1-1а

Ц/1-2

Производња шампињона и
буковача (набавка компоста за
прозводњу шампињона и
буковача)
Подстицаји инвестиција у
пољопривредна газдинства –
капитална улагања
Набавка пољопривредне
механизације и опреме

Набавка пољопривредне
механизације и опреме –
ПРEНОС ИЗ 2013.године
Суфинансирање изградње и
реконструкције шталских
објеката за ситну стоку (по
пројекту)
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тона

150

тона

200

50

7.500,00
7.317,76

м²

1

6000

6.000,00

м²

1

16962

16.962,00

м²

2,0

10000

20.000,00

м²

2,0

20908,70

41.817,40

хектар

600

10

6.000,00

хектар

600

24,85

14.910,00

хектар

1500

3

4.500,00
3.500,00

тона

70

50

3.500,00

65.366,55
17 %
набавне
вриједности
20%
набавне
вриједности
Маx.
10.0000 КМ

25.000,00

10.464,55

29.902,00
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Д/1

Остали подстицаји

Д/1-1

Суфинансирање израде
млијечних картона
Суфинансирање израде
млијечних картона ПРEНОС
Надокнада штете за
нешкодљиво уклоњене
серопозитивне животиње
Подршка сајмовима који се
одржавају на подручју
кантона (пројекат)
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од 50% трошкова уплаћених доприноса
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника) у износу од 60% трошкова уплаћених доприноса за
жене
Регресирање камата по
кредитима одобреним за
пољопривредну производњу
Регресирање камата по
кредитима одобреним за
пољопривредну производњу-ПРEНОС ИЗ 2013.године

Д/1-1-1
Д/1-2

Д/1-3

Д/1-4

Д/1-5

Д/1-6

Д/1-6-1

E
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74.087,97
30,00

500

15.000,00

35,00

21

735,00
1.800,00

20.000,00

17.500,00

17.500,00

1.000,00

552,97

Резервна средства

3.970,46

УКУПНО од А/1-1 до E

(11.4)
(Предност)
Предност при одобравању пројеката који се односе на други и трећи
специфични циљ ће имати апликанти
који:
-

су регистровани као пољопривредни обртници,

550.000,00

-

који по први пут аплицирају за реализацију пројекта.
-12НАЗИВ КОРИСНИКА СРEДСТАВА
(12.1)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су лица
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која испуњавају опште и посебне услове Програма и који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције
и евалуације и који су успјешно рангирани за кориштење средстава из овог Програма.
(12.2)
(Регистар корисника)
Министарство за привреду води регистар корисника у којем се налазе сви релевантни подаци о датој државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године
добијања подстицаја.
-13ПРОЦЈEНА РEЗУЛТАТА
(13.1)
(Преглед очекиваних
резултата подршке)
Реализацијом Програма очекује се остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

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

Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
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(13.2)
(Мониторинг имплементације
Програма)
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осгурања процјене резултата,одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених средстава доставити
Министарству за привреду извјештај о
проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
врше Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
Кантонална управа за инспекцијке послове / пољопривредни инспектор.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
-14ПРОЦЈEНА НEПРEДВИЂEНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
(14.1)
(Непредвиђени расходи)
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности
могу се појавити само као резултат промена унутар интерне структуре сам-
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ог Програма.
Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја,
уведене су квоте обима остваривања
подстицаја. Додатно обезбјеђење за непредвиђене расходе је уведено кроз
минималне и максималне вриједности
издатака за сваки специфични циљ,
чиме је Програм додатно заштићен од
непредвиђени расхода.
(14.2)
(Ризици)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на
остваривање планираних резултата.
У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде својом
одлуком има право иста да преусмјери
у другу ставку.
У случају промјене висине средстава и других трошкова по ,,Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину” који могу настати као резултат промјене законских
прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде,
,,Програм новчаних подстицај пољопривредној производњи за 2014. годину” се може мијењати, односно износи
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средстава по ставкама у ,,Програму новчаних подстицаја у пољопривреди за
2014. годину” смањивати или повећавати уз сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
-15ПОТРEБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂEЊE ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Радници Министарства који ће
бити укључени у имплементацију пројекта су:
-

-

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

Поред лица из претходног става на Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се формирају у складу са Програмом. Чланови комисије за провођење активности
на оцјењивању апликација не могу бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза по овом Програму. Комисије по овом Програму се
не плаћају.
Број: 03-14-1037-1/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРEМИЈEР
Eмир Фрашто,с.р.
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Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, својом одлуком број:03-14-1037
/14, дана 23.07.2014. године, усвојила је
Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2014. годину.

по достављеним захтјевима који
ће се финансирати по “Програму
подршке развоју подузетништва
и обрта” за 2014. годину
Члан 1.

522
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Програма утрошка средстава „Програм подршке развоју подузетништва
и обрта” за 2014.годину број:04-14-492
/14 од 19.03.2014. године, („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде” број: 5/14), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на
својој 87. редовној сједници, одржаној
дана 23.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању приједлога пројеката

Редни
број
1.

2.

3.

Овом се Oдлуком одобравају приједлози пројеката по достављеним
захтјевима за финансирање по „Програму подршке развоју подузетништва
и обрта” за 2014. годину, у укупном износу од 7.400,00 КМ.
Новчана средства су планирана
у Буџету Министарства за привреду за
2014. годину, на економском коду 614
500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај
развоја, подузетништва и обрта.
Члан 2.
Новчана средства се одобравају
сљедећим корисницима за пројекте по
достављеним захтјевима:

Назив корисника

Назив пројекта

Обртничка комора
Босанско-подрињског
кантона Горажде
ИД број: 4245069590001
Опште удружење “Стари
занати” обртника
општине Горажде
ИД број: 4245027160007
Опште удружење “Стари
занати” обртника
општине Горажде
ИД број: 4245027160007

“Подршка реализацији
програма рада Обртничке
коморе БПК за
2014.годину”
“Обиљежавање државних
празника”
“Подршка реализације
програма рада удружења
за 2014. годину”

Укупно:

Износ
КМ

3.000,00

Банка и
број жирорачуна

Унион банк д.д. Сарајево
1020070000036055

3.000,00

ПБС филијала Горажде
1011400000231992

1.400,00

ПБС филијала Горажде
1011400000231992

7.400,00

01.август/коловоз 2014.
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Члан 3.

Члан 4.

пречишћени текст и 16/13), члана 9.
Уредбе о дефинисању грађевина и захвата за које предуслове за одобравање
планиране промјене у простору утврђује Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, брoj: 6/10 и 8/14),
те члана 24. Закона о Влади Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 87. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2014. године, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614 500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за другостепено рјешавање
у поступку одобравања грађења
из надлежности Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде

Члан 5.

Члан 1.

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

Овим се Рјешењем именује Комисија за другостепено рјешавање у
поступку одобравања грађења из надлежности Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Комисија), у саставу:

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.

Број:03-14-1036/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

523
На основу чланова 75. став 2,
119. став 2, 140. став 1. и 146. став 2. Закона о просторном уређењу и грађењу
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, брoj: 7/13 -

1. Един Кадрић,
предсједник,
2. Емир Ходовић,
члан,
3. Џевада Милавица,
члан,
4. Фахрудин Форто,
члан.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1.
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овог Рјешења је рјешавање по жалбама
изјављеним против првостепених рјешења Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство), а
која се односе на поступак:
-

издавања урбанистичке сагласности;
издавања одобрења за грађење;
издавања употребне дозволе, односно увјерења о завршетку објекта,
издавања одобрења за уклањање
грађевине.

Поред задатака из става 1. овог
члана, Комисија ће:
-

-

рјешавати по жалби Министарства,
уколико је Министарство као инвеститор покренуло поступак о одобравању планиране промјене у простору пред надлежном општинском службом као првостепеним органом, па првостепено рјешење буде негативно, односно не буде донесено у законском року (ћутање
управе);
умјесто Министарства издавати рјешења о одобравању планиране промјене у простору, уколико је Министарство надлежно за издавање
истих, а истовремено се појављује
као инвеститор.

01.август/коловоз 2014.

нистарство.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење о именовању Комисије за другостепено рјешавање у поступку одобравања грађења из надлежности Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-23-1835
/13 од 15.11.2013. године.
Члан 6.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављено у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Гораж-де”.
Број:03–23-1039 /14
23.07.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

524
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета (“Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број: 16/13), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2014.год., д о н о с и:

Комисија из члана 1. овог Рјешења именује се на период од 2 (двије)
године.

ОДЛУКУ
о давању сагласности Организацији
породица шехида и палих бораца
БПК Горажде за Пројекат
обиљежавања Дана шехида
у БПК- Горажде

Члан 4.

Члан 1.

Оперативно-техничке послове
за именовану Комисију обављаће Ми-

Овом се Одлуком даје сагласност Организацији породица шехида и

Члан 3.

01.август/коловоз 2014.

палих бораца БПК Горажде на Пројекат обиљежавања Дана шехида у БПК
Горажде, у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофит-ним организацијама - Пројекти.
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ограм утрошка средстава 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2014.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
јуни 2014.године

Члан 3.
Члан 1.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Организацији породица шехида
и палих бораца БПК Горажде, на број
жирорачуна: 1011400000324239 - ПБС
банка 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:03-14-1032/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

525
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:16/13), Пр-

Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2014.години за мјесец јуни 2014.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине”
Горажде, на број жирорачуна: 1990540
005249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
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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:03-14-1033/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

526
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 16/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници,
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и:

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

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 2.000,00
Организација ПШ
иПББПК Горажде
2.000,00
Савез добитника
највећих ратних
признања БПК Горажде
1.200,00

-

-

Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
Удружење
”Свјетлост Дрине”
Удружење
Ветерана рата, ЗБ, ПЛ

2.000,00
840,00
840,00

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

-

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

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној

01.август/коловоз 2014.

табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1034/14
23.07.2014.године
Горажде
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ћи трансфери непрофитним организацијама – (Пројекти борачких популација).

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:16/13), Програма утрошка средстава 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници, одржаној дана 23.07.2014.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат Савеза РВИ „Синови
Дрине” Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 5.000,00 КМ на име суфинансирања трошкова Пројекта спортске игре РВИ БиХ, који ће се одржати у
Унско–санском кантону –Бихаћ у дане
15, 16. и 17.08.2014. године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 - Теку-

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 жирорачун број:19905400052
49733, отворен код ШПАРКАСЕ банке
Горажде.
Члан 4.
Савез РВИ „Синови Дрине” Горажде је дужан у року 15 дана након
утрошка одобрених новчаних средстава доставити Министарству за борачка питања извјештај о проведеним активностима и утрошку новчаних средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1035/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

528
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сје-
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дници, одржаној дана 23.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2013/2014. годину
за мјесец јануар 2014. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 33.927,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2013/2014.годину за мјесец јануар 2014.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери
појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1029/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

529
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2013/2014. годину
за мјесец фебруар 2014. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 33.467,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2013/2014. годину за мјесец фебруар
2014. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери
појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-
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бли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1030/14
23.07.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

530
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 001) –
Текући трансфер за спорт за 2014. годину број: 10-14-592-2/14 од 20.02.2014
године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу Босанско подрињског кантона Горажде на име
редовне транше за мјесеце април,
мај и јуни 2014. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 15.600,00 КМ Спортском савезу Босанско–подрињског кантона Горажде за мјесеце април, мај и
јуни 2014. године и то:
1. 600,00 КМ на име техничког функционисања Спортског савеза Босанско–подрињског кантона Горажде за
мјесеце април, мај и јуни 2014. год.
2. 15.000,00 КМ на име кориштења спо-
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ртских објеката за клубове и савезе припреме и такмичење за мјесеце
април, мај и јуни 2014. године.
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 извијештај о утрошку буџетских средстава за редовне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу
Босанско-подрињског кантона Горажде, за II (други) квартал 2014. године.
Извјештај се предаје на обрасцу
РП-2, који је саставни дио Критерија за
финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу 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
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1028/14
23.07.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Број:03-05-1024/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

532

531
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2014. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разјешењу предсједника
и чланова Управног одбора Завода
здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Емир Сијерчић - предсједник,
Есад Имамовић
- члан,
Алма Пашић
- члан,
Алдијана Зорлак
- члан,
Др. Олга Хасанбеговић - члан,
Др.Рабина Хаџиахметовић- члан,
Др. Медиха Лојо-Дељо - члан,
Мр.пх.Смирна Пештек - члан.
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном

На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 4. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима Федерације БиХ („Службене новине ФБиХ”, број: 34/03 и
65/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2014. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора Завода
здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Емир Сијерчић - предсједник
Есад Имамовић
- члан
Алма Пашић
- члан
Алдијана Зорлак
- члан
Др. Олга Хасанбеговић - члан
Др.Рабина Хаџиахметовић- члан
Др.Медиха Лојо-Дељо - члан
Мр.пх.Смирна Пештек - члан
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Члан 2.

сједник и чланови Управног одбора
ЈЗУ Кантонална болница Горажде, како слиједи:

Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 90 (деведесет) дана, односно до коначног имановања у складу
са законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1024-1/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

533
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 64. Закона
о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ”, број: 46/10) и
члановима 18. и 19. Статута ЈЗУ Кантонална болница Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 1/14), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници, одржаној дана
23.07.2014. године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈЗУ Кантонална болница
Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности пред-

1.

Др.Фахрудин Балијагић-предсједник,

2.
3.
4.
5.

2. Прим.др. Медиха Дељо- члан,
3. Нијаз Зорлак
- члан,
4. Мирсада Адровић
- члан,
5. Сенада Аганспахић
- члан.
Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-1026/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

534
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 64. Закона
о здравственој заштити („Службене
новине Федерације БиХ”, број: 46/10)
и члановима 18. и 19. Статута ЈЗУ Кантонална болница Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 1/14), те чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, број: 34/03 и 65/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници,
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора ЈЗУ
Кантонална болница Горажде
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Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈЗУ Кантонална
болница Горажде, како слиједи:
1. Муратспахић Недим- предсједник,
2. Мујакић Зијо
- члан,
3. Крајишник Емир
- члан,
4. Џино Нермина
- члан,
5. Селимовић Енвер
- члан.
Члан 2.
Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 90 (деведесет) дана, односно до коначног именовања у складу
са Законом.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско–подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Служба за запошљавање Босанско–подрињског кантона Горажде” како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1026-1/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

535
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 10. Одлуке о оснивању
ЈУ Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:20/01 и 7/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници,
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и:

Оковић Медиха, предсједник,
Башић Емина, члан
Хаџић Сенија, члан,
Рашчић Алмина, члан,
Шошо Белма, члан.
Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1040/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

536
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 10. Одлуке о оснивању
ЈУ Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:20/01 и 7/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној сједници,
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и:

01.август/коловоз 2014.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ Служба за запошљавање
Босанско – подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Именује се привремени Управни одбор ЈУ „Служба за запошљавање
Босанско–подрињског кантона Горажде”, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже 60 дана, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Зуко Намира, предсједник
Кракоња Един, члан
Ходо Елдина, члан
Хаџић Сенија, члан
Башић Емина, члан
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи грађанима
Босанско-подрињског кантона Горажде који се налазе у тешкој социјалноекономској ситуацији, како слиједи:
1. Агановић Расема
у износу од
200,00 КМ.
Средства уплатити на рачун
број: 1613000019832869, отворен код
Раифаизен банке филијала Горажде.

Члан 2.

2. Хреља Шаћир
у износу од
200,00 КМ
Средства уплатити на рачун
број: 1990540061695779, отворен код
ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

3. Богданић Јасмина
у износу од
200,00 КМ
Средства уплатити на рачун
број: 137 620 60035101 90, отворен код
Моја банка Горажде.

Број:03-05-1040-1/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

537
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског кода 614200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 87. редовној
сједници, одржаној дана 23.07.2014.године, д о н о с и:

4. Кукобат Мирослава
у износу од
200,00 КМ
Средства уплатити на рачун
број:199-054-00620670-95, 21-66632-620670, отворен код ШПАРКАСЕ банке
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 дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Члан 2.

Број:03–14-1061/14
23.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

538
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у вези са чланом 35. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2014. годину,
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници,
одржаној дана 25.07.2014.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
мултифункционалног факс-уређаја
за потребе Министарства за
привреду (Служба за водопривреду)
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши набавку информатичке опреме,
мултифункционалног факс-уређаја,
према Понуди уговореног добављача,
фирме „Дринекс” д.о.о. Горажде, број:
0807-14-1, од 08.07.2014. године, у износу од 403,00 КМ.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1074/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

539
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у скалду са чланом 13. Правилника о утврђивању услова и критерија
за продају станова у стамбено-пословном објекту „Ламела Х2 - зграда за младе” у Горажду број:03-23-578/14 од 22.
04.2014. године и Поглављем IV јавног
позива за подношење захтјева за куповину стана у објекту „Ламела Х2 – Зграда за младе” у Горажду, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 88. редовној сједници, одржаној
дана 25.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању цијене једног м2
стана у стамбено-пословном објекту
“Ламела Х2 – зграда за младе”
у Горажду
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује купопродајна цијена једног м2 стана у стамбено- пословном објекту “Ламела Х2зграда за младе” у Горажду у износу
од 900,00 КМ.

01.август/коловоз 2014.
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Члан 2.

Члан 1.

У цијену из члана 1. ове Одлуке
урачунати су сви припадајући трошкови и порези (ПДВ).

Овом Одлуком Општини Фоча
у Федерацији БиХ додјељују се средства у износу од 5.000 КМ на име израде
„Планова прилагођавања за санацију
постојећих депонија чврстог отпада”.

Члан 3.
Ова Одлука ступа наснагу даном објаве на службеној огласној табли
Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1073/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

540
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Планом утрошка
средстава Министарства за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са “Подрачуна за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону
Горажде” број: 09-23-312-5/14 од 26.06.
2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2014.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на додјелу
средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
са “Подрачуна за заштиту околине
у Босанско-подрињском кантону
Горажде”

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се из Буџета Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 100 – Трансфери другим нивоима
власти са “Подрачуна за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону
Горажде” на жирорачун Општине Фоча у Федерацији БиХ број: 10114000022
0255, отворен код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине, а за финансијску реализацију задужује се Министарство за финансије.
Члан 4.
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:03–14-1072/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

541
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком о утврђивању Критерија за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:16/11, 3/12, 2/13 и 2/14), те Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2014. годину број: 10-14
-592-2/14 од 20.02.2014. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2014.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи
за учешће спортиста на
Међуопштинским омладинским
спортским играма (МОСИ)
„Нови Пазар 2014.”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 23.000,00 КМ на име интервентне помоћи за учешће спортиста
на Међуопштинским омладинским спортским играма (МОСИ) „Нови Пазар
2014.” Које се одржавају у Новом Пазару - Република Србија од 6. до 10. августа 2014. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке зад-

01.август/коловоз 2014.

ужују се Одбојкашки клуб „Горажде”
Горажде, вођа спортиста и 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 Одбојкашког клуба „Горажде” Горажде број: 1990540005846283,
отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245039840003, са
назнаком за одлазак спортиста на Међуопштинске омладинске спортске игре (МОСИ) Нови Пазар 2014.
Члан 3.
Корисници средстава су дужни
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извијештај о утрошку
буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности на
нивоу Босанско - подрињског кантона
Горажде.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско–подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).
Члан 4.
Вишак неутрошених средстава
вођа спортиста дужан је уплатити на
жирорачун из члана 2. став 2. ове Одлуке, с тим да се уплаћена висина средстава умањи приликом дозначавања

01.август/коловоз 2014.

наредне редовне транше, која је утврђена Уговором о додјели финансијских
средстава за финансирање спорта из
јавних средстава којима се подстиче
обављање спортских дјелатности на
нивоу Босанско-подрињског кантона
Горажде број: 59/14 и број: 10-14-8701/14 од 24.04.2013. године између Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт и Одбојкашког клуба
„Горажде” Горажде.
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ђуопштинске омладинске спортске игре „Нови Пазар 2014.” у периоду од 06.
до 10. августа 2014. године за сљедеће
представнике:
-

Суад Дошло, предсједавајући Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде ради вршења послова координатора свих активности у
вези са одласком, боравком и повратком спортиста из све три општине у саставу Босанско - подрињског
кантона Горажде.

-

Елмедин Ваљевчић, виши стручни
сарадник за спорт у Министарству
за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде ради вршења послова вође спортиста у вези са одласком, боравком и повратком спортиста из све три општине у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде.

-

Самир Хаџимусић, службеник Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде ради вршења послова обавезне пратње спортиста из све три општине у саставу 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:03-14-1071/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

542
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2014. године, д о н о с и:

II
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство - Нови Пазар,
Република Србија
I
Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство – Нови Пазар, Република Србија на 51. Ме-

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:03-49-1070/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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543
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 3. став 3. Уговора о додјели финансијских средстава за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање спортских
дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде број: 59/14 и
број:10-14-888-1/14 од 25.04.2014.године,
а у складу са актом Фудбалског клуба
„Горажде” број:118/14 од 12.06.2014.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању приједлога
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт
Босанско - подрињског кантона
Горажде о увећању финансијских
средстава
I
Овом се Одлуком прихвата приједлог Министарства за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде о увећању финансијских средстава Фудбалском клубу „Горажде” утврђених чланом 1. став 2. Уговора о додјели финансијских средстава за финансирање
спорта из јавних средстава којима се
подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 59/14 и број: 1014-888-1/14 од 25.04.2014.године за износ од 20.000,00 КМ, из разлога присту-

01.август/коловоз 2014.

пања Фудбалског клуба „Горажде” у
виши ранг такмичења, односно Прву
лигу Федерације Босне и Херцеговине.
II
Задужује се Министарство за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско - подрињског кантона
Горажде да у складу са важећим законским прописима покрене процедуру
закључивања анекса уговора о додјели
финансијских средстава за финансирање спорта из јавних средстава којим
се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 59/14 и број: 1014-888-1/14 од 24.04.2014.године, те истим дефинише начин реализације увећања финансисјких средстава утврђених чланом I ове Одлуке.
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:03-14-1068/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

544
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) – Текући трансфер за културу за 2014. годину број: 10-14-591-2/14

01.август/коловоз 2014.
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од 20.02.2014. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници, одржаној дана
25.07.2014. године, д о н о с и:

IV

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ Центар за културу Горажде
на име подршке у организацији
XVII Интернационалног „Фестивала
пријатељства” Горажде 2014.
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 5.000,00 КМ ЈУ Центар за
културу Горажде на име подршке у
организацији XVII Интернационалног
„Фестивала пријатељства” Горажде 2014.
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 002) – Текући трансфер
за културу за 2014.годину.
Новчана средства дозначити на
жирорачун број: 1325002010194149, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245029610000.
III
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.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1067/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

545
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 002) – Текући трансфер за културу за 2014.годину број: 10-14-591-2/14
од 20.02.2014.године, Влада Босанскопо-дрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној сједници, одржаној дана 25.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за организацију манифестација
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 6.000,00 КМ општинама из састава Босанско-подрињског кантона Горажде за организацију
манифестација у дјелу који се односи
на организацију садржаја из области
културе и то:
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МАНИФЕСТАЦИЈА
„ПРАЧАНСКО ЉЕТО
3.000,00 КМ
2014.”
Жирорачун ОПШТИНЕ ПАЛЕ (ФБиХ) број: 1020070000
001426 отворен код Унион банке филијала Горажде, ИД
број: 4245018920007.
ОПШТИНА
ПАЛЕ (ФБиХ)

ОПШТИНА
МАНИФЕСТАЦИЈА
ФОЧА
„УСТИКОЉАНСКО
3.000,00 КМ
(ФБиХ)
ЉЕТО 2014.”
Жирорачун ОПШТИНЕ ФОЧА (ФБиХ) број: 1011400000
220255 отворен код ПБС д.д. Сарајево филијала Горажде,
ИД број: 4245026510004.

II

Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 124. Закона о раду (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
43/99, 32/2000 и 29/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
приједлог Министарства за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подртињског кантона Горажде, на својој
88. редовној сједници, одржаној дана
25.07.2014.године, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер
за културу за 2014.годину.

УРЕДБУ
о начину формирања, саставу,
начину рада и другим питањима
која се односе на рад
мировних вијећа на подручју
Босанско – подрињског кантона
Горажде

III

Члан 1.

Корисници средстава дужни су
да Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава извијесте и документују наведени утрошак.

Овом Уредбом уређује се начин
формирања, састав, начин рада и друга питања која се односе на рад мировних вијећа формираних за подручје
Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: мировно вијеће).

IV

Мировно вијеће се формира у
циљу мирног рјешавања колективних
радних спорова.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1066/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

546
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Члан 2.
У случају спора који се односи
на повреду права из радних односа,
гранских колективних уговора (колективни радни спор) закључених за подручје Босанско – подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Кантон), проводи се поступак мирења, у складу са
овом Уредбом.

01.август/коловоз 2014.

Мирење из става 1. овог члана
проводи мировно вијеће.
БРОЈ И САСТАВ ЧЛАНОВА
МИРОВНОГ ВИЈЕЋА
Члан 3.
Мировно вијеће се састоји од
три члана.
Чланови мировног вијећа су:
представник послодаваца, представник синдиката и представник којег изаберу стране у спору.
НАЧИН ФОРМИРАЊА
МИРОВНОГ ВИЈЕЋА
Члан 4.
Представника послодаваца у
мировно вијеће именује послодавац, а
представника синдиката бирају чланови синдиката.
Представника којег заједнички
изаберу стране у спору бира се са листе коју утврђује министар Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: министар).
Министар формира листу кандидата за члана вијећа (представника
којег бирају стране у спору) за подручје Босанско–подрињског кантона Горажде на период од двије године.
Мировно вијеће је формирано у
моменту када стране у спору заједнички изаберу представника са листе из
предходног става, о чему састављају записник који потписују сва три члана.
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Члан 5.
Мировно вијеће доноси правила о поступку пред тим вијећем.
Правилима из става 1. овог члана ближе се уређује дјелокруг рада,
права и дужности чланова, начин рада, поступак одлучивања на сједницама мировног вијећа и друга питања везана за рад.
Административне послове за
мировно вијеће врши Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство).
Трошкови рада за члана мировног вијећа са листе коју утврђује министар, исплаћиваће се из средстава Министарства, уз сагласност Владе Кантона.
Члан 6.
Мировно вијеће ће водити рачуна да се његов рад оконча на највише
три сједнице, односно у року од пет
дана од дана формирања мировног
вијећа.
Мировно вијеће је дужно у року
из става 1. овог члана понудити приједлог рјешења странама у спору.
Члан 7.
Стране у спору могу прихватити или одбити приједлог мировног вијећа.
Прихваћени приједлог мировног вијећа има правну снагу и дејство
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колективног уговора даном потписивања од стране представника послодаваца и представника синдиката.

Члан 2.

О исходу и резултатима мирења стране у спору обавјештавају Министарство у року од три дана од завршетка мирења.
Члан 8.
Ова Уредба ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде” и ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.
Број:03-34-1064/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

547
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној
сједници, одржаној дана 25.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати средстава по Одлуци
Уставног суда Босне и Херцеговине

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 614 800 - Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу.
Средства уплатити на рачун
број: 3389002557931235, отворен код
Уникредит банке пословница Сарајево.
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:03-14-1079/14
25.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

548
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 88.
редовне сједнице, одржаном дана 31.
07.2014. године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава исплату новчаног износа од 2.700,00
КМ Бајру Мргуди, а по Одлуци Уставног суда БиХ, број:АП-734/10 од 12.06.
2013.године.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за попуну упражњених
радних мјеста у основним школама
са подручја Босанско- подринског
канотна Горажде

01.август/коловоз 2014.
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I

Овом се Одлуком даје сагласност основним школама са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса за попуну упражњених
радних мјеста и то:
ЈУОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде
а) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник разредне наставе
2. Наставник разредне наставе
(водитељ у продуженом боравку)
3. Наставник енглеског језика
4. Наставник исламске вјеронауке
5. Наставник исламске вјеронауке
6. Наставник турског језика
7. Наставник информатике
8. Наставник биологије

1 извршилац

пуна норма

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

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

б) Одређено радно вријеме до 31.08.2015.године
1. Хигијеничар

1 извршилац пуно радно вријеме

ЈУОШ “Прача” Прача
Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник техничке културе
1 извршилац,
5 часова
2. Наставник музичке културе
1 извршилац,
4 часа
3. Наставник информатике
1 извршилац,
4 часа
4. Наставник њемачког језика
1 извршилац,
7 часова
5. Наставник физике
1 извршилац,
2 часа
6. Наставник културе живљења
1 извршилац,
2 часа
7. Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац,
13 часова
8. Наставник грађанског образовања
1 извршилац,
1 час
9. Наставник разредне наставе
1 извршилац,
пуна норма
10. Наставник разредне наставе
1 извршилац,
пуна норма
(до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.)
ЈУОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи
а) Одређено радно вријеме до 31.12.2014.године
1. Наставник разредне наставе
1 извршилац,
пуна норма
(до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.)
2. Наставник босанског језика
и књижевности (подручна школа Садба)
1 извршилац
16 часова
(до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.)
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3. Наставник босанског језика
и књижевности (подручна школа Берич)
1 извршилац
8 часова
(до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.)
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник енглеског језика
1 извршилац
пуна норма
(до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 30.06.2015.год.)
2. Наставник енглеског језика
1 извршилац
11 часова
3. Наставник њемачког језика
1 извршилац
2 часа
4. Наставник математике
1 извршилац
12 часова
5. Наставник биологије
1 извршилац
5 часова
6. Наставник техничке културе
1 извршилац
7 часова
7. Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац
2 часа
8. Социјални радник
1 извршилац
80% од пуног
радног времена
ЈУОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача
Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник босанског језика
и књижевности
1 извршилац
8 часова
2. Наставник енглеског језика
1 извршилац
17 часова
3. Наставник њемачког језика
1 извршилац
12 часова
4. Наставник математике
1 извршилац
1 пуна норма
5. Наставник математике
1 извршилац
8 часова
6. Наставник техничке културе
1 извршилац
5 часова
7. Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац
6 часова
8. Наставник разредне наставе
2 извршиоца
пуна норма
(1 извршилац у подручној школи Брзача
и 1 извршилац у подручној школи Крабориш)
9. Социјални радник
1 извршилац
80% од пуног
радног времена (40% ОШ „Хасан Турчало Брзи” и 40 % ОШ „Устиколина”)
ЈУОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде
а) Неодређено радно вријеме
1. Наставник културе живљења

1 извршилац

7 часова

б) Одређено радно вријеме до 31.12.2014.године
1. Наставник босанског језика
и књижевности
1 извршилац
12 часова
(до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.)

01.август/коловоз 2014.
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ц) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник математике
1 извршилац
пуна норма
(до повратка наставника са функције директора, а најдуже до 30.06.2015.године)
2. Наставник математике
1 извршилац
12 часова
3. Наставник енглеског језика
1 извршилац
7 часова
4. Наставник њемачког језика
1 извршилац
5 часова
5. Наставник биологије
1 извршилац
11 часова
6. Наставник хемије
1 извршилац
пуна норма
7. Наставник тјелесног и здравственог одгоја
1 извршилац
4 часова
8. Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац
19 часова
9. Наставник разредне наставе
(водитељ у продуженом боравку)
1 извршилац
½ норме
ЈУОШ “Устиколина” Устиколина
а) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник босанског језика
и књижевности
1 извршилац
16 часова
2. Педагог
1 извршилац
пуна норма
3. Наставник њемачког језика
1 извршилац
7 часова
4. Наставник биологије
1 извршилац
7 часова
(до повратка наставника са функције директора, а најдуже до 30.06.2015.године)
5. Наставник хемије
1 извршилац
4 часа
(до повратка наставника са функције директора, а најдуже до 30.06.2015.године)
6. Наставник енглеског језика
1 извршилац
18 часова
7. Наставник техничке културе
1 извршилац
5 часова
8. Наставник исламске вјеронауке
1 извршилац
18 часова
9. Наставник информатике
1 извршилац
4 часа
10. Наставник културе живљења
1 извршилац
2 часа
11. Наставник тјелесног
1 извршилац
8 часова
и здравственог одгоја
12. Наставник разредне наставе
1 извршилац
пуна норма
(Подручна школа у Јабуци)
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Хигијеничар
(Подручна школа у Јабуци)

1 извршилац

пола радног
времена

ЈУОМШ „Авдо Смаиловић” Горажде
а) Одређено радно вријеме
1. Наставник клавира
1 извршилац
пуна норма
(до повратка наставнице са мјеста в.д. директора, а најдуже до 28.11.2014.године)
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2. Наставник клавира
1 извршилац
пуна норма
(до повратка наставнице по истеку посланичког мандата, а најдуже до 01.12.2014.г.)
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године
1. Наставник гитаре
2. Наставник гитаре
3. Наставник хармонике
4. Наставник хармонике
5. Наставник виолине
6. Наставник солфеђа
7. Наставник припремне наставе
8. Наставник групног музицирања (хор и оркестар)

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

пуна норма
12 часова
пуна норма
6 часова
пуна норма
½ норме
1 час
4 часа

II
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03-34-1090/14
31.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада
Босанско-подрињског ка-нтона Горажде, на наставку своје 88. редовне сједнице,
одржаном дана 31. 07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање конкурса за попуну упражњених радних
мјеста
I
Овом се Одлуком даје сагласност школама са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, и то:
ЈУСТШ “ХАСИБ ХАЏОВИЋ” ГОРАЖДЕ
Неодређено радно вријеме
1. Наставник математике

1 извршилац

1 пуна норма

01.август/коловоз 2014.
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2. Социјални радник (1 извршилац који ће радити у ЈУСТШ „Хасиб Хаџовић”
Горажде, ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде и ЈУМСШ „Енвер Поздеровић”
Горажде)
3. Хигијеничар
1 извршилац
Одређено радно вријеме до 30.6.2015. године
1. Наставник математике
1 извршилац
2. Наставник машинске групе предмета
1 извршилац
3. Наставник машинске групе предмета
1 извршилац
4. Наставник стручнотеоретске наставе за стручно
звање техничар ПТТ-саобраћаја
1 извршилац
5. Наставник електротехничке групе предмета
- смијер телекомуникације
1 извршилац
6. Наставник за лабораторијски рад
- смијер телекомуникације
1 извршилац
7. Наставник биотехнолошке групе предмета
1 извршилац
8. Наставник енглеског језика
1 извршилац
9. Наставник њемачког језика
1 извршилац
10. Наставник стручнотеоретске наставе
за звање санитарно-еколошки техничар
- проф. биологије
1 извршилац
11. Наставник стручнотеоретске наставе
за звање санитарно- еколошки техничар
1 извршилац
12. Наставник хемијске групе предмета
1 извршилац
13. Наставник хисторије
1 извршилац
14. Наставник геодезије
1 извршилац
15. Наставник медицинске групе предмета
1 извршилац
16. Наставник фармацеутске групе предмета
1 извршилац
17. Наставник економске групе предмета
1 извршилац
18. Наставник електротехничке групе предмета
смијер енергетика
1 извршилац
19. Наставник електротехничке групе предмета
смијер енергетика
1 извршилац
20. Наставник електротехничке групе предмета
смијер електроника и аутоматика
1 извршилац
21. Наставник хемијске групе предмета – технолог 1 извршилац
22. Наставник стручнотеоретске наставе за звање
грађевински техничар
1 извршилац
23. Наставник стручнотеоретске наставе за звање
архитектонски техничар
1 извршилац

1 пуна норма
1 пуна норма
13 часова
1 пуна норма
1 пуна норма
9 часова
1 пуна норма
18 часова
18 часова

10 часова
2 часа
14 часова
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
8 часова
1 пуна норма
4 часа
16 часова
17 часова
2 часа
16 часова

Одређено радно вријеме до 31.8.2015. године
1. Наставник практичне наставе за звање
машински техничар – ЦНЦ

1 извршилац

1 пуна норма
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Одређено радно вријеме до повратка са функције, а најдуже до 30.6.2015.године
1. Педагог, педагог-психолог, психолог
2. Наставник тјелесног и здравственог одгоја

1 извршилац
1 извршилац

16 часова

ЈУССШ “ЏЕМАЛ БИЈЕДИЋ” ГОРАЖДЕ
Неодређено пуно радно вријеме
1. Наставник практичне наставе грађевинске струке
2. Хигијеничар

1 извршилац
1 извршилац

пуна норма

Неодређено непуно радно вријеме
1. Наставник практичне наставе хемијске струке

1 извршилац

7 часова

Одређено пуно радно вријеме до 30.06.2015. године
1. Наставник економске групе предмета
2. Наставник практичне наставе текстилне струке

1 извршилац пуна норма
1 извршилац пуна норма

Одређено непуно радно вријеме до 30.06.2015. године
1. Наставник енглеског језика
1 извршилац
2. Наставник њемачког језика
1 извршилац
3. Наставник хисторије
1 извршилац
4. Наставник информатике
1 извршилац
5. Наставник хемијске групе предмета
1 извршилац
6. Наставник вјеронауке
1 извршилац
7. Наставник биологије
1 извршилац
8. Наставник права
1 извршилац
9. Наставник естетике
1 извршилац
10. Наставник економске групе предмета
1 извршилац
11. Наставник стручнотеоретске наставе
грађевинске струке
1 извршилац
12. Наставник стручнотеоретске наставе електро струке 1 извршилац
13. Наставник стручнотеоретске наставе
медицинске струке
1 извршилац
14. Наставник стручнотеоретске наставе
угоститељске струке
1 извршилац
15. Наставник практичне наставе грађевинске струке
1 извршилац
16. Наставник практичне наставе занимање кухар
1 извршилац
17. Наставник практичне наставе занимање посластичар 1 извршилац
18. Наставник практичне наставе електро струке
1 извршилац
19. Наставник практичне наставе за козметичаре
1 извршилац

2 часа
6 часова
10 часова
4 часа
17 часова
6 часова
4 часа
4 часа
2 часа
4 часа
14 часова
7 часова
4 часа
6 часова
4 часа
4 часа
4 часа
12 часова
7 часова

01.август/коловоз 2014.
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ЈУМСШ “ЕНВЕР ПОЗДЕРОВИЋ” ГОРАЖДЕ
а) Неодређено непуно радно вријеме
1. Наставник економске групе предмета

1 извршилац

12 часова

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

пуна норма
14 часова
8 часова
2 часа
4 часа
12 часова
4 часа
4 часа
2 часа

б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015. године
1. Наставник математике
2. Наставник њемачког језика
3. Наставник енглеског језика
4. Наставник математике
5. Наставник психологије
6. Наставник филозофије са логиком
7. Наставник права
8. Наставник ликовне културе
9. Наставник музичке културе

Одређено радно вријеме до повратка запосленице са породиљског одсуства
1. Наставник хемије

1 извршилац

пуна норма

Одређено радно вријеме до повратка са функције, а најдуже до 30.6.2015.године
1. Наставник пољопривредне групе предмета

1 извршилац

пуна норма

II
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03-34-1089/14
31.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

550
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Гор-

ажде“, број: 11/07) и члана 4. Уредбе о
утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима државне службе
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:11/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје 88. редовне сједнице, одржаном дана 31.07.2014.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУЛИ 2014. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец ЈУЛИ 2014.године, у износу од 360,00 КМ.

551
На основу чланова 18. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку своје
88. редовне сједнице, одржаном дана
31.07.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о овлаштењу министрици
Нели Чарапић

Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец ЈУЛИ 2014. године, у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде утврђује
да ће се и за мјесец јули 2014.године од
топлог оброка сваког упосленика Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде одбијати по 1 КМ дневно и иста
ће се издвојити на посебан намјенски
рачун који је отворила Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Јавним предузећима и установама чији је оснивач Кантон препоручује се да донесу исту одлуку.
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:03–14-1091/14
31.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 1.
Овом се Одлуком овлашћује министрица Нела Чарапић да због одсутности премијера обавља послове из надлежности премијера Босанско-подрињског кантона Горажде у периоду од
04. до 11.08.2014.године.
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:03-05-1093/14
31.07.2014.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 88. редовној
сједници, одржаној дана 31.07.2014. године, д о н о с и:

01.август/коловоз 2014.

РЈЕШЕЊЕ
о допуни рјешења о именовању
Кантоналног одбора за развој (КОР)
I
Иза члана I. Рјешења о именовању Кантоналног одбора за развој
(КОР) додаје се нови члан II. који гласи:
„Чланови КОР-а Диздаревић
Мелиха, Кадрић Един, Хаџиомеровић
Мелида и Карахметовић Мерко именују се за предсједнике погрупа и то на
начин:
1. Диздаревић Мелиха, предсједник
подгрупе за финансије
2. Кадрић Един, предсједник подгрупе за околину и уређење простора
3. Хаџиомеровић Мелида, предсједник подгрупе за економски развој и
привреду
4. Карахметовић Мерко, предсједник
подгрупе за социјалу укљученост и
миграције
Поменута лица су поред Рјешењем утврђених задатака дужна организовати, управљати и руководити радом подгрупа.
Руководиоци органа и Влада
Босанско-подрињког кантона ће пружити потребну подршку у активностима подгрупа.
Досадашњи чланови II, III, IV, V
постају чланови III, IV, V, VI.
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жбеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде “.
Број:03-05-1099/14
31.07.2014. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ”, број:34/03),
министар Министарства за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
КРИТЕРИЈЕ
о допуни Критерија за именовање
чланова Управног и Надзорног
одбора Службе за запошљавање
БПК Горажде
I
У Критеријима за именовање
чланова Управног и Надзорног одбора
Службе за запошљавање БПК Горажде,
број:05-05-26/13 од 14.01.2013. године,
иза члана IV додаје се нови члан V који
гласи:
„Одредбе ових критерија не односе се на именовања на краћи временски период одређен законом.”
II
Досадашњи члан V постаје члан VI.

II

III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у „Слу-

Ове допуне Критерија ступају
на снагу даном доношења, а накнадно
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ће да се објавe у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.

Зимски распуст траје од 05. јануара 2015. године до 30. јануара 2015.
године.

Број:05-05-345/14
23.07.2014.године
Горажде

Друго полугодиште почиње
02. фебруара 2015. године и траје за завршне разреде до 29. маја 2015. године,
а за остале разреде до 12. јуна 2015. године. За прве разреде друго полугодиште траје до 05. јуна 2015. године.
Укупан број радних седмица у
другом полугодишту за завршне разреде је 17, за прве разреде је 18, а за остале разреде 19 радних седмица.

МИНИСТАР
Адмир Поздеровић.с.р.
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На основу члана 32. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04, 6/09 и 14/13),
министрица за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде прописује:
Школски календар за школску
2014/15. годину
Настава у свим основним школама са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде почиње у понедјељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се 12. јуна 2015. године. За ученике
завршних разреда настава се завршава
29.маја 2015.године.
Настава се организује у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у
понедјељак, 1. септембра 2014. године
и траје до 31. децембра 2014. године.
Наставни процес у првом полугодишту ће се одвијати у 18 радних седмица.
Нерадни дани – празници у
првом полугодишту су:
18.септембар-Дан ослобођења Горажда
25. новембар – Дан државности БиХ
1. и 2. јануар – Нова година

Нерадни дани – празници у
другом полугодишту су:
01. мај – Међународни празник рада
Разлику између потребних наставних и радних дана према годишњем плану и програму свака школа ће
користити у сљедеће сврхе: обиљежавање дана школе, културне и спортске
манифестације, јесенски и прољетни
крос, излете, екскурзије и др. Наведени дани сматрају се радним данима.
За државне празнике и остале
празнике чији је датум обиљежавања субота или недјеља, нерадне дане
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде ће одредити својом одлуком.
Број:10-38-2156 /14
16.07.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.

555
На основу члана 43. Закона о
средњем одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), министрица за образовање, младе, науку, кул-

01.август/коловоз 2014.

туру и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде прописује:
Школски календар за школску
2014/15. годину
Настава у свим средњим школама са подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде почиње у понедјељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се 12. јуна 2015.године, а за ученике
завршних разреда 8. маја 2015. године.
Настава се организује у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у
понедјељак, 1. септембра 2014. године
и траје до 31.децембра 2014. године.
Наставни процес у првом полугодишту ће се одвијати у 18 радних седмица.
Нерадни дани – празници у
првом полугодишту су:
18.септембар-Дан ослобођења Горажда
25. новембар – Дан државности БиХ
1. и 2. јануар – Нова година
Зимски распуст траје од 05. јануара 2015. године до 30. јануара 2015.
године
Друго полугодиште почиње
02. фебруара 2015. године и траје за завршне разреде до 8. маја 2015. године,
а за остале разреде до 12. јуна 2015. године.
Укупан број радних седмица у
другом полугодишту за завршне разреде је 14, а за остале разреде 18 радних
седмица.
Нерадни дани – празници у
другом полугодишту су:
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01. мај – Међународни празник рада
Разлику између потребних наставних и радних дана према годишњем плану и програму свака школа ће
користити у сљедеће сврхе: обиљежавање дана школе, културне и спортске
манифестације, јесенски и прољетни
крос, излете, екскурзије и др. Наведени дани сматрају се радним данима.
За државне празнике и остале
празнике чији је датум обиљежавања субота или недјеља, нерадне дане
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде ће одредити својом одлуком.
Број:10-38-2156 /14
15.07.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.

556
На основу члана 12. Закона о министарствима и другим тијелима kантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број: 9/13 и 13/13) те на основу члана
71. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број 5/04,
6/09 и 14/13), министрица за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

I
У Наставном плану и програму
за основну музичку школу („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
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Горажде“, бр.14/11) члан I се мијења и гласи:
ПЛАН ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА

Редни
број
1.
2.
3.
4.

БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА
Припремно I
II
III
IV
V
одјељење
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Главни предмет (инструмент)
Солфеђо са теоријом музике
Групно музицирање (камерни састав,
хор и оркестар)
Припремна настава

VI
2
1
2

1

УКУПНО ЧАСОВА СЕДМИЧНО:

1

3

3

5

5

5

5

УКУПНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ:

35

105

105

175

175

175

165

II
Наставни план и програм о измјенама и допунама Наставног плана и програма за основну музичку школу ступа на снагу даном доношења и биће објављен
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-38-2200/14
22.07.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.

557
На основу члана 12, а у вези са
чланом 4. Правилника о полагању стручног испита одгајатеља, наставника и
стручних сарадника („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/13), те на основу Одлуке
Владе Кантона број: 03-14-896/14 од 25.
06.2014.године, министрица за образовање, младе, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању накнаде за рад
у Комисији за полагање стручног
и поправног испита за одгајатеље,
наставнике и стручне сараднике

Члан 1.
Предсједнику, који је уједно и
испитивач административног дијела
испита, члану, који је уједно и испитивач методичар, и члану, који је уједно и записничар комисије за полагање
стручног испита за одгајатеље, наставнике и стручне сараднике припада накнада за рад у комисији и то:
-

-

-

предсједнику (испитивач административног дијела испита) 28 КМ по
једном испитаном кандидату
члану (испитивачу методичког дијела испита) 28 КМ по једном испитаном кандидату
члану, који је уједно и записничар
комисије, 21 КМ по једном испитаном кандидату.
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Члан 2.
Предсједнику и члановима комисије за полагање поправног стручног испита за одгајатеље, наставнике и
стручне сараднике припада накнада
за рад у комисији и то:
-

-

-

предсједнику (испитивач административног дијела испита) 14 КМ по
једном испитаном кандидату
члану (испитивачу методичког дијела испита) 14 КМ по једном испитаном кандидату и
члану, који је уједно и записничар
комисије 10,50 КМ по једном испитаном кандидату
Члан 3.

Разлика између износа уплаћене накнаде за полагање стручног и поправног испита и исплаћеног износа
за рад у комисији је приход Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Даном доношења овог Рјешења
престаје да важи Рјешење о одређивању трошкова за полагање стручног испита број:10-14-3238-5/13 од 16.10.2013.
године.
Члан 5.
Ово Рјешење ступа на снагу
даном доношења, а објавит ће се у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-14- 2094/14
11.07.2014.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Азра Куљух,с.р.

На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и чланова 80.
и 83. Пословника Општинског вијећа
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници, одржаној
дана 31.07.2014. године, д о н о с и:

ПРОГРАМ
санације штета на подручју општине
Пале и ангажовања радне снаге по
закљученом уговору са Федералним
заводом за запошљавање
у 2014. години

I-УВОД
У надлежности Општине Пале
је праћење стања, управљање, грађење
и заштита мреже локалних путева, као
и санација штета изазваних природном несрећом поплаве и клизишта, која
је ово подручје захватила у периоду
16.05.2014.године до 02.06.2014. године.
Општина је путем Комисије за процјену штета извршила попис и процјену
штета, која износи 1.273.975,13 КМ.
Извјештај о процијењеној штети је упућен Кантоналној Комисији за процјену штета на усвајање и даље поступање у складу са Законом о заштити и
спашавању ФБИХ. Такођер су упућени
захтјеви за једнократне помоћи других
нивоа власти у БИХ, као и други захтјеви помоћи у санирању посљедица природне несреће. Позитиван одговор на
упућени захтјев дао је Федерални завод за запошљавање, који је одобрио
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финансирање трошкова ангажовања
100 лица која се воде на евиденцији
Службе за запошљавање Пале. На основу одобреног ангажовања и прикупљених информација општинских служби за управу, затим мјесних заједница, ЈКП предузећа Прача и институција са подручја Општине Пале, приступило се изради овог Програма.

II - ПОДАЦИ О ШТЕТАМА

4.
5.

6.

7.

Након извјештаја Комисије за
процјену штета у сарадњи са Цивилном заштитиом Општине Пале констатоване су сљедеће штете:
1. Уништено корито ријеке у дужини око 1200 метара
2. Око 9,5 хектара пољопривредно
обрадиво земљиште и друго земљиште оштећено или уништено
3. Поплављени усјеви са житарицама, кромпиром, луком и друг-

8.

9.

10.

им културама површине 4,4 хектара
Оштећено 11 локалних путева
Отворена су три клизишта терена на локацијама Турковићи,
Брдарићи и Комрани
Поплављена већа количина сточне хране (силажа, сијено, кукуруз, сточно брашно, сточна
репа
Уништен грађевински материјал - пијесак, шљунак, блок цигле, цеменат, креч, грађа
Мост у Луњама оштећен 100%
(оштећени ослонци кула моста,
унишетен коловоз, оштећена
заштитна ограда)
Уништене доводне цијеви и растеретне коморе водовода за
Прачу
Забиљежене штете на депонији
отпада, клизање терена, приступни путеви, ограда и контејнери за прикупљање отпада

III - ТЕЖИШТЕ АКТИВНОСТИ
1. Санација штета насталих на локалним путевима како слиједи:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив локалног пута
Д. Баре - Горња Чемерница
Д. Баре - Д. Чемерница
Турковићи – Ревидо
Турковићи - Препоришта
Турковићи - Бројнићи
Хреновица - Петовићи
Хреновица - Луње
Хреновица - Нехаје
Хреновица - Каљани
Прача - Брдарићи са
поддионицама за Мењак и
Шехидско гробље

Оштећеноуништено
Оштећен
Оштећен
Оштећен
Оштећен
Оштећен
Оштећен
Оштећен
Оштећен
Уништен
Оштећен

Назив
природне или
друге несреће
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве
Поплаве

Врста радова
Ископ канала.
Планирање
материјала из
ископа по
коловозу,
посебно
мјестима
оштећења и
вјештачким
јарцима.
Расјецање
шибља у појасу
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11.

Датељи - Комрани

Оштећен

Поплаве

12.

Оштећен

Поплаве

13.

Путеви који се увезују са
локалним путем Прача –
Датељи - Чемерничко врело
Хреновица - Винча

Оштећен

Поплаве

14.

Хреновица - Прешпица

Оштећен

Поплаве

15.
16.
17.

Трафостаница - Кисељак
Хреновица - Стране
Турковићи - Резервоар

Оштећен
Оштећен
Оштећен

Поплаве
Поплаве
Поплаве

18.

Махала - Ковачевићи

Оштећен

Поплаве

19.

Овлагије - Храстовац

Оштећен

Поплаве

локалних
путева и
уклањање
истог, ископ
помоћних
канала за
одводњу
површинских
вода са
коловоза те
други послови
на уређењу
путева у
складу са
налогом
задужених
лица испред
Општине Пале
ФБиХ.

2. Санација штета насталих на водоводној мрежи
Ред.
бр.
1.

Оштећеноуништено

Назив
Цјевовод Велики ЧаирДрагосин са растеретном
комором

3.

Уништено

Назив
природне или
друге несреће
Поплаве

Врста радова
Расјецање и
чишћење
трасе
цјевовода,
Ископ канала,
полагање
цјевовода,
затрпавање
канала.

Санација штете настале у водотоцима

Ред.
бр.

Врста

Оштећеноуништено

Површина
у м2

1.

Водоток ријеке Праче

Оштаћено

7000

Назив
природне или
друге несреће
Поплаве

Врста радова
Сјеча шибља и
другог растиња, чишћење
водотока од
наноса, отпада
и сл.
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Водотоци притока
ријеке Праче

4.

Ред.
бр.
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Оштаћено

3000

Поплаве и
клизиишта

Сјеча шибља и
другог растиња, чишћење
водотока од
отпада наноса,
и сл.
Пошумљавање
површина под
клизиштем
меким
лисичарима.

Помћ у организацији послова јавних предузећа и институција

Врста

Ангажовано

Број
људи

Назив
природне
или друге
несреће
Поплаве и
клизишта

1.

ЈКП Прача д.о.о.

Оштећено

5

2.

ЈУ Дом здравља Прача

Оштећено

3

Поплаве и
клизиишта

3.

ЈПКИЦ Прача

Оштећено

3

Поплаве и
клизиишта

IV - БРОЈ АНГАЖОВАНИХ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ
Уговором о суфинансирању учешћа у јавним радовима обавезан је
пословдавац - Општина Пале, да изврши ангажовање лица са евиденције
Службе за запошљавање Пале и то 6

Врста радова
Помоћни послови који се односе
на директно ангажовање ЈКП
Прача на пословима санација
штета
Помоћни послови који се односе
на индиректно
ангажовање Дома Здравља Прача на пословима
Санације штета
Помоћни послови који се односе
на индиректно
ангажовање ЈП
КИЦ Прача на
пословима санације штета

лица са ВСС/ВШС спремом, 61 лице са
ССС/КВ спремом и 33 лица са НСС
/НКВ спремом. Задатак ангажованих
лица је извршење послова и обавеза у
складу са закљученим уговормом. Општина Пале и Служба за запошљавање
Пале ће у складу са Уговором извршити позивање лица и закључити угово-
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ре о раду.
Након извршеног позивања лица закључени су уговори о раду са укупно 55 лица од тога, са НСС/НКВ 27
лица, са ССС/КВ 28 лица, док са ВС
није било закључења уговора. По ангажовању лица, а прије 01.08.2014. године Општина ће оформити тим координатора за провођење пројекта. Координаторе сачињавају помоћници општинског начелника и директори јавних предузећа и Дома здравља. Задатак
координатора је издавање директних
задатака руководиоцима радних група, обезбјеђење алата за рад, као и сви
други организациони послови пројекта. Руководиоци радних група су упосленици Службе за цивилну заштиту и
то четири ватрогасца те виши референт и секретари мјесних заједница. Задатак руководилаца радних група је да
разумију добијене задатке од стране
координатора, одведу ангажована лица на мјесто радова, распореде ангажована лица на послове, прате рад и усмјеравају активности, старају се о задуженом алату и врше друге послове по
налогу координатора пројекта.
Ангажована лица у јавним предузећима и установама врше послове у
складу са задужењима која добију од
директора јавних предузећа и Дома здравља.
V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За реализацију овог Програма
као и интервентну санацију штета од
поплава и клизишта задужују се помоћници општинског начелника, директори ЈКП Прача и КИЦ Прача те директор Дома здравља Прача. Координацију свих активности око пројекта води општински начелник .
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Овај Програм ступа на снагу даном објављивања на wеб страници Општине Пале, а накнадно ће се објавити
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:02-02-1-54/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

559
На основу члана 14. став 4. Закона експропријацији (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 70/07), члана 24. Статута Општине
Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр. 19/07,
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника
Општинског вијећа Општине Пале
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 4/08), Општинско вијеће Општине Пале, на својој
XVI редовној сједници, одржаној дана
31.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса
за регулацију корита ријеке Праче
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује јавни
интерес за регулацију корита ријеке
Праче у МЗ Хреновица од профила П2
до профила П57 и МЗ Прача од профила П5 до профила П73, укупне дужине 6.528,50 м, општина Пале.
Члан 2.
У сврху регулације корита ријеке Праче може се, у корист Општине
Пале, приступити експропријацији сљедећег земљишта које се налази у КО
ПРАЧА ДОЊА и означеног као:
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79 у површини од 393 м2,
82 у површини од 20 м2,
83 у површини од 18 м2,
84 у површини од 55 м2
85/3 у површини од 217 м2,
86/1 у површини од 49 м2,
86/2 у површини од 41 м2,
86/3 у површини од 22 м2,
87 у површини од 186 м2,
91 у површини од 13 м2,
94 у површини од 64 м2,
95 у површини од 48 м2,
144 у површини од 392 м2,
145/1 у површини од 311 м2,
145/2 у површини од 40 м2,
147 у површини од 199 м2,
178/1 у површини од 17 м2,
178/2 у површини од 408 м2,
184 у површини од 150 м2,
185 у површини од 288 м2,
186 у површини од 199 м2,
262 у површини од 58 м2,
263 у површини од 3 м2,
264 у површини од 30 м2,
265 у површини од 60 м2,
266/1 у површини од 11 м2,
277 у површини од 5 м2,
278 у површини од 31 м2,
281 у површини од 434 м2,
282 у површини од 42 м2,
358 у површини од 45 м2,
359 у површини од 57 м2,
360 у површини од 53 м2,
362/1 у површини од 71 м2,
363 у површини од 284 м2,
365 у површини од 205 м2,
368 у површини од 62 м2,
369 у површини од 35 м2,
374 у површини од 7 м2,
376 у површини од 39 м2,
377 у површини од 79 м2,
378 у површини од 240 м2,
383/1 у површини од 204 м2,
384 у површини од 93 м2,
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386 у површини од 388 м2,
387 у површини од 271 м2,
388 у површини од 476 м2,
394 у површини од 106 м2,
402/1 у површини од 11 м2,
402/2 у површини од 216 м2,
402/3 у површини од 11 м2,
402/4 у површини од 151 м2,
402/9 у површини од 11 м2,
402/12 у површини од 109 м2,
424 у површини од 177 м2,
427/1 у површини од 32 м2,
437/4 у површини од 53 м2,
438 у површини од 58 м2,
441 у површини од 110 м2,
442 у површини од 49 м2,
446/3 у површини од 31 м2,
447 у површини од 310 м2,
448 у површини од 27 м2,
449 у површини од 165 м2,
450 у површини од 217 м2,
451 у површини од 397 м2,
461 у површини од 215 м2,
462 у површини од 444 м2,
465/1 у површини од 299 м2,
465/6 у површини од 141 м2,
466/1 у површини од 124 м2,
466/3 у површини од 91 м2,
466/4 у површини од 198 м2,
465/5 у површини од 119 м2,
466/6 у површини од 229 м2,
810/4 у површини од 726 м2,
810/5 у површини од 382 м2,
810/7 у површини од 20 м2,
810/8 у површини од 19 м2,
811 у површини од 296 м2,
812 у површини од 341 м2,
814 у површини од 99 м2,
815 у површини од 68 м2,
816 у површини од 139 м2,
818/1 у површини од 1.306 м2,
818/3 у површини од 1.674 м2,
818/6 у површини од 777 м2,
819 у површини од 1.074 м2,
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821 у површини од 940 м2,
823 у површини од 1.323 м2,
824/1 у површини од 176 м2,
824/2 у површини од 198 м2,
824/3 у површини од 281 м2,
825/1 у површини од 98 м2,
825/3 у површини од 134 м2,
825/4 у површини од 129 м2,
826 у површини од 88 м2,
828/1 у површини од 969 м2,
828/2 у површини од 26 м2 и
841 у површини од 508 м2.
Члан 3.

У сврху регулације корита ријеке Праче може се, у корист Општине
Пале, приступити експропријацији сљедећег земљишта које се налази у КО
ХРЕНОВИЦА означеног као:
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1640 у површини од 435 м2,
1661 у површини од 158 м2,
1664 у површини од 1.221 м2,
1665 у површини од 1.556 м2,
1712 у површини од 10 м2,
1713/3 у површини од 532 м2,
1719/1 у површини од 1.812 м2,
1720 у површини од 178 м2,
1721/1 у површини од 87 м2,
1721/2 у површини од 93 м2,
1722 у површини од 216 м2,
1723 у површини од 961 м2,
1724/2 у површини од 20 м2,
1727/1 у површини од 192 м2,
1728/1 у површини од 1.044 м2,
1728/2 у површини од 70 м2,
1729 у површини од 552 м2,
1730/1 у површини од 139 м2,
1731/1 у површини од 349 м2,
1731/2 у површини од 294 м2,
1732/1 у површини од 558 м2.
1735/1 у површини од 20 м2,
1738 у површини од 10 м2,
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2090 у површини од 999 м2,
2092 у површини од 165 м2,
2093 у површини од 1.307 м2,
2104 у површини од 303 м2,
2105 у површини од 1.657 м2,
2122 у површини од 733 м2,
2125 у површини од 2.331 м2,
2128 у површини од 8 м2,
2129 у површини од 531 м2,
2133 у површини од 411 м2,
2134 у површини од 304 м2,
2143/2 у површини од 236 м2,
2144/2 у површини од 492 м2,
2160/6 у површини од 613 м2,
2162/4 у површини од 60 м2,
2162/5 у површини од 67 м2,
2181 у површини од 82 м2,
Члан 4.

У сврху регулације корита ријеке Праче може се, у корист Општине
Пале, приступити експропријацији сљедећег земљишта које се налази у КО
ТУРКОВИЋИ означеног као:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
к.ч. бр:
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900 у површини од 1.613 м2,
901 у површини од 276 м2,
902 у површини од 1.528 м2,
904 у површини од 111 м2,
904 у површини од 111 м2,
929/1 у површини од 6 м2,
929/7 у површини од 200 м2,
929/8 у површини од 153 м2,
929/9 у површини од 4.401 м2,
929/11 у површини од 908 м2,
929/12 у површини од 198 м2,
930/1 у површини од 263 м2,
930/5 у површини од 1.297 м2,
930/6 у површини од 350 м2,
930/7 у површини од 11 м2,
930/11 у површини од 37 м2,
931/7 у површини од 789 м2,
931/8 у површини од 446 м2,
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Члан 1.

932/1 у површини од 49 м2,
933/4 у површини од 10 м2,
933/7 у површини од 6 м2,
933/8 у површини од 210 м2,
933/9 у површини од 119 м2,
933/10 у површини од 22 м2,
966 у површини од 897 м2,
1083/1 у површини од 873 м2,
1084 у површини од 1.674 м2,
1094 у површини од 202 м2,
1096 у површини од 1.134 м2,
1097 у површини од 6.717 м2,
1098 у површини од 481 м2,
1099 у површини од 223 м2.

Поводом културно-спортске манифестације “Прачанско љето 2014.”,
именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
-

Рамиз Агановић
– предсједник
Мунир Радача
- допредсједник
Шефко Мутапчић
– члан
Нихад Чоло
- члан
Сулејман Омеровић
- члан
Јашаревић Мирсада
- члан
Адис Имшировић
- члан

Члан 5.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на wеб страници Општине
Пале, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестација и
предрачун потребних новчаних средстава.

Број:02-02-1-55/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

560
На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници, одржаној
дана 31.07.2014. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора поводом културно-спортске
манифестације
“Прачанско љето 2014.”

Члан 3.
По завршеку манифестације сачинити финансијски извјештај о утрошку новчаних средстава и доставити
га општинском начелнику.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на wеб страници Општине
Пале, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-56/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

561
На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
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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), а поводом обиљежавања Дана
отпора мјесне заједнице Прача, Општинско вијеће Пале, на својој XVI редовној сједници, одржаној дана 31.07.2014.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора поводом Дана отпора мјесне
заједнице Прача
Члан 1.
Поводом Дана отпора мјесне
заједнице Прача 2014. године, 15. августа, одржаће се свечана манифестација, поводом чега се именује Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Чоло Јусуф,
- предсједник
Друговац Неџад,
- члан
Прљача Јусуф,
- члан
Ћутук Мемсуд,
- члан
Друговац Џевад,
- члан
Брдарић Мехо,
- члан
Жиго Амер,
- члан
Машић Елмир,
- члан
Брдарић Кемал,
- члан
Чоло Нихад,
- члан
Друговац Хуснија,
- члан
Рухотина Суад,
- члан
Прљача Сафија,
- члан
Члан 2.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава те по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га

Број 11 – страна 1563

општинском начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на wеб страници Општине
Пале, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-57/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

562
На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници, одржаној
дана 31.07.2014. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора, поводом 27. септембра,
Дана Општине Пале и Дана
ослобођења МЗ Хреновица
Члан 1.
Поводом 27. септембра, именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комарица Ибрахим,– предсједник
Сиповић Едиб,
– члан
Чоло Јусуф,
– члан
Ћутук Мемсуд,
– члан
Агановић Рамиз,
– члан
Омеровић Сулејман,
– члан
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Црнчало Фуад,
Нихад Чоло,
Машић Елмир,
Имшировић Адис,
Салиспахић Селма
Хаџимуратовић Мирела

01.август/коловоз 2014.

- члан
- члан
- члан
- члан
- члан
- члан

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о начину формирања Комисије
за вршење техничког преглада,
начину вршења техничког прегледа
објеката и утврђивању трошкова
техничког прегледа

Члан 2.
Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, а по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на wеб страници Општине
Пале, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:02-02-1-58/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

563
На основу члана 131. Закона о
просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, бр. 7/13), члана 24.
Статута Општине Пале (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, бр. 19/07, 11/08 и 6/13) и
члана 81. Пословника Општинског вијећа Општине Пале-Прача (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр. 4/08), Општинско вијеће
Пале, на својој XVI редовној сједници,
одржаној дана 31.07.2014.г., д о н о с и:

Члан 1.
У Одлуци о начину формирања
Комисије за вршење техничког прегледа, начину вршења техничког прегледа објеката и утврђивању трошкова техничког прегледа (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр. 3/12), у члану 6. који гласи:
„У бруто трошковима техничког прегледа садржани су:
1.

Трошкови рада органа управе износе 10% од извршене уплате,

2.

Бруто накнада за рад Комисије са
свим порезима износе 90% од
извршене уплате,“

врше се сљедеће измјене и допуне тако
да се у тачки 1. проценат 10% замјењује процентом 30%, а у тачки 2. проценат 90% се замјењује роцентом 70%.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на wеб страници Општине
Пале, а накнадно ће бити објављена у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:02-02-1-59/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

01.август/коловоз 2014.
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564
На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XVI редовној сједници, одржаној
дана 31.07.2014. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
којим се тражи да Завод
за здравствено осигурање Босанскоподрињског кантона Горажде
да уврсти у финансијски план
за 2015. Годину средства потребна
за стављање у функцију апарата
за снимање зуба
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће тражи од Завода за здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде да у финансијски план за
2015. годину уврсти износ од 9.194,00
КМ, како би се могао ставити у функцију апарат за снимање зуба у ЈУ Дом
здравља „ПРАЧА”.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
Redni
broj
10
12
13

ATC
Klasifikacija

Nezaštičeno
(generičko)
Ime (INN)

C07AB02
C09CA01
C09DA01

metoprolol
Losartan
Losartan,
Hidrohlorotiazid

Број:08-37-215-26/14
01.08.2014.године
Горажде

Šifra.

Farmaceutski
oblik
lijeka

12a
14a
15a

tablete
tablete
film tablete

даном објаве на wеб страници Општине Пале, а накнадно ће бити објављен
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-60/14 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
31.07.2014.године Комарица Ибрахим,с.р.
Прача

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравнаванју са
изворним текстом утврђено је да се у
Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о списку есенцијалних лијекова неопходних за осигурање здравствене заштите у оквиру стандарда обавезног
здравственог осигурања у Босанскоподрињском кантону Горажде број:0337-928/14 од 08.07.2014.године („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/14 од 08.07.
2014. године) поткрала ниже наведена
грешка, па се даје
ИСПРАВКА
На страници 1303 Службених
новина Босанско-подрињског кантона
Горажде број:10/14, као прилог Одлуци број: 03.37.928/14 од 08.07.2014.године, објављена је табела Измјена и допуна у Б ЛИСТИ у којој је пропуштено
унијети податке под редним бројем 12,
па иста гласи:
Jačina
lijeka
50mg
50mg
100 +
25mg

Original.
pakovanje
lijeka
28 tableta
28 tableta
28 tableta

Medicinska
indikacija
Hipertenzija
Hipertenzija

Režim
propisivanja
Rp
Rp
Rp

Učešće
zavoda
100%
100%
50%

МИНИСТРИЦА
Нела Чарапић,с.р.
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