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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. тачка б) Устава Босанско-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 наставку 26.
редовне сједнице, одржаном 8. октобра 2013. године, д о н о с и:

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О АДМИНИСТАРТИВНИМ
ТАКСАМА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

Проглашава се Закон о административним таксама Босанско-подрињског кантона Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде, на наставку 26. редовне сједнице, одржаном 8. октобра 2013.
године.
Број:02-02-462/13
08.10.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ЗАКОН
О АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Плаћање административне таксе)
Овим се Законом прописује ви-
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сина и начин плаћања административних такси (у даљем тексту: таксе) за
списе и радње у управним стварима,
као и за друге предмете и радње код
кантоналних органа управе, општинских служби за управу и правних лица
која имају јавна овлаштења (у даљем
тексту: органи управе) на подручју Босанско - подрињског кантона Горажде
(у даљем тексту: Кантон).

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овим Законом
није другачије одређено.

Члан 2.
(Списи и радње за које
се плаћа такса)

Члан 6.
(Плаћање таксе према
вриједности спора)

Списи и радње за које се плаћа
такса, као и висина таксе, утврђени се
у Тарифи административних такси
која је саставни дио овог Закона (у даљем тексту: Тарифа).

Ако је Тарифом прописано да се
такса плаћа према вриједности предмета спора, као основица за обрачунавање узима се вриједност означена у поднеску или исправи или вриједност
утврђена процјеном органа који води
поступак.

Члан 3.
(Обавезник плаћања таксе)
Таксени обавезник је лице по
чијем захтјеву је покренут поступак
или се врше радње предвиђене Тарифом.
Ако за исту таксу постоје два
или више таксених обавезника њихова
обавеза је солидарна.
Члан 4.
(Настанак таксене обавезе)
Ако Тарифом није другачије
прописано, таксена обвеза настаје:
1/ за поднеске – у тренутку када се предају, а за поднеске дате у записник – када се записник саставља;
2/ за рјешења и друге исправе –
у тренутку подношења захтјева за њихово издавање;
3/ за правне радње – у тренутку

подношења захтјева за извршење тих
радњи.
Члан 5.
(Вријеме настанка обавезе
плаћања таксе)

Члан 7.
(Плаћање таксе када се исправа
издаје у два или више примјерака)
Када се исправа за коју се плаћа
такса, по захтјеву странке, издаје у два
или више примјерака, за други и сваки
даљи примјерак плаћа се такса као за
препис и овјеру преписа.
Такса из става 1.овога члана не
може бити већа од таксе за први примјерак.
Члан 8.
(Обавеза означавања)
У рјешењу или другој исправи
за коју је такса плаћена мора се означити да је такса плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју.
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Члан 9.
(Начин плаћања таксе)
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама или у готовом новцу.
Члан 10.
(Емитовање и дистрибуција
таксених марака)
Прописе о емитовању и дистрибуцији таксених марака за списе и
радње код кантоналних органа управе
доноси министар за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, односно за списе и радње код општинских
служби за управу надлежна општинска вијећа.
Члан 11.
(Начин уплате таксе)
Таксе које се плаћају за списе и
радње код кантоналних органа управе
приход су Кантона, а таксе које се плаћају за списе и радње код општинских
служби за управу приход су општине.
Таксе из става 1. овога члана плаћају се на уплатне рачуне прихода од
кантоналних, односно општинских такси.

Потврда о уплати таксе прилаже се уз поднесак за који је такса плаћена.
II - ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА
ТАКСЕ
Члан 12.
(Ослобођени од обавезе
плаћања таксе)
Од плаћања таксе ослобођени
су:
1) држава Босна и Херцеговина и њени органи;
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2) Федерација Босне и Херцеговине и
њени органи;
3) Босанско-подрињски кантона Горажде и његови органи;
4) јединице локалне самоуправе у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде;
5) јавне установе са подручија Босанско-подрињског кантона Горажде
из области здравства, социјалне заштите, образовања, науке, кутуре и
физичке културе;
6) Агенција за приватизацију Босанско-подрињског кантона Горажде;
7) хуманитарне и добротворне организације;
8) организације и савези основани за
заштиту лица са физичким и психичким недостацима и поремећајима, за списе и радње у вези са вршењем дјелатности;
9) чланови породице шехида, погинулог, умрлог, несталог браница и
умрлог ратног војног инвалида, те
ратни војни инвалиди и незапослени демобилисани борци припаднци Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине;
10) студенти и ђаци за исправе које им
служе у сврху школовања те за списе и радње у вези са остваривањем
права на стипендију, односно студентски кредит;
11) регистровани индивидуални пољопривредни произвођачи чије је
основно занимање пољопривреда у
вези са обављањем пољопривредне
дјелатности;
12) грађани слабог имовног стања.
Члан 13.
(Докази за ослобађање од обавезе
за плаћање таксе)
Чланови породице шехида, по-
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гинулог, умрлог, несталог браница и
умрлог ратног војног инвалида, те ратни војни инвалиди и незапослени демобилисани борци припаднци Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине свој статус доказују посебном исправом издатом од надлежног органа.
Члановима породица шехида,
погинулог, умрлог, несталог браница
и умрлог ратног војног инвалида, у смислу овог Закона сматрају се: брачни
друг, дјеца рођена у браку или ван брака, усвојена дјеца, пасторчад, родитељи и унучад без родитеља, ако их је
шехид, односно погинули борац издржавао.
Члан 14.
(Докази за ослобађање од обавезе
за плаћање таксе за грађане
слабог имовног стања)
Грађанином слабог стања у
смислу члана 12. став 1. тачка 12. овога
Закона, сматра се лице које се према
прописима општине на чијој територији има пребивалиште налази у стању социјалне потребе.
Као доказ о слабом имовинском стању, које је утврђено као основ за
ослобађање од плаћања таксе, грађанин је дужан дати на увид одговарајући документ или јавну исправу, што
ће се констатовати у виду службене забиљешке на поднеску у случају када се
исти предаје надлежном органу, а у случају када се поднесак шаље поштом
грађанин је дужан приложити овјерену копију тог документа или јавне исправе.
Члан 15.
(Плаћање таксе у случају покретања
поступка на захтјев више лица)
Кад је поступак покренут на за-
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хтјев више лица од којих су нека ослобођена од плаћања таксе, таксу том поступку плаћа само лице које није ослобођено плаћања таксе.
Члан 16.
(Списи и радње који су ослобођени
од плаћања таксе)
Од плаћања таксе ослобођени
су сљедећи списи и радње:
1. у поступку за поврат неправилно
наплаћених обавеза;
2. у поступку за исправку грешака у
рјешењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
3. у поступку за упис у службене евиденције (матичне књиге, књиге држављана итд.);
4. поднесци упућени органима за представке и притужбе;
5. у вези са заснивањем радног односа и списи и радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа;
6. у поступку за добијање материјалног осигурања која припадају грађанима који се привремено налазе
ван радног односа и других права
која им по том основу припадају;
7. за остваривање права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања;
8. у поступку за утврђивање радног и
пензијског стажа;
9. у поступку за остваривање права
бораца припадника Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине;
10. у поступку остваривања права цивилних жртава рата;
11. у поступку рјешавања статуса избјеглица и расељених лица;
12. у поступку за рјешавање статуса и
остваривање права лица са инвали-
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13.

14.

15.
16.

дитетом;
дипломе, свједоџбе и увјерења у поступку стицања образовања у основним и средњим школама, уколико
се ради о редовном школовању;
издавање докумената лицима која
конкуришу за чланство у школским одборима;
у поступку за сахрану умрлих лица;
у вези са војном обавезом и цивилном одбраном.
Члан 17.
(Ослобађање од плаћања таксе
када је утврђена катастарска
тарифа накнада)

Административна такса се не
плаћа за списе и радње за које је у складу са Законом о накнадама за кориштење података и вршење услуга у области премјера и катастра некретнина
и одлукама којима се утврђује износ
катастарских накнада из ове облсти,
утврђена катастарска тарифа накнада.
Члан 18.
(Обавеза назначавања у случајевима
ослобађања од плаћања таксе)
У исправама које су ослобођене
од плаћања таксе мора се назначити у
којем циљу се издају и на основу којег
прописа су ослобођене од плаћања таксе.
Исправе из става 1. овог члана
могу се употријебити у друге сврхе само кад за њих буде плаћена одговарајућа такса.
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III - НАПЛАТА НЕПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ
Члан 19.
(Поступање у случају нетаксираног
или недовољно таксираног
поднеска)
Нетаксирани или недовољно
таксирани поднесци и други списи не
смију бити примљени непосредно од
странке.
Ако поднесак за који није плаћена такса или је недовољно уплаћена
стигне поштом, орган ће позвати таксеног обавезника опоменом да у року
од осам дана од дана пријема опомене
плати редовну таксу и таксу на опомену.
Орган ће покренути поступак и
по поднесцима за које није плаћена такса или је такса плаћена у недовољном
износу.
Рјешење или други акт не може
бити уручен странци прије него што
плати редовну таксу и таксу по опомени.
Члан 20.
(Принудна наплата неплаћене таксе)
Ако је радња за коју је орган морао наплатити таксу обављена, а такса
није наплаћена од таксеног обавезника, такса ће се наплатити принудно
према одредбама о принудној наплати
пореза од правних и физичких лица
или на други вежећим прописима предвиђен начин који ће омогућити наплату таксе.
Члан 21.
(Застара права на наплату таксе)
Право на наплату таксе застарјева у року од двије године, рачунајући
од дана када је таксу требало платити.
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Вријеме застарјевања права на
наплату таксе прекида се сваком службеном радњом органа ради наплате,
која је стављена до знања таксеном обавезнику.
IV - ПОВРАТ ТАКСЕ
Члан 22.
(Право на поврат плаћене таксе)
Лице које је платило таксу у готовом новцу, коју није било дужно платити или је платило таксу у већем износу од прописаног, или плати таксу
за радњу која није обављена, има право на поврат плаћене или више плаћене таксе.
Поступак за поврат таксе покреће се по захтјеву странке.
Рјешење о поврату таксе доноси
орган коме је такса плаћена.
Поврат таксе врши се на терет
прихода Буџета Кантона, односно општине.
Члан 23.
(Застарјевање права на поврат
плаћене таксе)
Право на поврат таксе застарјева у року од двије године од када је такса плаћена.
Вријеме застарјевања права на
поврат таксе прекида се сваком радњом таксеног обавезника предузетом
код органа ради поврата таксе.
V - НАДЗОР
Члан 24.
(Надлежан орган за вршење надзора)
Надзор над извршењем овога
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Закона врши Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 25.
(Равноправност полова)
Одредбе овог Закона односе се
подједнако на лица мушког и женског
пола, без обзира на род именице употребљене у тексту Закона.
Члан 26.
(Плаћање таксе у прелазном
раздобљу и престанак примјене
ранијих прописа)
За списе и радње за које је таксена обавеза настала до дана ступања
на снагу овог Закона такса се плаћа по
прописима који су важили у тренутку
настанка таксене обавезе.
Ступањем на снагу овог Закона
престаје да важи Закон о административним таксама (“Службене новине
Бо-санско-подрињског кантона Горажде” бр.17/04, 9/07,14/08 и 2/12).
Члан 27.
(Завршне одредбе)
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско - подрињског
кантона Горажде”.
Број:01-02-706/13
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
08.10.2013.године
СКУПШТИНЕ
Горажде
Суад Дошло,с.р.
....................................
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Тарифни број 4.

852а)
ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ
ТАКСИ

Административне таксе за списе и радње органа управе износе у КМ
како слиједи:
I - ОПШТЕ ТАКСЕ

За увјерења, односно друге исправе о чињеницама о којима се води
службена евиденција, ако није другачије прописано ................................... 5 КМ
За увјерења, односно друге исправе о чињеницама о којима се не води
службена евиденција, него се исте утврђују вођењем посебног поступка, када је то законом одређено.............10 КМ
Тарифни број 5.

Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом Тарифом није прописана друга такса...2 КМ
Напомена:
Такса по овоме тарифном броју
не плаћа се за накнадне поднеске којим странка захтијева само бржи поступак по ранијем поднесеном захтјеву.
Тарифни број 2.
За сва рјешења за која није прописана посебна такса……........….10 КМ
Напомена:

За опомену којом се странка позива да плати или надоплати дужну
таксу .................................................... 5 КМ
II - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 6.
За рјешење по захтјеву за издавање:
а/ одобрења за набавку оружја....35 КМ
б/одобрења за набавку муниције 10 КМ
ц/оружног листа……................…. 30 КМ
д/за замјену оружног листа...........5 КМ
За дупликат оружног листа плаћа се двоструки износ таксе из овога
тарифног броја.

1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица по овоме тарифном броју, плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење
доставља.
2. За рјешења донесена по жалбама
не плаћа се такса.

Такса по овоме тарифном броју
не плаћа се за оружје и муницију коју
набављају стрељачке организације, а
ловачке организације плаћају таксе за
50% ниже од прописаних.

Тарифни број 3.

Тарифни број 7.

За жалбу против рјешња..5 КМ

Напомена:

За рјешење захтјева за регистра-
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цију моторних и прикључних возила
којима се обавља дјелатност јавног превоза или превоза за властите потребе
..........................................................20 КМ
За продужење важења саобаћајне дозволе из предходног става...10 КМ
За издавање дупликата саобраћајне дозволе из овог тарифног броја
......................................................... 40 КМ
Тарифни број 8.
За рјешење захтјева за регистрацију трактора којима се обавља дјелатност превоза за властите потребе 10 КМ.
За издавање дупликата саобраћајне дозволе из овог тарифног броја
.........................................................40 КМ
Тарифни број 9.
За рјешавање захтјева за регистрацију трактора, радних машина, мотокултиватора и бицикла с мотором
..............................................….......10 КМ
За издавање дупликата саобраћајне дозволе, односно потврде о регистрацији из овог тарифног броја 20 КМ
Тарифни број 10.
За издавање увјерења на основу
података из казнене евиденције, по захтјеву странака................................10 КМ
За увјерење о давању податка
из казнене евиденције ради остваривања права у иностранству…...........60 КМ
Тарифни број 11.
За рјешење по захтјеву за издавање:
a) одобрења за похађање обуке за стицање цертификата за обављање
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послова физичке и техничке заштите из надлежности агенције за заштиту људи и имовине ..........20 КМ
b) службене легитимације ..........20 КМ
c) одобрење за рад агенције за заштиту људи и имовине.................150 КМ
d) сагласност на акт о оснивању властите
службе унутрашње заштите.........20 КМ

e) одобрење за набавку оружја од стране правних лица....................35 КМ
f) одобрење за држање оружја код правних лица ................................15 КМ
Тарифни број 12.
За рјешење по захтјеву за издавање:
a) одобрења за промет оружја и муниције продавницама оружја и муниције........................................150 КМ
b) одобрење за набавку експлозивних
материја...................................10 КМ
c) одобрење за превоз експлозивних
материја................................... 10 КМ
d) одобрења за обављање послова одржавања и испитивања апарата за
почетно гашење пожара......100 КМ
e) сагласности на елаборат заштите
од пожара на градилишту .....20 КМ
Тарифни број 13.
За рјешење по захтјеву за овјеру:
a) књиге евиденције о набављеном
и продатом оружју и муницији
у продавницама које се баве прометом оружја и муниције..20 КМ
b) евиденција о набављеним, утрошеним и несталим експлозивним материјама..................20 КМ
c) евиденција о производњи и промету експлозивних материја
..............................................20 КМ
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III - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
Тарифни број 14.
За рјешење по захтјеву за еквиваленцију свједочанства стеченог у иностранству…................................ 20 КМ.
Тарифни број 15.
За рјешења по захтјеву за нострификацију дипломе о стецченом основном, средњем, вишем и високом образовању …....................................…30 КМ.
Тарифни број 16.
За издавање дупликата индекса
или дупликата увјерења о положеним
испитима…..............................……10 КМ.
Тарифни број 17.
За издавање дупликата дипломе о стеченој вишој или високој стручној спреми, научном или умјетничком
степену магистра и научном или умјетничком степену доктора наука 20 КМ.
Тарифни број 18.
За издавање дупликата свједочанства о завршеном разреду или дипломе о завршеној средњој струцној спреми……........................................10 КМ.
Тарифни број 19.
За рјешавање захтјева за оснивање предшколских установа, основних
и средњих школа, високошколских установа и института који нису јавне установе….................................…… 20 КМ.
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Тарифни број 20.
За рјешавање захтјева за оснивање школе страних језика, информатике и других школа за стручно оспособљавање – курсева ……………. 20 КМ.
Тарифни број 21.
За провјеру испуњавања услова
при оснивању предшколских установа, основних и средњих школа, високошколских установа и института које
нису јавне установе.....................200 КМ.
Тарифни број 22.
За провјеру испуњавања услова
при оснивању школе страних језика,
информатике и других школа за стручно оспособљавање – курсева....100 КМ.
Тарифни број 23.
За издавање свједочанства или
дипломе за ванредне ученике, односно
студенте….......................................10 КМ.
Тарифни број 24.
За издавање увјерења о положеном стручном испиту наставника, професора, одгајатеља, стручних сарадника и сарадника….......................20 КМ.
Тарифни број 25.
За рјешавање захтјева за оснивање позоришта, музеја, галерије, збирке
и библиотеке које нису јавне установе
…...............................................……10 КМ.
Тарифни број 26.
За провјеру испуњавања услова
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при оснивању позоришта, музеја, галерије, збирке и библиотеке које нису јавне установе ….........................….100 КМ.

авача теоретске наставе, испитивача из
теоријског дијела и испитивача из управљања моторним возилом....10 КМ.

Тарифни број 27.

Тарифни број 33.

За рјешавање захтјева за упис
професионалних клубова у регистар
правних и физичких лица у области
спорта ……… 10 КМ.

За издавање лиценце за предавача теоретске наставе, испитивача из
теоријског дијела и испитивача управљања моторним возилом ………20 КМ.

Тарифни број 28.

Тарифни број 34.

За провјеру испунајвања услова
при упис професионалних клубова у
регистар правних и физичких лица у
области спорта …….....................100 КМ.

За рјешавање захтјева за полагање испита за возача инструктора 20 КМ.

Тарифни број 29.

За издавање увјерења о положеном испиту за возаче инструкторе 10 КМ.

За рјешавање захтјева за полагање испита из области архивске, музејске и библиотечке дјелатности 10 КМ.
Тарифни број 30.
За рјешавање захтјева за полагање стручног испита лица за завршним
едукацијско-рехабилитацијским факултетом, социјалних педагога и социјалних радника……......................... 10 КМ.
Тарифни број 31.
За рјешавање захтјева за стицање лиценце предавача теоретске наставе, испитивача из теоријског дијела и
испитивача из управљања моторним
возилом………….................…… 20 КМ.

Тарифни број 35.

Тарифни број 36.
За издавање дозволе за возача
инструктора…......................……. 20 КМ.
Тарифни број 37.
За замјену или продужење инструкторске дозволе ...............……20 КМ.
Тарифни број 38.
За рјешавање захтјева за полагање испита из области познавања прописа о сигурности саобраћаја на путевима, са основама познавања моторних
и прикључних возила …..............10 КМ.
Тарифни број 39.

Тарифни број 32.
За издавање увјерења о положеном испиту за стицање лиценце пред-

За рјешавање захтјева за полагање испита из области управљања моторним возилом............................... 10 КМ.
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Тарифни број 40.
За издавање увјерења о положеном возачком испиту ……...........10 КМ.
Тарифни број 41.
За рјешавање захтјева за оснивање аутошколе ….....................…..20 КМ.
Тарифни број 42.
За провјеру испуњавања услова
при оснивању аутошколе..........200 КМ.
Тарифни број 43.
За провјеру испуњавања услова
при увођењу возила, пријемне канцеларије или учионице у аутошкол 50 КМ.
Тарифни број 44.
За издавање рјешења о одобравању рада аутошколе, рјешења о промјенама које су од значаја за обављање
дјелатности аутошколе, рјешења о престанку рада аутошколе…..........10 КМ.
IV- ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ
Тарифни број 45.
За рјешавање по захтјеву за стицање права вршења дјелатности:
1. За предузећа која се баве трговином на велико, комисионим пословима, робне куће, предузећа која се
баве вршењем трговинских услуга
(агенције, представништва, радње
и сл.), предузећа из области индустрије.............................………..100 КМ
2. За предузећа која се баве трговином на мало, угоститељско – турист-

ичким услугама, превозом робе и
путника као основном дјелатношћу, пословне јединице и органи предузећа из тачке 1. овога тарифног
броја, штампарским и пројектним
пословима….….....................….50 КМ
3. За обављање самосталне трговине
и угоститељске дјелатности од стране грађана.............................50 КМ
4. За обављање трговинске и угоститељске дјелатности ван пословних
просторија, за сваки поједини случај.....................................…..…...20 КМ
5. За самостално обављање привредних и непривредних дјелатности 50
КМ

6. За продају производа самосталних
занатлија ван пословних просторија, за сваки појединачни случај 20 КМ
7. За предузећа која се баве непривредним дјелатностима (књиговодствени и рачуноводствени послови,
агенције за управљање некретнинама и сл.).....….................…....50 КМ
Тарифни број 46.
За рјешавање по захтјеву за издавање:
1. предтходне водне сагласности за
извођење регионалних или детаљних геолошких истраживања за израду техничке или друге документације за изградњу објеката, те за
извођење других радова који могу
утицати на промјене у водном режиму.........................................45 КМ
2. водних сагласности за грађење...35 КМ
3. водних сагласности за вађење шљунка, пијеска и камена, те друге радове који се не сматрају грађењем, а
који могу утицати на промјене у
водном режиму ........................70 КМ
4. водне дозволе за:
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a) кориштење вода из изворишта
за јавну водоопскрбу ......120 КМ
b) кориштење вода у енергетске и
друге погонске сврхе ......180 КМ
c) ц) за испуштење отпадних вода,
вода са промјењивим својствима и отпадних твари......120 КМ
5. водне дозволе за производњу и
пуштање у промет хемијских
средстава која након употребе
доспијевају у воде ........ 250 КМ
За продужење рока важности:
1. водне сагласности из тачке 3. овог
тарифног броја .......................100 КМ
2. водне дозволе из тачке 4. овог тарифног броја ...............................150 КМ
Тарифни број 47.
За рјешење по захтјеву за изда-

Тарифни број 50.
За сагласност за доношење рјешења о упису у регистре за обављање
послова сјеменарства и расадничарства пољопривредног биља ............ 30 КМ
Тарифни број 51.
За рјешење по захтјеву за издавање сагласности за:
1. изградњу објеката у шуми или на
шумском земљишту ................50 КМ
2. обављање дјелатности резања дрвета .......................................... 50 КМ
Тарифни број 52.
За рјешавање захтјева за утврђивање минималних услова и услова за
категоризацију:

вање:

a) угоститељских објеката из групе: хотели...….……….…...50 КМ
b) угоститељских објеката из групе: кампови и друге врсте угоститељских објеката за смјештај
.................................….…......25 КМ
c) ресторана……...................25 КМ
d) објеката који пружају услуге у
сеоским домаћинствима...15 КМ
e) у колима за спавање…......10 КМ
f) покретних угоститељских објеката….................................25 КМ

1. ветеринарске сагласности..... 30 КМ
2. ветеринарске дозволе ............ 70 КМ
Тарифни број 48.
За рјешење о:
1. упису произвођача у регистар произвођача квалитетне и елитне приплодне стоке ............................ 40 КМ
2. висину накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 40 КМ
3. утврђивању испуњавања услова за
ослобађање од плаћања накнаде за
промјену намјене пољопривредног
земљишта ................................ 40 КМ

На жалбу против рјешења из
ов-ога тарифног броја….........…..15 КМ
V - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАТИ САОБРАЋАЈА

Тарифни број 49.
За декларацију о врсти и категорији садног материјала ............ 40 КМ

Тарифни број 53.
За издавање лиценце превозника:
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a) за лиценцу за линијски и ванлинијски превоз путника...200 КМ
b) за лиценцу за ванлинијски превоз путника ......................150 КМ
c) за лиценцу за превоз терета:
- правна лица.............. 150 КМ
- физичка лица ............ 50 КМ
- за лиценцу за такси-превоз:
- правна лица ..............100 КМ
- физичка лица..............50 КМ
За издавање лиценце за возило:
a) Лиценца „АБ“ за линијски и ванлинијски превоз путника 10 КМ
b) Лиценца „Б“ за ванлинијски превоз путника .......................10 КМ
c) Лиценца „Ц“ за превоз терета
.............................................10 КМ
d) Лиценца „Д“ за такси-превоз
.............................................10 КМ
За издавање рјешења о техничко-експлатационим условима за возила .....................................................10 КМ
За издавање исказнице за возача .....................................................10 КМ
За издавање допунске ознаке за
такси-возило...................................10 КМ
Тарифни број 54.
За издавање рјешења за правна
лица о испуњавању услова за обављање јавног превоза терета и путника у
линијском и ванлинијском цестовном
превозу .........................................100 КМ
За издавање рјешења за физичка лица о испуњавању услова за обављање превоза терета и путника у ванлинијском цестовном превозу ....50 КМ
Тарифни број 55.
За рјешење о регистрацији редова вожње на кантоналним аутобуск-
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им линијама.................................100 КМ
Тарифни број 56.
За рјешење којим се одобрава
привремени или стални прекид превоза путника на кантоналној линији
............................................................50 КМ
Тарифни број 57.
За редове вожње, односно за усклађивање и регистрацију на кантоналним аутобуским линијама:
a) за сваки предложени полазак за
нови ред вожње............... 100 КМ
b) за сваки предложени повратак
за нови ред вожње..............50 КМ
c) за сваки предложени полазак за
стари ред вожње са промјеном,
односно стари ред вожње са промјеном усљед више силе 10 КМ
d) за сваки предложени повратак
за стари ред вожње са промјеном, односно стари ред вожње са
промјеном усљед више силе 5 КМ
e) за сваки предложени полазак за
стари ред вожње..............10 КМ
f) за сваки предложени повратак
за стари ред вожње .............5 КМ
За рјешавање жалбе у поступку
усклађивања редова вожње на кантоналним аутобуским линијама за сваки
предложени полазак и сваки предложени повратак...…….....................150 КМ
Тарифни број 58.
За издавање рјешења о привременој обустави саобраћаја .........50 КМ
За издавање рјешења о резервацији простора за паркирање и заустављање возила......................................50 КМ
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Тарифни број 59.
За рјешење о утврђивању категорије аутобуских станица плаћа се:
I категорија……................50 КМ
II категорија…....................40 КМ
III категорија…....................30 КМ
IV категорија…...................20 КМ
VI - ОВЈЕРЕ И ПРЕПИСИ
Тарифни број 60.
За овјеру потписа, рукописа и
преписа плаћа се:
1. За овјеру сваког потписа….2 КМ
2. За овјеру аутентичности рукописа,
или за овјеру преписа од сваког
полутабака оригинала...........2 КМ
Напомена:
1. Под полутабаком се подразумијева
лист хартије од двије стране, без
обзира на величину.
2. Ако је рукопис, односно препис,
чија се овјера врши, писан на страном језику, плаћа се двострука такса из тачке 2. овога тарифног броја.
Тарифни број 61.
1. За овјеру пословних књига плаћа
се од сваког листа……..........0,2 КМ
2. За овјеру трака регистар касе, конобарско – трговачких блокова, путних налога или радних налога од
сваког комада…….......................3 КМ
Напомена:
1) Под листом се подразумијева један
лист (двије странице) књиге без об-

зира на величину и без обзира да
ли су листови увезани или не.
2) Под траком регистар касе, блоком,
путним или радним налогом се подразумијева једна трака, један блок, један налог без обзира на величину траке, односно броја листова
у налогу.
3) Такса из овог тарифног броја плаћа
се и за овјеру картотеке која замјењује пословне књиге.
Тарифни број 62.
За остале овјере осим катастарског плана……................................2 КМ
Тарифни број 63.
За овјеру хелиографске копије
плана (цртежа) плаћа се од цијелог
или започетог м²….....................…..1 КМ.
Тарифни број 64.
За овјеру уговора чија је вриједност:
1)
2)
3)
4)

до 1 000 КМ……..…......................5 КМ
од 1 000 КМ до 10 000 КМ.........10КМ
преко 10 000 КМ до 30 000КМ.. 40КМ
преко 30 000 КМ ........................60 КМ

За овјеру продужења важења уговора плаћа се 50% од таксе из претходног става.
Напомена:
1) Сматра се да је извршена овјера уговора када се овјеравају само потписи уговорних страна.
2) Свака измјена садржине уговора
сматра се у таксеном погледу нов-
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им уговором.
3) Такса по ставу 1. овога тарифног
броја плаћа се на вриједност која је
у уговору назначена.
4) Ако је вриједност уговора непроцјењива или није назначена, за овјеру уговора плаћа се највећа такса
из овога тарифног броја.
Тарифни број 65.
За овјеру пуномоћја….....…5 КМ
Тарифни број 66.
За преписивање службених аката или докумената, које се врши код
органа:
1. када преписивање врши заинтересовано лице од полутабака оригинала………..................................5 КМ
2. када преписивање врши орган од
полутабака оригинала………..3 КМ
3. када орган врши преписивање аката или докумената на страном језику, од полутабака оригинала 15 КМ
Тарифни број 67.
За преводе са једног на други
језик:
1. ако текст оригинала не прелази 100
ријечи…...................................….8 КМ
2. ако текст оригинала садржи више
од 100 ријечи плаћа се од цијелог
или започетог полутабака превода
…….............................................15 КМ
Напомена:
Уз овај тарифни број примјењује се одредба напомене уз тарифни број 23.

Тарифни број 68.
1) За овјеру копије плана величине
полутабака–формата 22/35......3 КМ
2) За овјеру копије плана величине пеко једног полутабака плаћа се, осим основне таксе за један полутабак, још онолико пута по 1 КМ за
колико је полутабака површина копије већа од једног полутабака.
3) За овјеру преписа и извода из катастарског операта или елабората геодетског премјеравања са терена,
уколико иста није прописана катастарском тарифом накнада, плаћа
се такса према броју табела и образаца кориштених за препис:
a) за први табак /катастарски образац/….........….....................3 КМ
b) за сваки даљи образац……2 КМ
4) За преглед и овјеру елабората геодетских снимања и одобрење планова израђених од организација за
вршење геодетских радова или геодетских стручњака, уколико иста
није прописана катастарском тарифом накнада, плаћа се такса по тачки 1. овога тарифног броја с тим
да иста не може бити већа од 200,00
КМ по једном елаборату.
Напомена:
1) За овјеру по овом тарифном броју
не плаћа се такса по тарифном броју 56. ове Тарифе.
2) Започети полутабак копије плана,
односно започети табак (катастарски образац) рачуна се као цијели.
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VII - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
И ЗАЖТИТЕ ОКОЛИНЕ
Тарифни број 69.
За издавање протокола регулације или грађевинске линије:
1. за једну улицу…......….......10 КМ
2. за двије или више улица...20 КМ
3. за мањи пољопривредни или
грађевински објекат……....5 КМ
За обнову регулационог плана
плаћа се 50% од одговарајуће таксе по
овом тарифном броју.
Тарифни број 70.
За рјешавање захтјева за издавање урбанистичке сагласности и локацијске информације.......................50 КМ
За продужење важења рјешења
о урбанистичкој сагласности ......25 КМ
За издавање увјерења да услови
из издате локацијске информације нису промијењени ............................. 25 КМ
Тарифни број 71.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за грађење плаћа се такса
у износу од 0,05% (процената) од предрачунске вриједности објекта, с тим
да иста не може бити мања од 10 КМ.
Такса из става 1. овог тарифног
броја наплаћује се у истом износу и у
случају реконструкције.
За продужење важења рјешења
о одобрењу за грађење, као и измјену
и/или допуну одобрења за грађење
плаћа се 50% од износа таксе из става
1. овог тарифног броја.
За рјешавање захтјева за издава-
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ње начелног одобрења за грађење и
захтјева за издавање одобрења за припремне радове ...............................50 КМ.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за грађење за привремене објекте .........................................25 КМ.
Тарифни број 72.
За рјешавање захтјева за издавање извода из просторно-планске документације ........................................40 КМ
Тарифни број 73.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за употребу и увјерења о
завршетку објекта плаћа се такса у износу од 0,15 (процената) од предрачунске вриједности објекта, с тим да иста
не може бити мања од 10 КМ.
Тарифни број 74.
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за уклањање грађевина
уколико се не ради о грађевини која се
уклања због физичке дотрајалости и
оштећења ........................................25 КМ.
Тарифни број 75.
За рјешавање захтјева за издавање рјешења за обављање послова управитеља заједничких дијелова и уређаја
у стамбеним зградама ................100 КМ.
Тарифни број 76.
За овјеру пројектно-техничке документације за изградњу електро-енергетских објеката (овјера се састоји у
прегледу исте и давању мишљења да
ли документација задовољава прописане стандарде и услове предвиђене
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законом) плаћа се 0,1%, а највише
1.000,00 КМ.
Тарифни број 77.
За рјешавање захтјева за:
1. издавање околинске дозволе 150 КМ
2. издавање дозволе за обављање активности третмана отпада и његовог одлагања ..............................150 КМ
3. издавање сагласности за обављање
стручних послова мјерења буке ...
100 КМ
4. процјену утицаја планираних захвата на околину ........................30 КМ
VIII - ОСТАЛЕ ТАКСЕ
Тарифни број 78.
За сва документа издата из матичних књига рођених, умрлих, вјенчаних и држављана............................5 КМ
Тарифни број 79.
Рјешавање захтјева за издавање
Л 10 КМ
Тарифни број 80.
Такса на захтјев за вјештачење:
a) броја мотора моторног возила25 КМ
b) броја шасије моторног возила 25 КМ
Тарифни број 81.
За службену одјаву возила у иностранству……………………....100 КМ.
Тарифни број 82.
За рјешење о употреби грба Кантона у саставу заштићеног жига, незаштићеног знака, амблема или украса и имена
Ка-нтона у називу правног лица 25 КМ
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Тарифни број 83.
За рјешење о регистрацији удружења грађана………....................50 КМ
За упис промјене у регистар удружења грађана……….....…....…15 КМ
За извод из регистра…....... 5 КМ
Тарифни број 84.
За чување, депозит новца, ствари и хартија од вриједности које се дају на чување плаћа се 4% годишње од
вриједности.
Напомена:
1) Такса из овога тарифног броја плаћа се за прву годину унапријед, а за
остале године приликом подизања
депозита. Започета година рачуна
се као цијела.
2) Ако се депозит, по захтјеву депонента, преноси од једног депозитора
другом, за преносе се плаћа износ
једногодишње таксе.
3) Ова такса не плаћа се за депозит
који се полаже на захтјев државних
органа, односно по службеној дужности, ако се у року подигне.

853
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:
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ,
ЗАШТИТИ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА
И ЗАШТИТИ ПОРОДИЦЕ СА ДЈЕЦОМ
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Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом, који
је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку
26. редовне сједнице, одржане 8. октобра 2013. године.
Број:02-02-464/13
08.10.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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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), члана 8. Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом (“Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине”, број:36/99, 54/04,
39/06 и 14/09) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/08), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на наставку 26. редовне сједнице, одржаном
8. октобра 2013. године, д о н о с и :

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ, ЗАШТИТИ ЦИВИЛНИХ
ЖРТАВА РАТА И ЗАШТИТИ
ПОРОДИЦЕ СА ДЈЕЦОМ
Члан 1.
У Закону о социјалној заштити,

заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08
и 2/13) у члану 94. став 4. се мијења и
гласи:
„За новорођено треће, четврто
и пето дијете родитељу припада право
на новчану накнаду у мјесечном износу од по 40% од просјечне плате у кантону без обзира на имовински цензус,
под условом да прво, друго и дијете за
које се подноси захтјев живе у заједничком домаћинству са подносиоцем захтјева и да имају пријављено пребивалиште на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде најмање пет година прије подношења захтјева, с тим
да на даље остваривање права неће утицати уколико прво или друго дијете
напусти заједничко домаћинство усљед стицања пунољетсва, закључења брака или неких других непредвиђених
околности.“
Члан 2.
Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-708/13
08.10.2013.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

855
На основу поглавља IV. одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03), чланова 106. и 108. Пословника
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Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 10/08), а у складу са Уредбом са
законском снагом о установама („Службени лист РБиХ”, број: 6/92, 8/93 и
13/94), члановима 45, 53, 54, 62, 64, 66,
71, 119, 234. и 237. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број
46/10), чланом 8. Закона о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ”, број: 76/06,
100/08 и 32/10), те чланом 2. Одлуке о
класификацији дјелатности Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ”,
број: 47/10), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на наставку 26. редовне сједнице, одржаном 8.
октобра 2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о преузимању права и обавеза
оснивача и усклађивању
организације и пословања
Јавне установе Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
(Оснивач)
(1) Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту:
оснивач) је оснивач Јавне установе
Завод за јавно здравство Босанско–
подрињског кантона Горажде која
је основана ради обављања јавноздравствене дјелатности за подручје
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Овом се Одлуком врши преузимање права и обавеза оснивача и уск-
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лађивање организације и пословања Јавне установе Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде са одредбама Закона
о здравственој заштити (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 46/10).
Члан 2.
(Назив и сједиште)
(1) Завод из члана 1. става (1) ове Одлуке наставља са радом и послује
под називом: Јавна установа Завод
за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем
тексту: Завод).
Скраћени назив: „Кантонални
завод за јавно здравство Горажде”.
(2) Сједиште Завода је у Горажду, улица Прве славне вишеградске бригаде б.б.
Члан 3.
(Статус правног лица)
Завод има својство правног лица и уписан је у судски регистар код
надлежног суда у Горажду.
Члан 4.
(Дјелатност)
У складу са Одлуком о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број: 47/10), ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона (у даљем тексту: Завод) обављаће сљедеће дјелатности:
86.22 – Дјелатност специјалистичке
медицинске праксе,
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86.90 – Остале дјелатности
здравствене заштите,
63.11– Обрада података,
71.20–Техничко испитивање и анализа.
Завод у оквиру дјелатности из
претходног става овог члана обавља
сљедеће послове:
-

-

-

-

-

-

-

-

предлаже програме здравствене заштите из дјелокруга свог рада;
проводи здравственостатистичка истраживања у сврху праћења, процјене и анализе здравственог стања
становништва, као и организације
и рада здравствених установа за подручје кантона;
прати, оцјењује и анализира здравствено стање становништва, као и
организацију и рад здравствених¸
установа на подручју кантона;
планира, организује и проводи активности промоције здравља и здравственог васпитања становништва;
учествује у планирању, предлагању и провођењу мјера за спречавање, рано откривање и сузбијање хроничних масовних болести, укључујући и болести овисности;
прати, анализира и оцјењује утицај
околине и хране на здравствено стање становништва на подручју кантона, те предлаже мјере за унапређење стања у области;
проводи превентивноваспитне мјере здравствене заштите у основним
и средњим школама, као и факултетима за подручје кантона;
координише, усклађује и стручно
повезује рад здравствених установа
за подручје кантона;
континуирано проводи мјере хигијенско-епидемиолошке заштите и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

надзора са епидемиолошком анализом стања на подручју кантона и
проводи противепидемијске мјере,
те надзире провођење обавезних
имунизација;
обавља расподјелу обавезних вакцина здравственим установама на
примарном нивоу здравствене заштите на подручју кантона,
надзире провођење мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
те проводи превентивне и противепидемијске поступке дезинфекције, дезинсекције и дератизације за
подручје кантона;
обавља санитарну хемијску и санитарну микробиолошку дијагностичку дјелатност;
учествује у изради и провођењу
појединих програма здравствене
заштите у ванредним приликама;
проводи послове хигијенско-епидемиолошке службе за подручје кантона;
сарађује са другим здравственим
установама на подручју кантона,
као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја
за унапређење јавног здравља.
планира, организује и проводи дјелатност континуиране медицинске едукације и континуираног професионалног развоја у сектору здравства;
израђује, имплементира и евалуира пројекте у области здравства и
здравствене заштите;
проводи обуку запослених за стицање основних знања о хигијени животних намирница и предмета опште употребе, као и личној хигијени лица која раде у производњи и
промету животних намирница и
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-

-

-

-

-

-

-

предмета опште употребе;
обавља хемијске, бактериолошке,
серолошке, токсиколошке и вирусолошке прегледе и испитивања у
вези са производњом и прометом
животних намирница, воде, ваздуха и предмета опште употребе, као
и прегледе у вези са дијагностиком
заразних и незаразних болести;
испитује здравствену исправност
воде за пиће, воде за дијализу, воде
за рекреацију, површинске и отпадне воде, стање водоопскрбе, те здравствену исправност животних намирница и предмета опште употребе;
проводи мјере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
предлаже и проводи активности на
унапређењу система здравствене
безбједности производње и промета животних намирница, воде и
предмета опште употребе у циљу
смањења ризика од оболијевања и
других штетних посљедица по здравље,
врши здравствени надзор над клицоношама, запосленим и другим
лицима у складу са прописима о
заштити становништва од заразних
болести;
даје стручно мишљење о оправданости оснивања, проширења, промјене или престанка рада здравствене установе на подручју кантона;
врши санитарне прегледе запослених који се обавезно проводе ради
заштите становништва од заразних
болести, заштите потрошача, односно корисника;
учествује у провођењу вањске провјере квалитета стручног рада у другим здравственим установама и
приватној пракси;

-

-

бави се издавањем разних облика
публикација из дјелокруга свог рада;
обавља и друге послове у складу са
законом.
Члан 5.
(Службе)

Послови и задаци у оквиру Завода обављају се путем сљедећих служби:
-

-

01 Служба епидемиологије
02 Служба лабораторијске
дијагностике
03 Служба социјалне медицине и
организације са економиком здравства
04 Служба хигијене и здравствене
екологије
05 Служба за заједничке послове

Послови и задаци из домена хигијенско-епидемиолошке заштите за подручје кантона организују се и проводе у оквиру Завода.
Члан 6.
(Статут Завода)
(1) Статут је основни општи акт Завода, који доноси Управни одбор Завода уз обавезну сагласност оснивача.
(2) Статутом Завода се уређују основна питања везана за рад Завода и
то:
a) назив и сједиште оснивача Завода;
b) назив и сједиште Завода;
c) дјелатност Завода;
d) извор и начин обезбјеђења средстава за рад Завода;
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e) начин располагања вишком прихода над расходима и начин
на који се покрива вишак расхода над приходима;
f) права и обавезе оснивача у погледу обављања дјелатности због које је Завод основан;
g) међусобна права и обавезе Завода и оснивача;
h) именовање директора и органа
управљања Завода;
i) стручна тијела Завода, мандат
чланова стручних тијела, начин
избора и финансирање;
j) лице које ће до именовања директора Завода обављати послове и вршити овлашћења директора;
k) друга питања од значаја за рад
Завода.
Члан 7.
(Статусне промјене
и промјена дјелатности)
(1) Завод не може вршити статусне промјене (промјена назива, сједишта
и друге промјене утврђене законом), без сагласности оснивача.
(2) Промјену или проширење дјелатности Завод не може обавити без сагласности министра за социјалну
политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, (у даљем тексту: министар), која се даје у форми рјешења, а на начин и у поступку прописаном Федералним законом.
Члан 8.
(Права и обавезе Завода)
(1) Даном ступања на снагу ове Одлу-
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ке Завод задржава објекте и опрему
на кориштење, као и раднике, те
права и обавезе Јавне установе Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Објекти и опрема из става (1) овог
члана су својина оснивача.
Члан 9.
(Закуп)
(1) Завод може дио својих здравствених и нездравствених капацитета
(простор и опрему) издати у закуп,
уколико то не ремети обављање дјелатности Завода.
(2) Управни одбор Завода сваке календарске године одлуком утврђује
вишак здравственог и нездравственог простора, а уз претходно прибављено позитивно мишљење министра.
(3) Након прибављеног позитивног мишљења министра и одлуке Управног одбора Завода, директор Завода расписује јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп јединица закупа, у складу са Федералним законом и другим прописима
који регулишу ову област, као и
прописима који регулишу област
јавних набавки.
Члан 10.
(Средства рада)
Средства за рад и развој Завод
остварује на начин и под условима како је прописано Законом о здравственој заштити и прописима о установама.
Статутом ће се прецизније одредити начин финансирања Завода.
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Члан 11.
(Приходи и расходи)
Начин располагања вишком
прихода над расходима као и начин
на који се покрива вишак расхода над
приходима, регулисаће се статутом Завода.
Члан 12.
(Одговорност за обавезе)
(1) Завод је одговоран за своје обавезе
имовином којом располаже.
(2) Оснивач Завода је супсидијарно одговоран за обавезе Завода.
ДИО ДРУГИ – ОДГОВОРНОСТ И
ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА
ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 13.
(Одговорност и обавезе
према оснивачу)
(1) Завод је одговоран оснивачу за резултате свог рада и дјеловања у свим областима за које је надлежан.
(2) Обавезе Завода према оснивачу су:
a) да прибави сагласност оснивача
код свих статусних промјена Завода;
b) да прибави сагласност оснивача
код доношења Статута Завода;
c) да прибави сагласност оснивача
код доношења годишњег програма рада са финансијским планом;
d) да најмање једном годишње подноси оснивачу извјештај о раду и финансијском пословању
Завода, који садржи: извјештај о
извршењу годишњег програма
рада, извјештај о финансијском
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пословању, извјештај о раду Управног одбора, извјештај о раду
директора и извјештај о раду
Надзорног одбора;
e) да прибави сагласност Министра код проширења и промјене
дјелатности Завода;
f) да прибави сагласност Министарства код доношења Правилника о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;
g) друге обавезе утврђене законом.
ДИО ТРЕЋИ-ОРГАНИ УПРАВЉАЊА,
РУКОВОЂЕЊА
И КОНТРОЛЕ
ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА

Члан 14.
(Управни одбор)
(1) Орган управљања у Заводу је Управни одбор.
(2) Дјелокруг Управног одбора је:
a) доношење Статута Завода;
b) именовање и разрјешавање директора односно в.д. директора
Завода;
c) утврђивање планова рада и развоја Завода;
d) утврђивање годишњег програма рада;
e) доношење финансијског плана
и усвајање годишњег обрачуна;
f) доношење општих аката о унутрашњем уређењу и систематизацији послова и других општих аката, у складу са законом и
Статутом Завода;
g) одлучивање о свим питањима
обављања дјелатности ради којих је Завод основан, ако закон-
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h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)

o)

ом није одређено да о одређеним питањима одлучује други
орган Завода;
надзор над радом и пословањем Завода;
усмјеравање, контролисање и
оцијењивање рада директора;
рјешавање свих питања односа
с оснивачем;
одлучивање о кориштењу средстава преко износа утврђеног
Статутом Завода;
одговарање оснивачу за резултате рада Завода;
одлучивање о приговору запосленика на рјешење којим је други орган, одређен Статутом Завода, одлучио о праву, обавези
и одговорности запосленика из
радног односа;
подношење оснивачу извјештаја о пословању Завода најмање
једанпут годишње;
обављање и других послова у
складу са законом и Статутом
Завода.

(3) Предсједника и чланове Управног
одбора именује и разрјешава Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Влада) на
приједлог ресорног министра, уз
равноправну заступљеност оба пола, на начин и у складу са законом.
(4) Управни одбор има пет чланова и
чине га представници:
a) оснивача – три члана, од којих
један мора бити испред Министарства,
b) стручних радника Завода – два
члана, од којих један мора бити
из реда здравствених радника.
(5) Мандат предсједника и чланова
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Управног одбора траје четири године и могу бити поново именовани.
(6) Предсједник и чланови Управног
одбора Завода именују се у процедури у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине “, бр.
34/03).
(7) Начин избора, опозива и мандат
предсједника и чланова Управног
одбора Завода, врши се у складу са
прописима о установама, ако Федералним законом није другачије одређено.
(8) Предсједник и чланови Управног
одбора могу бити разрјешени и прије истека мандата на који су именовани у складу са прописима о установама и Статутом Завода.
Члан 15.
(Директор)
(1) Орган руковођења у Заводу је директор, који организује и води пословање, представља и заступа Завод и одговоран је за законитост рада Завода.
(2) Директор Завода именује се на основу јавног огласа, у складу са законом.
(3) Директора Завода именује и разрјешава Управни одбор, уз претходну сагласност ресорног министра,
на начин и у складу са Федералним законом и Статутом Завода.
(4) За директора Завода за јавно здравство може се именовати лице које
поред општих законских услова испуњава и сљедеће услове:
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-

-

-

да има завршен медицински факултет и специјализацију из епидемиологије, социјалне медицине, организације и економике здравства
или здравствене екологије и хигијене;
да има најмање 5 (пет) година радног искуства у струци;
да посједује знање о здравственом
менаџменту које доказује цертификатом о обављеној едукацији из здравственог менаџмента, односно завршеној специјализацији из здравственог менаџмента или завршеном постдипломском студију из здравственог менаџмента;
да не постоји законска забрана за
именовање на руководећу функцију.

(5) Директор учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања.
(6) Мандат директора Завода траје четири године.
(7) По истеку мандата, исто лице може, на основу јавног огласа, поново
бити именовано за директора овог
Завода, али највише за још један
мандатни период.
(8) Уколико директор Завода није именован у складу са законом у року
од 60 дана од дана истека конкурсног рока, као и другим случајевима
престанка мандата директора, одлуку о постављењу вршиоца дужности директора доноси Управни одбор Завода, најдуже на период до
шест мјесеци, а у складу са Федералним законом и Статутом Завода.
(9) Директор може бити разријешен и
прије истека мандата на који је именован у складу са Федералним законом и Статутом Завода.
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Члан 16.
(Стручно вијеће Завода)
(1) Стручно вијеће Завода је савјетодавни орган директору Завода.
(2) Чланове Стручног вијећа именује
директор на приједлог шефова организационих јединица Завода, уз
равноправну заступљеност оба пола.
(3) Начин рада и одлучивања Стручног вијећа уређује се пословником
о раду Стручног вијећа, на који сагласност даје директор Завода, а надлежност истог је утврђена Федералним законом.
Члан 17.
(Етички комитет Завода)
(1) Етички комитет Завода је орган који осигурава обављање дјелатности
Завода на начелима етике и медицинске деонтологије.
(2) Етички комитет именује Управни
одбор, а сачињава га девет чланова,
уз равноправну заступљеност оба
пола.
(3) Именовање, мандат, начин избора
као и финансирање Етичког комитета уређује се Статутом Завода, у
складу са Федералним законом.
(4) Надлежност Етичког комитета Завода прописана је Федералним законом.
(5) Етички комитет Завода доноси пословник о свом раду.
Члан 18.
(Комисија за лијекове)
(1) Комисија за лијекове Завода је орган који осигурава провођење свих
активности везаних за примјену
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лијекова и медицинских средстава
у Заводу.
(2) Комисију из става (1) овог члана
именује Управни одбор Завода и
чини је најмање пет чланова, који
се именују из реда специјалиста медицине, фармације и стоматологије, уз равноправну заступљеност
оба пола.
(3) Начин рада и одлучивања Комисије за лијекове уређује се пословником о раду Комисије, а надлежност исте је утврђена Федералним
законом.
Члан 19.
(Комисија за побољшање квалитета
и сигурности здравствених услуга)
(1) Комисија за побољшање квалитета
и сигурности здравствених услуга
је стручно тијело Завода које обавља послове и задатке у погледу успоставе система побољшања квалитета и сигурности здравствених
услуга у Заводу, као и друге послове утврђене прописима о систему
побољшања квалитета, сигурности
и акредитацији у здравству.
(2) Комисија из става (1) овог члана одражаваће равноправну заступљеност оба пола.
Члан 20.
(Регулисање надлежности органа)
Ближе одредбе о Стручном вијећу, Етичком комитету, Комисији за
лијекове и Комисији за побољшање
квалитета и сигурности здравствених
услуга, као и другим комисијама које
нису регулисане овом Одлуком уредиће се Статутом Завода.
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Члан 21.
(Права запосленика)
Запосленици Завода остварују
своја права у складу са законом, Статутом Завода и Колективним уговором
о правима и обавезама послодавца и
запосленика у области здравства.
Члан 22.
(Надзор)
Надзор над законитошћу рада
Завода врши кантонално Министарство за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице у оквиру
своје надлежности.
ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
(Обавеза доношења Статута)
Управни одбор је обавезан да у
року од три мјесеца од дана ступања
на снагу ове Одлуке донесе Статут Завода у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 24.
(Прелазна одредба)
Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о оснивању
Јавне установе Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр.:14/99,
2/00 и 8/12).
Члан 25.
(Упис у судски регистар)
Ступањем на снагу ове Одлуке
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Завод је обавезан извршити промјене
уписа у судском регистру код надлежног суда у Горажду, у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 26.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу 8.
(осмог) дана од дана објављивања у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-37-711/13
8.10.2013.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

856
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), те чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/08), а у складу са Уредбом са законском снагом о установама
(„Службени лист РБиХ”, број: 6/92,
8/93 и 13/94), члановима 40, 53, 54, 62,
64, 66, 71, 97, 234. и 237. Закона о здравственој заштити („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине”, број 46/10), чланом 8. Закона о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број:
76/06, 100/08 и 32/10), те чланом 2.
Одлуке о класификацији дјелатности
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број: 47/10), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде,
на наставку 26. редовне сједнице, одржаном 8. октобра 2013.г., д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о преузимању права и обавеза
оснивача и усклађивању
организације и пословања
Јавне здравствене установе
Кантонална болница Горажде
Члан 1.
(Оснивач)
(1) Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту:
оснивач) је оснивач Јавне здравствене установе Кантонална болница
Горажде, која је основана ради обављања болничке здравствене дјелатности за подручје Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Овом се Одлуком врши преузимање права оснивача и усклађивање
организације и пословања Јавне здравствене установе Кантонална болница Горажде, у складу са одредбама Закона о здравственој заштити (“Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине”, број: 46/10).
Члан 2.
(Назив и сједиште)
(1) Болница из члана 1. става (1) ове
Одлуке наставља са радом и послује под називом: Јавна здравствена
установа Кантонална болница Горажде (у даљем тексту: Болница).
(2) Сједиште Болнице је у Горажду, ул.
Здравствених радника б.б.
Члан 3.
(Статус правног лица)
Болница има својство правног
лица и уписана је у судски регистар
код надлежног суда у Горажду.
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Члан 4.
(Дјелатност)
У складу са Одлуком о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број: 47/10), ЈЗУ Кантонална болница Горажде (у даљем тексту: Болница) обављаће сљедеће дјелатности:
86.10. – Дјелатност болнице
86.22. – Дјелатност специјалистичке
медицинске праксе
86.23. – Дјелатност стоматолошке
праксе
86.90. – Остале дјелатности здравствене
заштите
Кантонална болница у оквиру
дјелатности из претходног става овог
члана осигурава сљедеће дјелатности:
-

-

-

пружање специјалистичко-консултативне и непрекидне болничке заштите становништва из интерне
медицине, педијатрије са неонатологијом, опште и абдоминалне хирургије, гинекологије са акушерством, неурологије, психијатрије, оториноларингологије, офталмологије, ортопедије, урологије, дерматовенерологије,кардиологије, ендокринологије са дијабетологијом, гастроентерохепатологије, нефрологије, медицинске онкологије и физијатрије уз присуство доктора медицине специјалиста за те гране;
обезбјеђење дијагностике, лијечење
и рехабилитација повријеђених и
обољелих;
анестезиологија са реаниматологијом;
збрињавање лица у ургентним стањима;
трансфузиолошка дјелатност у ск-

-

-

-

-

-

-

-

ладу са прописима о крви и крвним састојцима;
обављање мртвозорничке дјелатности са патологијом;
учешће у спровођењу посебних програма спречавања, сузбијања и раног откривања обољења и узрока
повреда;
организовање и обављање приправничког стажа љекара, дипломираних, виших и средњих медицинских техничара;
организовање и обављање сталног
стручног усавршавања свих профила здравствених радника,
остваривање стручне методолошке
сарадње за другим здравственим и
научно-истраживачким организацијама;
набавка и дистрибуција лијекова,
санитетско-завојног материјала и
других производа за спречавање и
лијечење болести;
производња раствора за парентералну и вањску употребу;
обављање вјештачења за потребе
судова и других органа;
набавка, припрема и дистрибуција
хране и безалкохолних пића за болеснике, запосленике и пацијенте;
обављање стручних послова, плана, анализе и статистике, финансијско-рачуноводствених послова, правних послова, послова заштите на
раду, заштите од пожара, обезбјеђење објекта и других стручних послова за потребе Кантоналне болнице.
Члан 5.
(Статут Болнице)

(1) Статут је основни општи акт Болнице, који доноси Управни одбор
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Болнице уз обавезну сагласност
оснивача.
(2) Статутом Болнице се уређују основна питања везана за рад Болнице
и то:
a) назив и сједиште оснивача Болнице;
b) назив и сједиште Болнице;
c) дјелатност Болнице;
d) извор и начин обезбјеђења средстава за рад Болнице;
e) начин располагања вишком прихода над расходима и начин
на који се покрива вишак расхода над приходима;
f) права и обавезе оснивача у погледу обављања дјелатности због
које је Болница основана;
g) међусобна права и обавезе Болнице и оснивача;
h) именовање директора и органа
управљања Болнице;
i) стручна тијела Болнице, мандат
чланова стручних тијела, начин
избора и финансирање;
j) лице које ће до именовања директора Болнице обављати послове и вршити овлаштења директора;
k) друга питања од значаја за рад
Болнице.
Члан 6.
(Статусне промјене
и промјена дјелатности)
(1) Болница не може вршити статусне
промјене (промјена назива, сједишта и друге промјене утврђене законом), без сагласности оснивача.
(2) Промјену или проширење дјелатности Болница не може обавити без
сагласности министра за социјалну
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политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, (у даљем тексту: министар), која се даје у форми рјешења, а на начин и у поступку прописаним Федералним законом.
Члан 7.
(Права и обавезе Болнице)
(1) Даном ступања на снагу ове Одлуке Болница задржава објекте и опрему на кориштење, као и раднике, те права и обавезе Јавне здравствене установе Кантонална болница Горажде.
(2) Објекти и опрема из става (1) овог
члана су својина оснивача.
Члан 8.
(Закуп)
(1) Болница може дио својих здравствених и нездравствених капацитета
(простор и опрему) издати у закуп,
уколико то не ремети обављање дјелатности Болнице.
(2) Управни одбор Болнице сваке календарске године одлуком утврђује
вишак здравственог и нездравственог простора, а уз претходно прибављено позитивно мишљење министра.
(3) Након прибављеног позитивног мишљења министра и одлуке Управног одбора Болнице, директор Болнице расписује јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп
јединица закупа, у складу са Федералним законом и другим прописима који регулишу ову област, као
и прописима који регулишу област
јавних набавки.
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Члан 9.
(Средства рада)
Средства за рад и развој Болница остварује на начин и под условима
како је прописано Законом о здравственој заштити и прописима о установама.
Средства за рад и развој Болница остварује:
a) Уговором са Заводом здравственог осигурања БПК Горажде,
b) Уговором са Заводом здравственог осигурања и реосигурања
Ф БиХ,
c) Уговором са Министарством за
социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице БПК
Горажде,
d) Уговором са факултетима и другим школама здравственог усмјерења,
e) Уговором на основу проширеног и добровољног здравственог
осигурања,
f) Из средстава оснивача,
g) Из средстава буџета Федерације, Кантона односно јединица
локалне самоуправе,
h) Из учешћа корисника здравствене заштите у покрићу дијела
или укупних трошкова здравствене заштите,
i) Слободном продајом услуга на
тржишту те
j) Из јавних извора на начин и
под условима одређеним законом и Статутом Болнице.
Основни капитал Болнице чини:
1.000,00 КМ – улог оснивача
(Извјештај Завода за платни промет.

Вриједност прерачуната на дан 07.04.
1997.године из валуте ДМ у валуту
законског средства плаћања КМ ),
-

-

-

3.653.350,50 КМ – зграде (реконструисани и дограђени објекат
по налазу вјештака грађевинске
струке на дан 26.07.2012.године),
2.178,00 КМ – средства која је
додијелило Министарство здравства Босанско-подрињског кантона Горажде одлуком бр. 1452-03/97 (Пописна листа Комисије за попис донација са стањем на дан 31.12.1998.године),
11.075,33 КМ – опрема и инвентар (Средства уступљена од ЈУ
Дом здравља Горажде, књиговодствена картица на дан 30.11.
2004.године).

Статутом ће се прецизније одредити начин финансирања Болнице.
Члан 10.
(Приходи и расходи)
(1) Вишак прихода над расходима Болница може користити за обнављање и развој дјелатности, уз сагласност оснивача.
(2) Вишак расхода над приходима Болница покрива средствима са којима располаже.
(3) Начин располагања вишком прихода над расходима, као и начин на
који се покрива вишак расхода над
приходима, прецизније ће се регулисати Статутом Болнице.
Члан 11.
(Одговорност за обавезе)
(1) Болница је одговорна за своје обавезе имовином којом располаже.
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(2) Оснивач Болнице је супсидијарно
одговоран за обавезе Болнице, што
подразумијева да за своје обавезе
првенствено одговара Болница свом својом имовином којом располаже, док оснивач у вези са обавезама
Болнице интервенише тек ако су
исцрпљене све законом дефинисане могућности Болнице, те подузима законом прописане мјере.
(3) Оснивач осигурава средства за вршење оснивачких права над Болницом, а који обухвата инвестицијско улагање и инвестицијско текуће
одржавање Болнице, медицинске и
немедицинске опреме и превозних
средстава, те информатизацију здравствене дјелатности у складу са
планом и програмом мјера здравствене заштите за подручје кантона, који утврђује Влада Кантона на
приједлог ресорног кантоналног
министра.
ДИО ДРУГИ – ОДГОВОРНОСТ
И ОБАВЕЗЕ БОЛНИЦЕ
ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 12.
(Одговорност и обавезе
према оснивачу)
(1) Болница је одговорна оснивачу за
резултате свог рада и дјеловања у
свим областима за које је надлежан.
(2) Обавезе Болнице према оснивачу
су:
a) да прибави сагласност оснивача
код свих статусних промјена
Болнице;
b) да прибави сагласност оснивача
код доношења Статута Болнице;
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c) да прибави сагласност оснивача
код доношења годишњег програма рада са финансијским планом;
d) да најмање једном годишње подноси оснивачу извјештај о раду и финансијском пословању
Болнице, који садржи: извјештај
о извршењу годишњег програма рада, извјештај о финансијском пословању, извјештај о раду Управног одбора, извјештај о
раду директора и извјештај о
раду Надзорног одбора;
e) да прибави сагласност министра код проширења и промјене
дјелатности Болнице;
f) да прибави сагласност Министарства код доношења правилника о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;
g) друге обавезе утврђене законом.
ДИО ТРЕЋИ – ОРГАНИ
УПРАВЉАЊА,
РУКОВОЂЕЊА
И КОНТРОЛЕ
ПОСЛОВАЊА
И СТРУЧНА ТИЈЕЛА
БОЛНИЦЕ
Члан 13.
(Управни одбор)
(1) Орган управљања у Болници је
Управни одбор.
(2) Дјелокруг Управног одбора је:
a) доношење Статута Болнице;
b) именовање и разрјешавање директора односно в.д. директора
Болнице;
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c) утврђивање планова рада и развоја Болнице;
d) утврђивање годишњег програма рада;
e) доношење финансијског плана
и усвајање годишњег обрачуна;
f) доношење општих аката о унутрашњем уређењу и систематизацији послова и других општих аката, у складу са законом и
Статутом Болнице;
g) одлучивање о свим питањима
обављања дјелатности ради којих је Болница основана, ако законом није одређено да о одређеним питањима одлучује други
орган Болнице;
h) надзор над радом и пословањем Болнице;
i) усмјеравање, контролисање и
оцијењивање рада директора;
j) рјешавање свих питања односа
с оснивачем;
k) одлучивање о коришћтењу средстава преко износа утврђеног
Статутом Болнице;
l) одговарање оснивачу за резултате рада Болнице;
m) одлучивање о приговору запосленика на рјешење којим је други орган, одређен Статутом Болнице, одлучио о праву, обавези и одговорности запосленика
из радног односа;
n) подношење оснивачу извјештаја о пословању Болнице најмање једанпут годишње;
o) обављање и других послова у
складу са законом и Статутом
Болнице.
(3) Предсједника и чланове Управног
одбора именује и разрјешава Вла-
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да Босанско – подрињског Кантона
Горажде (у даљем тексту: Влада) на
приједлог ресорног министра, уз
равноправну заступљеност оба пола, на начин и у складу са законом.
(4) Управни одбор има пет чланова и
чине га представници:
a) оснивача – три члана, од којих
један мора бити испред Министарства,
b) стручних радника Болнице –
два члана, од којих један мора
бити из реда здравствених радника.
(5) Мандат предсједника и чланова
Управног одбора траје четири године и могу бити поново именовани.
(6) Предсједник и чланови Управног
одбора Болнице именују се у процедури у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и
Херцеговине (“Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине “,
бр. 34/03).
(7) Начин избора, опозива и мандат
предсједника и чланова Управног
одбора Болнице, врши се у складу
са прописима о установама, ако
Федералним законом није другачије одређено.
(8) Предсједник и чланови Управног
одбора могу бити разрјешени и прије истека мандата на који су именовани у складу са прописима о установама и Статутом Болнице.
Члан 14.
(Директор)
(1) Орган руковођења у Болници је
директор, који организује и води
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пословање, представља и заступа
Болницу и одговоран је за законитост рада Болнице.
(2) Директор Болнице именује се на
основу јавног огласа, у складу са законом.
(3) Директора Болнице именује и разрјешава Управни одбор, уз претходну сагласност ресорног министра,
на начин и у складу са Федералним законом и Статутом Болнице.
(4) За директора Болнице именује се
лице које:
-

-

-

-

има завршен медицински факултет или стоматолошки факултет са одговарајућом специјализацијом из дјелатности Кантоналне болнице;
има најмање 5 (пет) година радног искуства у струци, те испуњава и друге услове прописане Федералним законом и Статутом Болнице;
посједује знање о здравственом
менаџменту које доказује цертификатом о обављеној едукацији из здравственог менаџмента,
односно завршеној специјализацији из здравственог менаџмента или завршеном постдипломском студију из здравственог
менаџмента (услов о знању из
здравственог менаџемнта тражиће се у конкурсној процедури
тек након доношења подзаконског акта Федералног министра здравства, те отпочињања
едукације, односно специјализације о здравственом менаџмeнту на територији Федерације у
организацији Федералног министарства);
не постоји законска забрана за

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

именовање на руководећу функцију.
Директор учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања.
Мандат директора Болнице траје
четири године.
По истеку мандата исто лице може,
на основу јавног огласа, поново бити именовано за директора ове Болнице, али највише за још један мандатни период.
Уколико директор Болнице није
именован у складу са законом у року од 60 дана од дана истека конкурсног рока, као и другим случајевима престанка мандата директора,
одлуку о постављењу вршиоца дужности директора доноси Управни
одбор Болнице, најдуже на период
до шест мјесеци, а у складу са Федералним законом и Статутом Болнице.
Директор може бити разријешен и
прије истека мандата на који је именован у складу са Федералним законом и Статутом Болнице.
Члан 15.
(Стручно вијеће Болнице)

(1) Стручно вијеће Болнице је савјетодавни орган директору Болнице.
(2) Чланове Стручног вијећа именује
директор на приједлог шефова организационих јединица Болнице,
уз равноправну заступљеност оба
спола.
(3) Начин рада и одлучивања Стручног вијећа уређује се Пословником
о раду Стручног вијећа, на који сагласност даје директор Болнице, а
надлежност истог је утврђена Федералним законом.
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Члан 16.
(Етички комитет Болнице)
1) Етички комитет Болнице је орган
који осигурава обављање дјелатности Болнице на начелима етике и
медицинске деонтологије.
2) Етички комитет именује Управни
одбор, а сачињава га девет чланова,
уз равноправну заступљеност оба
пола.
3) Именовање, мандат, начин избора
као и финансирање Етичког комитета уређује се Статутом Болнице,
у складу са Федералним законом.
4) Надлежност Етичког комитета Болнице прописана је Федералним законом.
5) Етички комитет Болнице доноси
пословник о свом раду.
Члан 17.
(Комисија за лијекове)
(1) Комисија за лијекове Болнице је орган који осигурава провођење свих
активности везаних за примјену
лијекова и медицинских средстава
у Болници.
(2) Комисију из става (1) овог члана
именује Управни одбор Болнице и
чине га најмање пет чланова, који
се именују из реда специјалиста медицине, фармације и стоматологије, уз равноправну заступљеност
оба пола.
(3) Начин рада и одлучивања Комисије за лијекове уређује се пословником о раду Комисије, а надлежност
исте је утврђена Федералним законом.
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Члан 18.
(Комисија за побољшање квалитета
и сигурности здравствених услуга)
(1) Комисија за побољшање квалитета
и сигурности здравствених услуга
је стручно тијело Болнице које обавља послове и задатке у погледу успоставе система побољшања квалитета и сигурности здравствених услуга у Болници, као и друге послове утврђене прописима о систему
побољшања квалитета, сигурности
и акредитације у здравству.
(2) Комисија из става (1) овог члана одражаваће равноправну заступљеност оба пола.
Члан 19.
(Регулисање надлежности органа)
Ближе одредбе о Стручном вијећу, Етичком комитету, Комисији за
лијекове, Комисији за побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга, као и других комисија које нису
регулисане овом Одлуком уредиће се
Статутом Болнице.
Члан 20.
(Права запосленика)
Запосленици Болнице остварују своја права у складу са законом, Статутом Болнице и Колективним уговором о правима и обавезама послодавца
и запосленика у области здравства.
Члан 21.
(Надзор)
(1) Надзор над законитошћу рада Болнице врши Кантонално Министа-
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рство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
у оквиру своје надлежности.
ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ
И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 22.
(Обавеза доношења Статута)
Управни одбор је обавезан да, у
року од три мјесеца од дана ступања
на снагу ове Одлуке, донесе Статут Болнице у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 23.
(Прелазна одредба)
Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о оснивању
Јавне здравствене установе Кантонална болница Горажде, број:01-4664-91
/96 од 04.09.1996. године и Одлука о
измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне здравствене установе Кантонална болница Горажде, број: 01-3798/12 од 10.02.2012. године (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 2/12).
Члан 24.
(Упис у судски регистар)
Ступањем на снагу ове Одлуке
Болница је обавезна извршити промјене уписа у судском регистру код надлежног суда у Горажду, у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 25.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу 8.
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(осмог) дана од дана објављивања у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-37-710/13
08.10.2013.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

857
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 43. редовној
сједници, одржаној дана 09.09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Ахмеду Шуњи,
државном службенику овлаштеном
Рјешењем министрице за урбанизам,
просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 09-05-218/13
од 19.04.2013. године, за потписивање
анекса Уговора за пружање услуга
израде Плана управљања отпадом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2013-2018. година
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Ахмеду Шуњи, државном службенику овлаштеном Рјешењем министрице за урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде број: 09-05-218/13
од 19.04.2013. године, да са носиоцем
израде Плана управљања отпадом Босанско-подрињског кантона Горажде за
период 2013-2018.година, “Енова” д.о.о.
Сарајево, закључи анекс основног Уго-
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Члан 2.

вора број: 09-23-23-15/13 од 27.05.2013.
године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-23-1547/13
20.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

858
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 44. редовној
сједници, одржаној дана 13.09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовањау
иностранство – Брисел, Белгија
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Брисел, Белгија,
министру за образовање, науку, културу и спорт, Аџем Џеваду, у студијску
посјету, а у организацији DVV International, представништво у Сарајеву.
Службено путовање ће се обавити у периоду од 15. до 19. септембра
2013. године.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли БПК Горажде, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03- 49-1501/13
13.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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а основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („СлужбНене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и Плана и Програма утрошка средстава у сектору водопривреде за 2013.
годину број:04-14-1077-4/13 од 12.06.
2013. године, на који је Влада Босанскоподрињског кантона Горажде дала сагласност Одлуком број: 03-14-1000/13
од 10.06.2013. године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за израду
студије избора локација плажа и
купалишта на Дрини у Босанскоподрињском кантону Горажде за
потребе добијања предходне водне
сагласности
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да покрене поступак израде студије избора
локација плажа и купалишта на Дри-
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ни у Босанско-подрињском кантону Горажде за потребе добијања претходне
водне сагласности.
Члан 2.
За израду документације из члана 1. ове Одлуке Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде ће, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, провести поступак избора најповољнијег понуђача за
пружање услуга израде студије избора
локација плажа и купалишта на Дрини у Босанско-подрињском кантону
Горажде за потребе добијања предходне водне сагласности.
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:03–14-1523/13
17.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

860
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
2013. годину број: 04-14-1077-4/13 од
12.06.2013. године, на који је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде
дала сагласност Одлуком број: 03-141000/13 од 10.06.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Општини Пале-Прача на име
финансирања одржавања водотока
II категорије-провођења мјера
заштите од поплава на Баранском,
Брдарићком и потоку Винчица,
у општини Пале-Прача
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства Општини Пале-Прача у
износу од 35.000,00 КМ на име финансирања одржавања водотока II категорије - провођења мјера заштите од поплава на Баранском, Брдарићком и потоку Винчица, у општини Пале-Прача
(КОП БПК Горажде).
Члан 2.
Обавезује се Општина Пале-Прача, 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
намјенском утрошку одобрених средстава са Општином Пале-Прача, којим
ће се регулисати међусобна права и
обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке заду-
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жују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбједити из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, на економском
коду 615 100 – Капитални трансфери
другим нивоима власти (водне накнаде).
Плаћање извршити путем рачуна
број: 1020070000001426, отвореног код
Унион банке-експозитура Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-1522/13
17.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

861
На основу члана 25. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ”, број: 12/10) и члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној
сједници, одржаној дана 17.09.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План
и Програм о измјени и допуни
Плана и Програма Дирекције
за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013.годину

I
Овом се Одлуком даје сагласност на План и Програм о измјени и допуни Плана и Програма Дирекције за
цесте Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привредуДирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду Дирекција за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700 - Издаци за текуће одржавање
(цеста и мостова) и економски код
821600-Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова).
III
План и Програм о измјени и
допуни Плана и Програма из члана I.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
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:03-14-1521/13
ПРЕМИЈЕР
17.09.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
................................
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861а)
- ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
И ПРОГРАМА
Овим Планоми Програмом врше се измјене и допуне Плана и Програма Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину број:04-14-443-2/13 од 25.03.2013.
године, како слиједи:
-

Удијелу редовног одржавања
мјења се алинеја 5,6 и тебела број 3, како слиједи:

I РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Према Закону о цестама у Ф
БиХ и Правилнику о одржавању цеста,
одржавање цеста чини скуп мјера и
радњи које се обављају током цијеле
године на цестама, укључујући и све
објекте инсталације са сврхом одржавања проходности, техничке иправности и сигурности саобраћаја на цестама. У редовно одржавање цеста укључени су и радови одржавања цеста и
објеката у зимским условима.
Редовно (љетно) одржавање врши се у периоду од 16.03. до 14.11.2013.
године, док се зимско одржавање односи на период од 01.01. до 15.03. и од
15.11. до 31.12.2013.године.
Овдје треба напоменути да је
зимско одржавање регионалних цеста
на подручју БПК Горажде за период
од 01.01. до 15.03.2013.године, већ реализован и одабир извођача на повјереним дионицама извршен је у склопу
одабира извођача за зимско одржавање јавним позивом за период од 15.11.
2012. до 15.03.2013.године.

За период зимског одржавања
од 01.01. до 15.03.2013.године, издвојено је, односно извођачу радова са којима је склопљен уговор о зимском одржавању плаћен је износ од 80.000 КМ.
За период зимског одржавања од
15.11. до 31.12.2013.године, планиран је
износ од 40.000 КМ.
За редовно (љетно) одржавање планиран је износ од 130.000,00 КМ. Овим
средствима извршиће се:
-

-

-

-

затварање ударних рупа са опсјецањем и уклањање оштећеног
асфалт-бетона,
затварање ударних рупа без опсјецања,
оправка трупа пута,
мјестимично пресвлачење новим асфалтним застором,
санација ударних рупа на макадамском коловозу, уградњом
природно дробљеног каменог
материјала,
кошење траве и сјечење шибља
у заобаљу,
хортикултурно уређење дијела
путног појаса,
одржавање коловоза, ограде,
одбојника, ивичњака и челичне
конструкције мостова,
чишћење канала и пропуста,
хоризонтална и вертикална сигналлизација.

План обима и вриједности радова на редовном зимском и љетном одржавању регионалних цеста у 2013. Години приказан је у наредној табели.
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Табела 3:
Преглед планираних активности на редовном одржавању Р-488 у 2013. години

ЛОТ

1

Регионална
цеста
Р 448

Опис радова

ПЛАН 2013.
Редовно
Зимска
одржавање
служба

Укупно

Врста радова:
Затварање ударних рупа без
опсјецања

18.000

18.000

6.000

6.000

Дужина:18 км
Од: Поткозара 00,00 км
До: Јабука
18,00 км
Опис радова:
Чишћење ударне рупе од воде,
блата, невезаних комада асфалта и других материјала те затварање ударних рупа асфалтном
масом са равнањем и набијањем ваљком и залијевање емулзијом.
1

Врста радова:
- Санација ударних рупа на макадамском коловозу уградњом
природно дробљеног каменог
материјала
Дужина: 3,5 км
Од: Јабука

18,00 км

До: Илино

21,50 км

Опис радова:
Набака, допрема и уградња природно дробљеног каменог материјала, разастирање грејдером у слоју дебљине до 10 цм, ваљање виброваљком до потребне збијености са формирањем
једностраног или двостраног нагиба.
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Врста радова:
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10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

- Хортикултурно уређење дијела путног појаса
Површина: 300м²,
Опис радова:
- Хортикултурно уређење дијела путног појаса, по пројекту,
на дијелу пута „Мост жртава
геноцида у Сребреници“ до
скретања у насеље Лука у Горажду.
Врста радова:
- Кошење траве и сјечење шибља у заобаљу
Дужина: 41 км
Од: Поткозара 0,00 км
До: Хреновица 41 км
Опис радова:
- Кошење траве вршиће се на
цијелој дужини пута.
- Сјечење шибља у заобаљу вршиће се:
- На дионици Поткозара-Горажде од 00,00- 2 км
- На дионици Горажде-Јабука
од 6,00 до 18,00 км
- На дионици Доње Баре-Горње
Баре од 31,00 до 34 км
1

Врста радова:
Оправка трупа пута.
Локација:
- 12,00 км Јелах
- 39,00км Средње
(Турковићи)
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Опис радова:
Локални поправак мањих оштећења, насипа, засјека и усјека
са израдом степеница са довозом и попуњавање одговарајућим материјалом са збијањем у
слојевима.
Врста радова:
Оправка трупа пута.
Локација:
- 12,00 км Јелах
- 39,00 км Средње
(Турковићи)
Опис радова:
Локални поправак мањих оштећења, насипа, засјека и усјека
са израдом степеница са довозом и попуњавање одговарајућим материјалом са збијањем у
слојевима.
1

Врста радова:
- Одржавање и уградња нове
одбојне ограде.

5.000

5.000

10.000

10.000

Локација:
-

1,5км

Дубиште

Опис радова:
Набавка и уградња нове одбојне ограде и поправка постојеће.
Врста радова:
-

Одржавање пута за СРЦ Р.
Глава

Локација:
-

7,5км

Ханиште - Р. Глава

Опис радова:
-

Одржавање пута.
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Врста радова:
- Санација локалних оштећења
асфалтног коловоза уз употребу финишера

27.000

27.000

24.000

24.000

5.000

5.000

Локација:
-

16,2 км Јелах
19,7 км Јабука
24,0 км К. Драга
28.6 км Чељаднићи
30,0 км Храњен
39,0 км Средње (Турковићи)
Регулација скретања код
амбуланте у ул. Прве славне
вишеградске.

Опис радова:
Уклањање оштећеног асфалта,
набавка, допрема и уградња тампона са ваљањем до потребне
збијености. Набавка, транспорт
и уградња асфалта.
1

Врста радова:
- Чишћење канала и пропуста
Од: Поткозара
До: Хреновица
Опис радова:
Чишћење цестовних јарака машински обухвата: чишћење и
продубљење дна и косине јарка
са довођењем јарка на пројектовани профил. Утовар ископаног материјала у возило и одвоз
на депонију (до 2 км).

1

Врста радова:
- Хоризонтална и вертикална
сигналлизација.
Од: Поткозара
До: Хреновица
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Опис радова:
- Исписивање бијеле средишње
линије на дијелу пута Поткозара-Горажде и постављање саобраћајних знакова на цијелој
дужини пута.
1

- Зимско одржавање за период
од 01.01. до 15.03.2013.год.

80.000

80.000,00

1

- Зимско одржавање за период
од 15.11. до 31.12.2013.год.

40.000

50.000,00

120.000

250.000

УКУПНО:

- ИЗМЈЕНЕИ ДОПУНЕ ПЛАНА
И ПРОГРАМА
Овим Планоми Програмом врше се измјене и допуне Плана и Програма Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину број:04-14-443-2/13 од 25.03.2013.
године, како слиједи:

I РЕКОНСТРУКЦИЈА
И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ

Под реконструкцијом цеста, у
смислу Закона о цестама ФБиХ, смат-

130.000

рају се радови на дијелу постојеће цесте којим се мијења њена основна карактеристика с циљем повећања капацитета цесте и нивоа услуге те побољшава сигурности учесника у саобраћају и
одржава пројектовано стање цесте.
Средства у износу од 360.000 КМ
предвиђена на економском коду 821 600
- Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова) усмјериће се
на начин предвиђен у табели:
-

У дијелу II РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
мијења се табела 4. Преглед планираних активности на реконструкцији и инвестиционом одржавању
за 2013. како слиједи:
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Табела 4:
Преглед планираних активности на реконструкцији
и инвестиционом одржавању у 2013. години

ЛОТ

1

Регионална
цеста
Р 448

Дионица
регионалне цесте
Модернизација дијела
цесте Р 448 у насељу Сплавиште.
Дужина: 590 м

ОПИС РАДОВА
-

Пресвлачење новим
слојем асфалта,
Уградња ивичњака,
Израда тротоара.

ПРЕДВИЂЕН
БУЏЕТ
(КМ)

336.955,00

Локација:
2.

н/а

3.

Р 448

4.

Р 448

- Насеље Сплавиште
Услуге надзора

8.000
4.095,00

Израда пројектне документације (ажурирани
пројекат Сплавиште)
Израда пројектне документације
УКУПНО

Број:04-14-2051-2/13
20.09.2013.године
Горажде

862
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Плана и Програма о измјенама
и допунама Плана и Програма Дирекције за цесте Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину, број:
04-14-2051-2/13 од 20.09.2013.године, а
у вези с Одлукмо Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 0314-618/13 од 02.04.2013.године, и тачке
7. Закључка Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на сво-

10.950,00
360.000,00

МИНИСТАР
Демир Имамовић,с.р.

јој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за уговарање
I (прве) фазе пројекта реконстукције
дијела пута Р 448, дионица
Сплавиште-Зупчићи
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да уговори I (прву) фазу пројекта реконструкције пута Р 448, дионица Сплавиш-

10.октобар/листопад 2013.
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те – Зупчићи са одабраним извођачем
радова „Гораждепутеви” д.д. Горажде
у вриједности од 336.955,60 КМ, односно до висине расположивих средстава, у дужини од Л= 590 м.
Члан 2.
Друга фаза пројекта реконструкције дијела пута Р 448 ће се извршити
након што се обезбиједе недостајућа
финансијска средства кроз ребаланс
Буџета или кроз Буџет за 2014. годину.
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:03–14-1520/13
17.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

863
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
„Програм подршке развоју приватног
сектора и извозне индустрије” за 2013.
годину”, број:04-14-1108-3/13 од 11.06.
2013.године на који је сагласност дала
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде Одлуком број:03-14-877/13 од
22.05.2013.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45.
редовној сједници, одржаној дана 17.
09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
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 одобравају новчана средства у укупном износу од
167.000 КМ на име подршке развоју
приватног сектора и извозне ндустрије привредним друштвима са подручја
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013.годину и то у износима како
слиједи:
1. Привредна комора
Босанско–подрињског
кантона Горажде ........ 5.000,00 КМ
2. Творница алата
ТАГ д.д. Горажде ....... 22.000,00 КМ
3. Бијела вода
д.о.о. Прача ............... 20.000,00 КМ
4. Окац д.о.о. Горажде .... 8.000,00 КМ
5. АС – компани
д.о.о. Горажде............ 14.000,00 КМ
6. МПИ Млин
д.д. Устиколина......... 8.000,00 КМ
7. УНИС ГИНЕКС
д.д. Горажде............... 27.000,00 КМ
8. Вавлица
д.о.о. Горажде............ 12.000,00 КМ
9. АТТП Центропревоз
д.о.о. Горажде.......... 8.000,00 КМ
10. Бено д.о.о. Горажде.. 14.000,00 КМ
11. Баша
д.о.о. Устиколина....... 14.000,00 КМ
12. Казабланка
д.о.о. Мравињац ..... 15.000,00 КМ
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614500 – Субвенције приватним предузећима.
Члан 3.
Овлашћује се министар за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде да, по претходно прибављеном мМишљењу Кантоналног правобранилаштва, закључи уговоре о кориштењу средстава са корисницима из члана 1. Ове Одлуке, којима ће се детаљније регулисати права и обавезе по основу одобрених средстава.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1519/13
17.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

864
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:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на „Програм новчаних под-

стицаја у пољопривреди за 2013.годину“ и Упутстава за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13
од 26.04.2013.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана
17.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи - производња житарица
и љековитог биља (пшеница, раж,
јечам, зоб, хељда, фацелија,
камилица, мента, невен, кантарион)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министартву за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди – производња житарица и љековитог биља (пшеница
раж, јечам, зоб, хељда, фацелија, камилица, мента, невен, кантарион) - у
износу од 8.454,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ произвођача који су
остварили право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Агановић Фата
Хоџић Ферид
Топаловић Аднан
Козић Заим
Зупчић Салих
Османспахић Ермин

Омеровић Сулејман

240,00 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
210,00 КМ
300,00 КМ
210,00 КМ
300,00 КМ
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8.
9.
10.
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Драковац Мехмед
Калкан Мустафа
СПП ,,ДРЕЦА ФАРМ“

вл.Дреца Адвија

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Омербашић Нијаз
Беговић Светко
Ходо Менсур
Радача Исмир
Рашидовић Сувада
Корјенић Есад
Чоло Нихад
Брдарић Мехо
Клачар Азиз
Спаховић Халим
Софраџија Осман

23.

Кудо Ејуб

СПП ,,ДИНО“
вл.Омербашић Индира

180,00 КМ
210,00 КМ
840,00 КМ
180,00 КМ
840,00 КМ
330,00 КМ
1.080,00 КМ
360,00 КМ
240,00 КМ
210,00 КМ
180,00 КМ
300,00 КМ
480,00 КМ
300,00 КМ

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 45. редовној
сједници, одржаној дана 17.09.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку уређаја Cisco ASA 5505

360,00 КМ
204,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 (ПОД 002 - Субвенције јаним предузећима-пољопривредна производња), производња житарица и љековитог биља (пшеница, раж, јечам, зоб,
хељда, фацелија, камилица, мента, невен,
кантарион) у износу од 8.454,00 КМ.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1518/13
17.09.2013.годин
Горажде

865

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
изврши набавку уређаја Cisco ASA 5505.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1517/13
17.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

866
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:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину“
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и Упутстава за остаривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-652-3/13
од 26.04.2013.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана
17.09.2013.године, д о н о с и:

Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (производња меркантилног кромпира) у износу од 3.825,00 КМ.

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи (производња
меркантилног кромпира)

Члан 4.

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министартву за привреду Босанско
–подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за подстицај у
пољопривреди – производња меркантилног кромпира у износу од 3.825,00
КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:
1. СПП ,,В&П 1705“
вл. Хубјер Едим
2. СПП ,,ДЕЉО“
вл.Дељо Елвир
3. СПП ,,АЛЕ“
вл.Ћутук Алмин
4. СПП ,,МУХКО“
вл. Муховић Емир

1.350,00 КМ
525,00 КМ
900,00 КМ
1.050,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и

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:03–14-1516/13
17.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

867
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Сл.новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/03) и
члана 42. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45.
редовној сједници, одржаној дана 17.
09.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава - Програм
унапређења услуга јавних предузећа
у Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2013. годину
на економском коду 614400 Субвенције јавним предузећима
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Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм о измјенама и
допунама Програма утрошка средстава- Програм унапређења услуга јавних
предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2013. годину на економском коду 614400 - Субвенције јавним предузећима у износу од 100.000,00
КМ.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.

Члан 2.
Програм из члана 1. Ове Одлуке саставни је дио Одлуке.

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:03–14-1515/13
ПРЕМИЈЕР
17.09.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.......................

867а)
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
БУЏЕТА БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Godina:
Budžetski korisnik
Ekonomski kod:
Naziv ekonomskog koda

2013
Ministarstvo za privredu
614 400
Subvencije javnim preduzećima
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

Назив Програма: Програм о змјенама
и допунама Програма утрошка
средстава - Програм унапређења услуга јавних предузећа у
Босанско-подрињском кантону
Горажде
Буџетски корисник: Министарство за
привреду
Буџетски раздјел:
Економски код:

17
614 400

Аналитички код:

ХАП 001

Назив аналитичког кода: Субвенције
јавним предузећима
Период реализације Програма:
01.01.2013 - 31.12.2013.
Укупна вриједност Програма:
100.000 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић,дипл.ецц.
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Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Исмет Омерагић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
јединицазаразвој@бпкг.гов.ба

Датум усвајања Програма:
17.09.2013.године
Сагласност: Сагласност на Програм
утрошка дала је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:12/13 )
Објављивање: Програм је објављен у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 12/13
Интернет:

www.мп.бпкг.гов.ба

Измјене и допуне Програма
унапређења услуга јавних предузећа
у Босанско-подрињском кантону
Горажде
Тачка 1.
Овим Програмом мијења се Програм утрошка средстава Прогам унапређења услуга јавних предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде,
број:04-14-1696-5/13 од 07.08.2013.године, тако што се у члану 7.5 – (Подршка
у санацији економских и финансијских потешкоћа) став (2). тачка а) мијења
и гласи:

a) „измиривање обавеза ЈП РТВ БПК
Го-ражде настале прије 30.06.2013.
године“
и
Члан 7.6.- (Активности које нису прихватљиве за финансирање из
Програ-ма), тачка (ц) се мијења и гласи:
b) „нето плате, порези, доприноси на
пл-ате и други трошкови накнада
запосл-еним, остварени послије
30.06.2013.год-ине“.
Тачка 2.
Сви остали чланови Програма
утрошка средстава - Прогам унапређења услуга јавних предузећа у Босанско-подрињском кантону Горажде, број: 04-14-1696-5/13 од 07.08.2013.године
остају непромијењени.
Број:04-14-2102-2/13
МИНИСТАР
20.09.2013.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-141515/13 од 17.09.2013.године.

868
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Програма утрошка средстава
„Програм развоја туризма у Босанскоподрињском кантону Горажде за 2013.
годину” број: 04-22-522/13 од 25.03.
2013. године, („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”
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број:5/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013.
године, д о н о с и:

иједлози пројеката за суфинансирање
по „Програму развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде за
2013. годину”, у укупном износу од
60.000,00 КМ.

О Д Л У К У
о одобравању приједлога пројеката
који ће се суфинансирати
по „Програму развоја туризма
у Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2013. годину”

Новчана средства су планирана
у Буџету Министарства за привреду за
2013. годину, на економском коду 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти за развој туризма.

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају пр-

Редни
број

Назив
корисника

1.

Општина
Горажде

2.

Општина
ФочаУстиколина

3.

Општина
Пале ФБиХ

Члан 2.
Новчана средства се одобравају
сљедећим корисницима за пројекте:

Назив пројекта

Изградња
пристаништа
за сплавове и уређење
десне обале ријеке
Дрине испод
Градског моста

Износ
КМ

Банка и
број жирорачуна

20.000,00

НЛБ Банка д.д. Тузла
132-500-20128299-30

Уређење обала ријеке
Дрине за дневни
боравак туриста

20.000,00

ПБС д.д. Сарајево
филијала Горажде
1011400000220255

Изградња туристичке
инфраструктуре
на стази за скијалиште
у саставу
Спортско-рекреативног
центра Крива Драга

20.000,00

Унион банка
Експозитура Горажде
1020070000001426

Укупно: 60.000,00
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Члан 3.
Са претходно наведеним корисницима Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде ће закључити уговоре којима ће се
детаљније регулисати уговорене обавезе у вези с додијељеним средствима,
прецизирати начин утрошка према
пројектима, начин контроле утрошка
средстава, начин праћења и извјештавања, као и мјере у случају да се не изврше уговорене обавезе.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
614100 - Текући трансфери другим нивоима власти за развој туризма.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1528/13
17.09.2013.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 173. Закона о допунским
правима бранилаца и чланова њихов-
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их породица у Босанско-подрињском
кантону Горажде (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број:9/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45.
редовној сједници, одржаној дана 17.
09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде за партиципацију
трошкова из основа погодности
градског грађевинског земљишта ренте
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају новчана средства Ћеско /Шећа/ Везими
из Горажда, ул. Руждије Исламагића
бр.1 у износу од 1.507,50 КМ (словима:
једна хиљада пет стотина седам и 50/
100 КМ), на име партиципације трошкова накнаде из основа природних погодности градског грађевинског земљишта–ренте, утврђене рјешењем Службе за борачко-инвалидску и социјалну заштиту Општине Горажде број:
УП-1-05-1-41-1-1636/13 од 29.07.2013.
године.
Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке уплатити на депозитни рачун Општине Горажде број:13250020
12829930, отворен код НЛБ д.д. Тузла
филијала Горажде са назнаком врста
прихода 722435.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужује
се Министараство за финансије Боса-
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нско-подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања БПК Горажде, економски код 614200 - “Текући
трансфери појединцима”.
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:03–14-1565/13
17.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

870
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), а у складу са чланом 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995. година у Босанско-подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 1/13), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
45. редовној сједници, одржаној дана
17.09.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
обиљежавања 18. Ссептембра - Дана
Босанско-подрињског кантона
Горажде и Општине Горажде
за 2013.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласн-

ост на Програм манифестације „18. септембар – Дан Босанско-подрињског
кантона Горажде и Општине Горажде”
за 2013.годину, а исти је саставни дио
ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 12.390,00
(словима: дванаест хиљада три стотине
деведесет) КМ, према Финансијском
плану, који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитних организација – Обиљежавање значајних датума из периода ’92-'95”.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одбор за обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбено
– ослободилачког рата 1992–1995. година у Босанско–подрињском кантону
Горажде и Министарство за финансије
БПК 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:03-14-1530/13
17.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03) и члана 45. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013.годину (“Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде” број: 5/12), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана
17.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава „Програм
запошљавања и самозапошљавања
припадника борачких популација”
за 2013. годину утврђен у Буџету
Министарства за борачка питања
на економском коду 615 200 –
Капитални трансфери појединцима
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава “Програм запошљавања и самозапошљавања припадника борачких популација”
за 2013.годину, утврђен у Буџету Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде на
економском коду 615 200 – Капитални
трансфери појединцима.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. Ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Бо-

санско – подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1525/13
ПРЕМИЈЕР
17.09.2013.године
Емир Фрашто,с.р.
Горажде
.........................

871а)
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВ А
БУЏЕТА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Година:

2013.

Буџетски корисник:
Министарство
за борачка питања
Економски код:

615 200

Назив економског кода:
Капитални
трансфери појединцима
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Назив програма: Програм запошљавања и самозапошљавања
припадника борачких
популација
Буџетски корисник: Министарство за
борачка питања
Буџетски раздјел:

??
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Економски код:

615 200

Аналитички код:

??

Назив аналитичког кода: Капитални
трансфери појединцима
Period realizacije Programa:
01.01.2013.-31.12.2013.
Укупна вриједност Програма:
100.000,00 KM
Одговорна особа: Зијад Брига, проф.
Позиција одговорне особе: Министар
Контакт особа за програм:
Неџад Топаловић
Контакт телефон:
Контакт E-mail:

038/228-811
lok: 227 i 232
bizbpk@bih.net.ba

Датум усвајања Програма:
17.09.2013.godine
Saglasnost: Saglasnost na Program utroška dala je Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:12/13 )
Objavljivanje:
Program je objavljen u
„Službenim novinama Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:12/13 )
Internet:

www.mbp.bpk.gov.ba

У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), Министарство за

борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања са економског
кода 615 200 – Капитални трансфери
појединаца
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: „Програм
утрошка средстава Министарства за
борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
615 200 – Капитални трансфери појединаца.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1. Сврха Програма
Сврха Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са буџетског кода 615 200 – Капитални трансфери појединаца је запошљавање и самозапошљавање бораца и
чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде, те омогућавање овим рањивим
категоријама становништва да достигну друштвено прихватљив животни стандард и да се равноправно укључе у
друштвену заједницу.
Сврха Програма је такођер да
се, у складу важећим законским прописима и чланом 45. Законом о извршењу Буџета, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених
на економском коду 615 200.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
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економског кода 615 200 Буџета Министарства за борачка питања за 2013. годину дефинише све кључне елементе
имплементације буџетских средстава
као што су општи циљеви Програма,
критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију Програма, корисници средстава из Програма, број радника који ће бити ангажовани на његовој имплементацији,
процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода и издатака у оквиру
Програма.
3.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

3.1. Општи циљеви Програма
Програмом су зацртана два основна циља проистекла из сагледавања стања на терену и реалних могућности самозапошљавања у пољопривреди и занатству на простору Босанско –
подрињског кантона Горажде.
Ти циљеви су формулисани као:
•

•

смањење незапослености и побољшање животног стандарда
становника,
подстицај развоју привреде БПК
Горажде.

3.2. Посебни циљеви Програма
У послијератном друштвено-политичком систему Босне и Херцеговине, држава није та која прави фабрике
или отвара нова радна мјеста. Терет развоја привреде је на приватном капиталу и подузетништву.
Из ове чињенице, а у складу са
општим циљевима Програма утрошка, планирано је остваривање и два по-

себна циља који су у складу са надлежностима Министарства у области допунских права бораца и чланова њихових породица.
Ти циљеви су формулисани као:
I)

Подршка перспективним предузећима у отварању нових радних
мјеста

Реализацијом Програма Министарство ће пружити финансијску подршку перспективним предузећима која могу бити носилац развоја Босанскоподрињског кантона Горажде, у отварању нових радних мјеста и запошљавању припадника борачких популација.
Под перспективним предузећима, у смислу овог Програма, подразумијевају се предузећа која у претходне
четири године немају неизмирених обавеза.
II) Подршка самосталним инцијативама за запошљавање у занатству
и пољопривреди
Због слабе економске моћи, многи појединци, и поред добре идеје и
подузетничких способности, нису у могућности направити почетни корак и
опремити радно мјесто за обављање занатске или пољопривредне дјелатности.
Захваљујући овом Програму, подузетницима, обртницима и занатлијама ће се обезбиједити иницијална средства за развој самосталне дјелатности, што ће као резултат имплицирати
веће запошљавање у овој области, а самим тим и већу уплату доприноса у
државне фондове.
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4. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средства одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину на економском коду Министарства за борачка
питања 615 200– Капитални трансфери појединаца, у укупном износу
100.000,00 КМ, распоређиваће се у складу са одобреним захтјевима и пројектима и општим циљевима Програма.
Критерији који ће се користити
за расподјелу средстава за сваки појединачни захтјев за додјелу средстава
или пројекат су искључиво везани за
планиране резултате, ефекте и утјецај
пројекта на опште циљеве који су садржани у овом Програму у складу са
процедурама евалуације и селекције
пројеката или захтјева за средствима
предложеним од стране корисника средстава који су дефинисани овим Програмом.
4.1. Процедуре евалуације и селекције пројеката и захтјева за средствима
Пројекти запошљавања и самозапошљавања бораца и чланова њихових породица којима се планира финансирање из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 615 200, уз релевантну документацију, достављају се у форми захтјева
прописаног од стране Министарства
за борачка питања.
Захтјеви са пројектом ће бити
оцјењивани и евалуирани од стране
комисије Министарства за борачка питања. Приликом оцјењивања пројеката могу се користити услуге вањских
процјењивача.

4.1.1.

Корисници средстава

Корисници средстава су корисници дефинисани у тачки 6. овог Програма.
4.1.2.

Начин аплицирања

Ради додјеле средства са буџетског кода 615 200, Министарство за борачка питања ће објавити јавни позив.
По јавном позиву, корисник средстава аплицира на средства из Програма утрошка средстава у виду пројекта уз захтјев за одобравање средстава.
Ради запошљавања корисника
дефинисаних тачком 6. Овог Програма, по јавном позиву могу аплицирати
и правна лица.
Максималан износ средстава на
који корисник/правно лице може аплицирати путем пројекта ограничен је
износом средстава који је дефинисан у
тачки 4. Програма.
Максимални износ средстава на
које корисник/правно лице може аплицирати за једно новоотворено радно
мјесто ограничен је на износ од 6.000
КМ.
Приликом аплицирања, корисници/правна лица су дужни доставити пројекат урађен по стандардима који се односе на ову област.
4.1.3.

Отварање апликација и административна провјера
Након истека рока дефинисаног јавним позивом, апликације за средства се отварају од стране комисије.
Након отварања, комисија врши административне провјере у циљу
утврђивања да ли подносилац пројекта испуњава услове који су дефинисани Програмом утрошка.
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Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли свака
апликација задовољава опште и посебне критерије који су предвиђени Програмом утрошка.
4.1.4.

Евалуација апликације

Приликом евалуације захтјева
за средствима, комисија оцјењује сваки
захтјев за помоћ у складу са сљедећим
мјерилима и критеријима:
1. Запошљавање категорија борачких
популација
2. Имовински цензус новозапосленог
лица и чланова п/д
3. Учешће у ОС АРБиХ новозапосленог лица

Р/Б
1.

2.

3.
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4. Вријеме на евиденцији Службе за
запошљавање новозапосленог лица
5. Претходни радни стаж новозапосленог лица
6. Развој производних дјелатности
7. Лично улагање у реализацију пројекта
8. Реалност и одрживост пројекта
Наведена мјерила и критерији
се примјењују и у случајевима када је
подносилац пројекта правно лице под
условом да исто испуњава опште увјете прописане законом.
Евалуацију свих апликација комисија проводи у складу са сљедећом
Скалом за евалуацију пројеката.

К Р И Т Е Р И Ј

5

БОДОВИ
4 3 2 1

Запошљавање категорија борачких популација
Запошљавање дјеце без оба родитеља
1.1.
10
и РВИ 100% I група
Запошљавање члана п/ш са два и више погину1.2.
лих и РВИ 100% II група
Запошљавање члана породице шехида
1.3.
и РВИ 90%, 80% и 70 %
1.4. Запошљавање осталих РВИ
1.5. Запошљавање демобилисаног борца
Имовински цензус новозапосленог лица и чланова п/д
2.1. Породица без икаквих примања
10
2.2. Породична примања до 50 КМ по члану п/д
2.3. Породична примања до 100 КМ по члану п/д
2.4. Породична примања до 150 КМ по члану п/д
2.5. Породична примања до 200 КМ по члану п/д
Учешће у ОС АРБиХ новозапосленог лица
3.1. Патриотска лига и 48 мјесеци учешћа у ОС
5
3.2. Пуно учешће у ОС (48 мјесеци)
3.3. Учешће у ОС од 36 до 48 мјесеци
3.4. Учешће у ОС од 24 до 36 мјесеци
3.5. Учешће у ОС од 12 до 24 мјесеца

9
8
7
6

8
6
4
2

4
3
2
1
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4.

5.

6.

7.

8.
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Вријеме на евиденцији Службе за запошљавање новозапосленог лица
4.1. Преко 8 година
8
4.2. Од 6 до 8 година
6
4.3. Од 4 до 6 година
4
4.4. Од 2 до 4 година
2
4.5. До 2 године
Претходни радни стаж новозапосленог лица
5.1. Преко 30 година
8
5.2. Од 20 до 30 година
6
5.3. Од 10 до 20 годна
4
5.4. Од 5 до 10 година
2
5.5. Од 1 до 5 година
Развој производних дјелатности
6.1. Производне и извозно оријентиране дјелатности 8
6.3. Пољопривреда и прехрамбена индустрија
6
6.2. Дрвна, металска инд. и производно занатство
4
6.5. Услужне и остале дјелатности
2
6.4. Пружање стручних и интелектуалних услуга
Лично улагање у реализацију пројекта
7.1. Лично улагање преко 50% вриједности пројекта
5
7.2. Лично улагање од 40 до 50% вриједности пројекта
4
7.3. Лично улагање од 30 до 40% вриједности пројекта
3
7.4. Лично улагање од 20 до 30% вриједности пројекта
2
7.5. Лично улагање од 10 до 20% вриједности пројекта
Реалност и одрживост пројекта
Апликант има задовољавајуће техничко знање
8.1.
5
које је везано за пројекат
Свеобухватан дизајн пројекта је кохерентан и
8.2.
5
садржи конкретну анализу проблема
8.3. Средства су планирана реално
7
8.4. Обезбијеђен пласман производа
10

1

1

1

1

НАПОМЕНА:Критерији под редним бројем 8 се бодују сваки појединачно.
4.1.5. Процедуре одобравања
Одабир пројеката који ће се финансирати из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 615 200, вршитће се у складу са
Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у
Босанско–подрињском кантону Гораж-

де („Службене новине Босанско-подрињског канона Горажде“ број: 9/13) и
овим Програмом, уз поштивање сљедећих основних начела:
a) Сви пројекти достављени по јавном
позиву који испуњавају опште услове ће се укључити у процес вредновања, без обзира да ли ће бити су-
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

финансирани;
При вредновању пројеката користиће се методе стручне оцјене;
Као резултат вредновања и рангирања пројекта, сачиниће се ранглиста приоритета са приједлозима
за одобравање и редослиједом финансирања;
Поступак вредновања се одвија кроз оцјењивање сваког од утврђених
критерија оцјенама од 1 до 10, изузев критерија под редним бројем 8.
који се бодују сваки појединачно;
Вредновање и селекција пројекта
вршиће стручна комисија коју ће
именовати министар за борачка питања БПК Горажде;
Као ПОЗИТИВАН може се оцијенити пројекат који оствари најмање
50% предвиђених бодова по свим
критеријима;
Листу са приједлогом пројеката за
суфинансирање, висином средстава, начином и динамиком суфинансирања, на приједлог комисије,
доноси министар за борачка питања БПК Горажде;
Приликом одабира пројеката, унутар категорије којој припадају, предност имају добитници највиших
ратних признања и одликовања;
У случају да је члан ужег породичног домаћинства (супружник, родитељи, дјеца) новозапосленог лица
такођер био припадник ОС, новозапосленом лицу се додају бодови
тог члана породичног домаћинства
дефинисани под тачком 3. Скале за
еволуацију пројеката.
Коначну Одлуку о суфинансирању пројеката доноси Влада Босанско–подрињског кантона Горажде;
Након доношења Одлуке од стране
Владе БПК Горажде, са сваким ко-
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рисником појединачно Министарство ће закљућити уговор којим ће
се регулисати међусобна права и
обавезе.
5. СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА
Средства за провођење овог Програма су планирана Буџетом Министарства за борачка питања, економски
код 615 200 – Капитални трансфери
појединаца у висини 100.000,00 КМ.
Планирана средства ће се Одлуком Владе БПК Горажде распоређивати за финансирање пројеката запошљавања на сљедећи начин:
- 100% средстава по јавном позиву.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство за борачка питања је као кориснике средстава са буџетског кода 614 300 дефинисало сљедеће категорије корисника којима је, у
складу са важећим законским прописима признат статус припадника борачке популације и то:
1. чланови породице шехида и погинулог борца,
2. ратни војни инвалиди,
3. добитници највећих ратних признања и одликовања,
4. демобилисани борци.
Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма у складу са
критеријима предвиђеним у Програму.
7. КОНТРОЛА УТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА
Контрола утрошка средстава ће
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се вршити у складу са Законом о интерној ревизији у Босанско-подрињском
кантону Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 17/04).
8. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе
ангажоватће се стручна лица из области запошљавања и привреде.

•

•

9. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се обезбјеђење директне подршке у запошљавању и самозапошљавању цца
16 припадника борачких популација и
чланова њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Приликом потписивања уговора, корисник средстава се обавезује сљедеће:
•

•

•

Одјавити се са евиденције незапослених најмање 30 мјесеци од
дана потписивања уговора и пријавити се на ПИО и здравствено осигурање,
Достављати доказе о исплаћеним платама и уплаћеним доприносима и порезима на плату
истеком свака три мјесеца за период субвенције (30 мјесеци),
Доставити, уз сву прописану
документацију и профактуру,
на основу које ће извршити набавку материјалних ресурса и
репроматеријала (фактуру са
спецификацијом преузетог мат-

•

•

еријала издату од стране фирме
регистроване за бављење том
дјелатности), уговор (предуговор) о набавци, или рачун у року од 30 дана од дана закључивања уговора.
Доставити надлежном органу
доказе о намјенском утрошку
средстава одобрених на име регистрације и набавке опреме по
извршеној набавци, а након извршеног плаћања (фактуре, отпремнице, и др.),
Учествовати у процесу набавке
основног средства за рад и осталог потрошног материјала за потребе производње у складу са
Програмом.
Набављена средства користити
намјенски најмање за период
колико траје суфинансирање.
У случају ненамјенског кориштења средстава, Министарство
има право раскинути уговор и
тражити поврат додијељених средстава.
У случају отуђења или пропасти материјалног ресурса изазване ненамјенском употребом или
грубом непажњом од стране корисника средстава, у року од 15
дана корисник ће на име уговорене казне исплатити 70% вриједности од износа профактуре
за сваки материјални ресурс.

Мјерење резултата активности
које ће се вршити на основу резултата
мониторинга процеса имплементације
и остваривања планираних резултата
путем обиласка одабраних корисника
на терену, писмених извјештаја и директних контаката особља Министарства и корисника средстава.
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Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за борачка питања у складу са динамиком реализације Програма.

крету, те наставницима ЈУ СТШ „Хасиб Хаџовић” Горажде, Казић Емиру,
Хусеиновић Семиру и Бичо Ерни, службено путовање у иностранство – Република Турска, ради пратње ученика
на матуралној екскурзији.

10. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

Члан 2.

Ризици који могу утицати на
остваривање циљева и задатака овог
Програма су неочекивана економска
превирања и посљедице глобалне рецесије које се могу одразити на успјешно пословање појединаца и субјеката
којима је пружена подршка у запошљаванују и самозапошљавању.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства обезбиједити из Буџета ЈУ
МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде и
ЈУ СТШ „Хасиб Хаџовић” Горажде, економски код 613100 - Путни трошкови.

Број:11-14-1503-2/13
30.09.2013.године
Горажде

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

МИНИСТАР
Зијад Брига,с.р.

872
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 45. редовној
сједници, одржаној дана 17.09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство – Република Турска
Члан 1.
Одобрава се наставницима ЈУ
МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде,
Мушовић Санелу, Палаврић Мирели,
Рашчић Алмини, Рашчић Еники, Суша Елдину и дикректору Теровић Фи-

Члан 3.

Број:03-49-1501-1/13
17.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

873
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 2013.годину (“Службене новине Босанско - подрињског
кантона Горажде”, број: 5/03), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одр-

10.октобар/листопад 2013.
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жаној дана 17.09.2013.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за набавку хигијенско-прехрамбених
пакета
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 2.212,50 КМ на име набавке 50 (педесет) хигијенско-прехрамбених пакета, према приложеној понуди
за потребе расељених, повратника и
породица у стању социјалне потребе.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је понуда са спецификацијама основних
животних намирница за обезбјеђивање 50 хигијенско-прехрамбених пакета.
Члан 3.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица), на рачун „Лепеница компани” д.о.о. Горажде број: 1610300000150
055, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финан-

сије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско - подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1527/13
17.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и члана 14. Закона о оснивању
Јавне установе „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/97, 8/99 и 2/12), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013.год., д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како слиједи:
1. Биљана Беговић - предсједник,
2. Амела Панџа
- члан,
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3. Хајро Машала - члан,
4. Вахид Мирвић - члан,
5. Суада Пјано
- члан.
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1532/13
17.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

875
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 14. Закона о оснивању Јавне установе „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 10/97, 8/99 и 2/12) и члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине Федерације БиХ,
број:34/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013.
године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”
Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како

слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Беговић
Амела Панџа
Хајро Машала
Вахид Мирвић
Суада Пјано

- предсједник,
- члан,
- члан,
- члан,
- члан.

Члан 2.
Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу
са Законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1532-1/13
17.09.2013.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 17. став 2. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2012.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 17.09.2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора

10.октобар/листопад 2013.
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да потпише уговор о јавној набавци грађевинских радова на
реконструкцији дијела објекта зграде
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде у сврху изградње шалтер-сале, који
се закључује између Министарства за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Привредног
друштва “Каја компани” д.о.о. Горажде.
Вриједност набавке је 70.254,96
КМ (седамдесет хиљада двије стотине
педесет четири 96/10КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде. Средства за набавку обезбијеђена су у Буџету Министарства за унутрашње послове на економском коду
821 600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
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:03-14-1534/13
17.09.2013. 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 Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 002)
– Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2013. годину, одобреног Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-136/13 од 28.01.
2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 46. редовној сједници, одржаној дана 20.09.
2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” Горажде у укупном износу од 10.000,00 КМ, на име транше по Програму утрошка средстава
са економског кода 614100 (ЈАО 002) –
Текући трансфери другим нивоима
власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2013. годину, за функционисање
установе и побољшање квалитета социјалних услуга које установа пружа
корисницима.
Члан 2.
Средства у износу од 10.000,00
КМ осигурана су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељења лица и избјеглице Босанско подрињског кантона Горажде за 2013.
годину, економски код 614100 (ЈАО
002)–Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла

10.октобар/листопад 2013.
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лица).

I

Корисник одобрених средстава
дужан је да у року од 10 дана од дана
реализације ове Одлуке извијести Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице о
намјенском утрошку средстава.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1539/13
20.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 46. редовној
сједници, одржаној дана 20.09.2013. 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 2012/2013. годину
за мјесец април 2013. Године

Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 34.580,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2012/2013.годину за мјесец април 2013.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200
(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 Босанскоподринјског кантона Горажде”.
Број:03-14-1541/13
20.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 46. редовној
сједници, одржаној дана 20.09.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде

10.октобар/листопад 2013.
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за раскид Уговора са поштанским
оператером Јавно предузеће БХ
Пошта - Центар пошта Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да раскине Уговор о
партнерству, сервисирању и пружању
услуга издавања личних докумената
на локацијама поштанског оператера,
број:03-14-159/09 од 02.02.2009 године
и Анекса II Уговора број: 07-01-141378/13 од 08.04.2013.године, потписаног између Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде и Јавног предузећа БХ
Поште – Центар пошта Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.

подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), члана 35. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 15/12), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 46. редовној сједници, одржаној дана 20.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку опреме
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Планом набавке сталних средстава за буџетску 2013.годину, број: +07-01-14-282/13 од 21.01.2013.
године, изврши набавку:
-

Компјутерске опреме - принтер
у износу до 500,00 КМ

Члан 3.

Члан 2.

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

Средства потребна за реализацију Одлуке, у укупном износу од 500,00
КМ, обезбијеђена су у Буџету Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде за
2013. годину, на економском коду 821
300 - Набавка опреме.
Набавку опреме обавити у складу са Оквирним споразумом о сукцесивној испоруци и сервисирању информатичко-техничке опреме, који је потписала Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде са привредним друштвом “ДРИНЕКС“ д.о.о. Горажде.

Број:03-14-1550/13
20.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

880
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-
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Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње
послове БПК Горажде и Министарство
за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.

Одобравају се новчана средства
у износу од 6.910,00 КМ на име помоћи
за рад удружења борачких популација
за мјесец август 2013.године, и то:
-

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:03-14-154913
20.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

881
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене Новине Босанско
– подрињског Кантона Горажде” број:
5/03), Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде“ број: 15/12) и 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 46. Сједници, одржаној дана 20.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
август 2013. године

-

-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 1.660,00
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
1.720,00
Савез добитника
Највећих ратних
признања БПК Горажде
830,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.040,00
Удружење ”Свјетлост Дрине” 830,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
830,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, Еекономски код 614300 – Текући трансфери непрофитних организација – помоћ у раду удружења б/п.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство финансија Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачуне
организација:
-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК
Горажде: 1011400000324239 - ПБС
СавезДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ

10.октобар/листопад 2013.
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-

-

Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ: 1610300004930021
- Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 16.000,00 КМ на име Пројекта помоћи у рјешавању социјалног
статуса РВИ са простора Босанско–подрињског кантона Горажде за мјесец
август 2013.године.

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:03–14–1543/13
20.09.2013.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), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде број: 15/12, те у складу са
Програмом о утрошку новчаних средстава са економског кода 614300 - “Текући трансфери непрофитним организацијама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 3/13), Влада Босанско – подрињског
Кантона Горажде, на својој 46. Сједници, одржаној дана 20.09.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за помоћ у рјешавању социјалног
статуса РВИ

Члан2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти удружења б/п.
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: 1990540055
747836, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
даном објављивања на службеној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14–1540/13
20.09.2013.године.
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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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: 15/12),
Програма утрошка новчаних средстава 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама (“Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број: 3/13), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 46. Сједници, одржаној дана 20.09.
2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
август 2013.године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких популација у 2013.години за мјесец август 2013.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитних организација - (Финансирање пројеката
НВО 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: 1990540005
249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће се да објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:0314–1542/13
20.09.2013.године.
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

884
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:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године, о давању сагласности на ,,Програм новчаних подстицаја у пољопривреди за 2013.годину”. и Упутстава за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број:04-14-652-3/13
од 26.04.2013.године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 46. редовној сједници, одржаној дана 20.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај пољопривредној
производњи набавка
пољопривредне механизације
и опреме
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Члан I
Овом се Одлуком даје сагласност Министартву за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди - набавка пољопривредне механизације и опреме у износу
од 28.104,57 КМ.
Члан II
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ регистрованих пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином
појединачних износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

СПП ,,ЈАЛЕ”
вл. Пештек Јасмин
СПП ,,В&П 1705”
вл. Хубјер Едим
СПП ,,ЕМ&ЕМ”
вл. Полутак Мехмед
СПП ,,ПЛАСТЕНИЦИ
ХОДО”вл.Ходо Алма
СПП ,,ХАСЕНА”
вл. Табаковић Хасена

СПП ,,ЕМЋО”
вл. Мичивода Емир
СПП ,,СЕЈО”
вл. Татарин Сејад
Брдарић Есад

Делић Исмет
Мутапчић Азем
Радмиловић Адем
Драгољ Сенада
Зупчић Кемал
Реџовић Мушан
Плех Ферид
Папрачанин Абид
Казагић Мунир
Пезо Мурат
Габела Санел

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Хаџовић Мушан
Софраџија Осман
Бекрија Мујо
Шкуљ Сабахудин
Милатовић Мирсад
Адиловић Хасиб
Полутак Мехо
Агановић Неџиб
Фехратовић Шевкија
Танасковић Драгиша

Рашчић Салем
Кракоња Екрем

965,20 КМ
736,30 КМ
200,40 КМ
4.561,00 КМ
231,50 КМ
299,52 КМ
200,40 КМ
1.619,80 КМ
200,40 КМ
254,00 КМ
1.721,80 КМ
218,00 КМ

Члан III

396,76 КМ

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средстав ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољопривредној производњи (набавка пољопривредне механизације и опреме)
у износу од 28.104,57 КМ.

764,80 КМ

Члан IV

1.026,00 КМ

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”.

804,00 КМ
220,00 КМ
764,80 КМ

394,00 КМ
1.620,00 КМ

764,80 КМ
3.861,00 КМ
263,80 КМ
410,00 КМ
1.372,78 КМ
764,80 КМ
202,56 КМ
1.945,50 КМ
200,40 КМ
886,80 КМ
233,45 КМ

Број:03-14-1548/13.
20.09.2013.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:
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5/03) и члана 41. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 15/12), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 46. редовној сједници, одржаној 20.
09.2013. године, д о н о с и:

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

3. Општина Пале-Прача 40.000,00 код
614 100 (БАЛ004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача, на рачун
број: 102-007-0000001426, отворен
код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.

Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
текући трансфери општинама у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде за АВГУСТ 2013.године, како слиједи:
1. Општина Горажде 50.000,00 КМ, из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде, на рачун број: 132-5002012829930, отворен код НЛБ банка
Тузла, филијала Горажде.
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000.
2. Општина Фоча-Устиколина 40.000,00
КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ 003) - Текући трансфери
Општини Фоча-Устиколина, на рачун број:101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево,
филијала Горажде.

Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1551/13
20.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

886
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:03-14-688
/13 од 19.04.2013.године о давању сагласности на ,,Програм новчаних подст-
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ицаја у пољопривреди за 2013.годину”
и Упутстава за остаривање новчаних
подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14-652-3/13
од 26.04.2013.године, Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 47. редовној сједници, одржаној дана
30.09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди подстицај за држање пчелињих
друштава-физичка лица
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за подстицај у
пољопривреди - подстицај за држање
пчелињих друштава, у износу од
17.955,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на подстицај са висином појединачних износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фахро Ћосовић
Кемал Оковић
Изет Бездроб
Елмир Машић
Менсур Кадрић
Хамед Лепеница
Халим Спаховић
Фадил Хамзић
Бего Боровац
Мујо Хето

480,00 КМ
450,00 КМ
495,00 КМ
450,00 КМ
585,00 КМ
315,00 КМ
600,00 КМ
450,00 КМ
495,00 КМ
330,00 КМ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Адем Палдум
Сејдо Моћевић
Џемаил Влајчић
Рамиз Драковац
Јусуф Хубјер
Синан Бећировић
Суад Чељо
Мирсад Гушо
Сафет Обућа
Адил Поздер
Мухамед Сијерчић
Амел Ђозо
Синан Субашић
Фехрат Аџем
Рамиз Обућа
Адем Лаковић
Ферид Хаџовић
Мехо Диздаревић
Сувад Жуга
Осман Сомун
Рехад Дељо
Омер Чоло
Амел Канлић
Рифет Кунто
Џафер Духовић
Хасиб Вранешић

675,00 КМ
330,00 КМ
525,00 КМ
525,00 КМ
900,00 КМ
840,00 КМ
480,00 КМ
480,00 КМ
480,00 КМ
885,00 КМ
300,00 КМ
420,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
450,00 КМ
300,00 КМ
420,00 КМ
450,00 КМ
705,00 КМ
465,00 КМ
375,00 КМ
825,00 КМ
630,00 КМ
345,00 КМ
300,00 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500 – ПОД002 - Субвенције
јавним предузећима - производња –
држање пчелињих друштава-физичка
лица.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној та-
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бли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1579/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1. СПП „СФ” вл. Форто Мерсудин
460,00 КМ

887
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: 03-14688/13 од 19.04.2013. године о давању
сагласности на ,,Програм новчаних
подстицаја у пољопривреди за 2013.годину” и Упутстава за остаривање новчаних подстицаја у примарној пољопривредној производњи, број: 04-14652-3/13 од 26.04.2013.године, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди подстицај за држање пчелињих
друштава - правна лица
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај
у пољопривреди - подстицај за држање пчелињих друштава - правна лица,
у износу од 460,00 КМ.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614-500 – ПОД002 - Субвенције
јавним предузећима - пољопривредна
производња – држање пчелињих друштава-правна лица.
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:03–14-1580/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

888
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Одлуком Владе Босанско- подрињског кантона Горажде
број: 03-49-1476/13 од 09.09.2013.годи-

10.октобар/листопад 2013.
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не, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању пријеноса права
власништва на возилу марке
НИССАН ТЕРАНО II
Члан 1.
Одобрава се пријенос права власништва на возилу марке: НИССАН,
врста возила: М1 путнички аутомобил,
регистарског броја:О96-А-863, број шасије: ВСКТВУР20У0449927, број мотора:
ТД27Т219835, година производње 2001.,
са Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на
Дирекцију за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1582/13
30.09.2013.године
Горажде

889
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:15/12), а у
складу са Програмом утрошка средстава 614300 – „Текући трансфери непрофитним организацијама„ („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде„ број:3/13), Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на
својој 47. редовној сједници, одржаној
дана 30.09.2013.године, д о н о с и:

Путничко возило из тачке 1. ове
Одлуке у књиговодственим евиденцијама искњижити са Владе Босанскопо-дрињског кантона Горажде, а укњижити на Дирекцију за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се: Министарство за унутрашње
послове, Дирекција за цесте и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје
надлежности.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

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:
-

-

Државно првенство у пикаду, које
ће се одржати у Витковићима дана
22.09.2013.г., у износу од 500,00 КМ,
XI КУП Мујо Пештек Тито у Спортском риболову за инвалидна лица,
који ће се одржати на Садби дана
22.09.2013.године, у износу од
500,00 КМ.

10.октобар/листопад 2013.

Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Спортске манифестације
РВИ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
БПК Горажде на број:19905400061446
55, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1583/13
30.09.2013.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), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”
број: 15/12), Програма о утрошку новчаних средстава 614300 - Текући транс-
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фери непрофитним организацијама,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде, на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању обиљежавања
манифестације “Гребак 2013.”
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравју новчана средства у износу од 1.000,00 КМ
за суфинансирање Пројекта манифестације “Гребак 2013.”
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Обиљежавање
значајних датума и догађаја (обиљежавање значајних датума од значаја за
удружења и ниже нивое власти).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта, Удружењу демобилисаних бораца АРБиХ Општине Фоча–Устиколина, на жирорачун број: 1325002000634
411 –НЛБ банка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

10.октобар/листопад 2013.
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ом објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1584/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

891
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде” број:
5/03), члана 45. Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:15/
12), а у складу са Програмом утрошка
средстава са економског кода 614200 –
„Текући трансфери појединцима” БОР
005 – стипендирање и обезбјеђење уџбеника за дјецу припадника борачке
популације, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2
013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средставана
име набавке уџбеника дјеци
припадника борачких популација
која похађају средње школе
на подручју Кантона
за буџетску 2013. годину
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 23.100,00 (словима: двадесет три хиљаде једну стотину) КМ на име набавке уџбеника дјеци
припадника борачких популација која
похађају средње школе на подручју

Босанско–подрињског кантона Горажде за буџетску 2013.годину.
Корисници и појединачни износи средстава утврђени су Одлуком
министра за борачка питања број: 1114-1161-13/13 од 23.09.2013.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614200 - “Текући трансфери појединцима” – БОР
005 – стипендирање и обезбјеђење уџбеника за дјецу припадника борачке
популације.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско - подрињског кантона Горажде,
а укупна средства уплатити на жирорачун: НЛБ Тузланска банка, филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1585/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

892
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 47. редовној
сједници, одржаној дана 30.09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о давању
сагласности за набавку
полицијских униформи
Члан 1.
Овом се Одлуком врше измјене
Одлуке о давању сагласности за набавку полицијских униформи, број:03-14
-584/13 од 02.04.2013.године и Одлуке
о измјени Одлуке о давању сагласности за набавку полицијских униформи,
број: 03-14-584-1/13 од 10.06.2013.године, тако што
члан 1. који је гласио:
“ Овом се Одлуком даје сагласност Управи полиције МУП-а Босанско–подрињског кантона Горажде да, у складу
са Планом набавке одјеће и обуће за
полицијске службенике број: 07/I-14856/13 од 21.03.2013.године и Измјенама Плана набавке број:07/I -14-1839/13
од 07.06.2013.године, изврши набавку
полицијских униформи, у укупној вриједности до 100.000,00 КМ.“
треба да гласи:
“Овом се Одлуком даје сагласност Управи полиције МУП-а Босанско–подрињског кантона Горажде да, у складу
са Планом набавке одјеће и обуће за
полицијске службенике број: 07/I -14856/13 од 21.03.2013.године и Измјенама Плана набавке број:07/I-14-1839/13

од 07.06.2013.године, изврши набавку
полицијских униформи, у укупној вриједности до 101.000,00 КМ.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-1586/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

893
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде” број
5/03), члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише Уговор о јавној
набавци робе (тактичких панталона,
блуза, јакни, подјакни, качкета, маји-

10.октобар/листопад 2013.
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ца, руксака, маски за заштиту идентитета и тактичких чизама), у укупној
вриједности од 28.665,00 (словима: двадесет осам хиљада шест стотина шездесет пет и 00/100) КМ.
Члан 2.
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде,
као купца, и
2. “Милитари шоп” д.о.о. Сарајево,
као продавца.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде. Средства су обезбијеђена у Буџету Управе полиције МУП-а Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину на економском коду 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара.
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:03-14-1587/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

894
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде” бро:
5/03), члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бро:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише уговор о јавној
набавци робе (ципеле плитке), у укупној вриједности од 6.574,23 (словима:
шест хиљада пет стотина седамдесет
четири и 23/100) КМ.
Члан 2.
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде,
као купца, и
2. “Котекс” д.о.о. Тешањ, као продавца.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-по-

Број 12 – страна 1997
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дрињског кантона Горажде. Средства
су обезбијеђена у Буџету Управе полиције МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину на економском коду 613400 - Набавка материјала и ситног инвентара.

набавци робе (полицијске кошуље дуги и кратки рукав) у укупној вриједности од 12.987,00 (словима: дванаест хиљада девет стотина осамдесет седам и
00/100) КМ.
Члан 2.

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:03-14-1588/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде,
као купца, и
2. “Мен” д.о.о. Травник, као продавца.
Члан 3.

895
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде” број:
5/03), члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише Уговор о јавној

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде. Средства су обезбијеђена у Буџету Управе полиције МУП-а Министарства унутрашњих послова Горажде за 2013. годину
на економском коду 613400 - Набавка
материјала и ситног инвентара.
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: 03-14-1589/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

896
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде” број:
5/03), члана 17. став 1. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност полицијском комесару Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде да потпише Уговор о јавној
набавци робе (радно-тактичке панталоне, полицијске блузе, шапке, кравате, чарапе и полицијски чинови), у укупној вриједности од 48.617,01 (словима: четрдесет осам хиљада шест стотина седамнаест и 01/100) КМ.
Члан 2.
Уговор се закључује између:
1. Управе полиције Министарства
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде,
као купца и
2. “Услужност” д.о.о. Сарајево, као
продавца.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-

подрињског кантона Горажде. Средства су обезбијеђена у Буџету Управе полиције МУП-а Министарства унутрашњих послова Горажде за 2013. годину
на економском коду 613400 - Набавка
материјала и ситног инвентара.
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:03-14-1590/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

897
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 47. редовној сједници, одржаној дана 30.09.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк за мјесец
СЕПТЕМБАР 2013. године

10.октобар/листопад 2013.

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 СЕПТЕМБАР 2013. године, у износу од
360,00 КМ.

Број 12 – страна 1999
за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде
на Фондацију „Људска права”
Горажде.
I

Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец СЕПТЕМБАР 2013.године у износу
од 8,00 КМ по једном радном дану.

Одобрава се пренос права власништва и додјељује у трајно власништво возило марке Форд експлорер У34X
ЛТ 4.0 бензин, број шасије 1ФМЗУ34X4
WУА55312, број мотора А55312, година
производње 1998, рег.оз. 400-А-743, снага 152/4000 (кw/ццм) са Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде на Фондацију „Људска права” Горажде.

Члан 3.

II

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”.

Право власништва над возилом
из тачке I ове Одлуке преноси се без
накнаде, а користиће се за потребе рада Фондације „Људска права” Горажде.

Члан 2.

Број:03–14-1591/13
30.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

898
На основу члана 7. и члана 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 47.
редовној сједници, одржаној дана 30.
09.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о преносу права власништва
над возилом марке Форд експлорер
У34XЛТ 4.0 са Министарства

III
Задужује се одговорни службеник Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и предсједник Фондације Људска права” Горажде да у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке записнички изврше примопредају возила из тачке I ове Одлуке.
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-под-

10.октобар/листопад 2013.
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рињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1602/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

899
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2013. годину, број: 08-14-453-2/
13 од 13.03.2013.године, Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде, на својој 47. редовној сједници, одржаној дана
30.09.2013. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу обољелих од церебралне
парализе и дистрофије БПК Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Удружењу обољелих
од церебралне парализе и дистрофије
БПК Горажде у износу од 500,00 КМ на
име подршке у организацији обиљежавања 17. октобра – Дана лица са церебралном парализом у Федерацији БиХ,
који ће се одржати у Горажду 23.10.
2013. године.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на тер-

ет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, на жирорачун Удружења обољелих од церебралне парализе
и дистрофије БПК Горажде број: 1610
300002000039, код Раифаизен банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се Удружење из члана 1. ове Одлуке да Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава са одговарајућом документацијом.
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:03-14-1592/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

900
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање, број:10-14-434/13 од 06.02.2013.
године, број:10-14-434-6/13 од 30.05.
2013. године и број: 10-14-434-1/13 од
06.08.2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец АВГУСТ 2013. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 31.652,12 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец август 2013.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери
– Информисање.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава

извијести и документује наведени утрошак.
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:03-14-1566/13
26.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

901
На основу члана 7. и члана 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 47.
редовној сједници, одржаној дана 30.
09.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преносу права власништва
над возилом марке ФОРД
ЕКСПЛОРЕР У34XЛТ 4.0
са Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског
кантона Горажде на Кајакашки клуб
”БУК” Горажде
I
Одобрава се пренос права власништва над возилом марке ФОРД ЕКСПЛОРЕР У34XЛТ 4.0 БЕНЗИН, број
шасије 1ФМЗУ34X4WУА55515, број мотора А55515, година производње 1998,
регистарски број Е70-Ј-156, снага 152/
4000 (кw/ццм) са Министарства за ун-

10.октобар/листопад 2013.
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утрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде на Кајакашки клуб ”БУК” Горажде.
II
Право власништва над возилом
из тачке I ове Одлуке преноси се без
накнаде, а користиће се само за потребе Кајакашког клуба “БУК” Горажде.
III

I

Задужује се одговорни службеник Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона
Горажде и предсједник Кајакашког клуба ”БУК” Горажде да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке записнички изврше примопредају
возила из тачке I ове Одлуке.
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:03–49-1605/13
30.09.2013.године
Горажде

ОДЛУКУ
о преносу права власништва
над возилом марке НИСАН ТЕРАНО
II 2.7 ТД, број шасије
ВСКТВУР20У0255127, број мотора
ТД27АЛН22483А, година производње
1996, Регистарски број 333-М-858,
снага 74/2700 (кw/ццм) са Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде на ЈП Радио – телевизија
БПК Горажде д.о.о.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

902
На основу члана 7. и члана 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 47.
редовној сједници, одржаној дана 30.
09.2013. године, д о н о с и:

Одобрава се пренос права власништва над возилом марке НИСАН
ТЕРАНО II 2.7 ТД, број шасије ВСКТВ
УР20У0255127, број мотора ТД27АЛН
22483А, година производње 1996, Регистарски број 333-М-858, снага 74/2700
(кw/ццм) са Владе Босанско подрињског кантона Горажде на ЈП Радио –
телевизија БПК Горажде д.о.о.
II
Право власништва над возилом
из тачке I ове Одлуке преноси се без
накнаде, а користиће се само за потребе ЈП Радио – телевизија БПК Горажде д.о.о.
III
Задужују се секретар Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
и директор ЈП Радио – телевизија БПК
Горажде д.о.о. да у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке записнички изврше примопредају возила из тачке I ове Одлуке.
IV
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Босанско–подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-1606/13
30.09.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

903
На основу члана 7. и члана 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде (“Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 47.
редовној сједници, одржаној дана 30.
09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преносу права власништва над
возилом марке НИСАН ПАТРОЛ
ТДИ, са Министарства за унутрашње
послове Босанско подрињског
кантона Горажде на Планинарски
клуб ”Горажде-Маглић” Горажде
I
Одобрава се пренос права власништва над возилом марке НИСАН
ПАТРОЛ ТДИ, број шасије ЈН10КYY60
У0868653, број мотора ПД28383899X,
година производње 1993, Регистарски
број 206-А-402, снага 85/2826 (кw/ццм)
са Министарства за унутрашње послове Босанско подрињског кантона Горажде на Планинарски клуб ”ГораждеМаглић” Горажде.
II
Право власништва над возилом

из тачке I ове Одлуке преноси се без
накнаде, а користиће се само за потребе Планинарског клуба ”Горажде –Маглић” Горажде.
III
Задужује се одговорни службеник Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и предсједник Планинарског
клуба ”Горажде-Маглић” Горажде да у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке записнички изврше примопредају возила из тачке I ове Одлуке.
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:03–49-1607/13
30.09.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

904
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 47. редовној
сједници, одржаној дана 30.09.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
огласа за пријем запосленика
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I

аном дана 03.10.2013.год., д о н о с и:

Овом се Одлуком даје сагласност директору ЈУ ССШ „Џемал Биједић” Горажде за расписивање огласа за
пријем запосленика, и то како слиједи:
1. Домар-ложач, један извршилац, одређено пуно радно вријеме до
15.04.2014. године
2. Хигијеничар, један извршилац, одређено пуно радно вријеме до
30.06.2014. године.
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:03-34-1594/13
30.09.2013.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), а у складу са члановима 22. и 23.
Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број:19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,
36/10, 45/10 и 25/12), те на основу чланова 11. и 12. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013.годину („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 15/12), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наставку своје 47. редовне сједнице, одрж-

ОДЛУКУ
о обустављању извршавања
појединих расхода и издатака
у Буџету Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2013. годину
Члан 1.
Због смањења остварених прихода насталих за период јануар–август
2013. године, а у циљу успостављања
ликвидности и равнотеже Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2013.годину, обуставља се извршавање појединих расхода и издатака у Буџету Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2013. годину у трајању до
30 дана, осим обавеза дефинисаних
чланом 21. тачке 1, 2, 3, 4. и 5. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013. годину.
Члан 2.
Мјерама привременог обустављања извршења Влада Босанско–подрињског кантона Горажде ће обуставити извршење свих расхода, осим расхода наведених у члану 1. ове Одлуке
у трајању до 30 дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 3.
Мјерама привременог обустављана извршења Буџета Влада Босанско–подрињског кантона Горажде налаже да се заустави преузимање обавеза
и/или продужење рокова плаћања и
налаже забрану прерасподјеле буџетских средстава ради преузимања обавеза.
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Члан 4.
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде обавијестиће одмах Скупштину Босанско–подрињског кантона Горажде о обустављању извршавања појединих расхода и издатака из
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2013. годину из члана 1. ове
Одлуке.
Члан 5.
Министарство за финансије ће
у периоду важања Одлуке о обустављању извршавања појединих расхода
и издатака у Буџету Босанско–подрињског кантона Горажде за 2013. годину
у координацији са буџетским корисницима дефинисати потребна финансијска средства утврђена у члану 1. ове
Одлуке.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужују се сви буџетски корисници и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1615/13
03.10.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

906
На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у ФБиХ
(„Службене новине ФБиХ”, број:35/05),
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а у складу са чланом 13, став 1, тачка
13, те члана 205. став 1. Закона о здравственој заштити („Службене новине
ФБиХ”, број: 46/10), а у вези са одредбама Правилника о начину прегледа
умрлих и начину утврђивања времена
и узрока смрти („Службене новине
ФБиХ”, број: 15/00), Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању доктора медицине
овлаштених за утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе на подручју
БПК Горажде
Члан 1.
Овим Рјешењем именују се доктори медицине-мртвозорници овлаштени за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем
тексту: мртвозорници), како слиједи:
За подручје општине Горажде
Др. Емир Крајишник
(ЈУ
Дом
здравља
Самоковлија” Горажде)

„Др.

Исак

Др. Фахрудин Балијагић
(ЈЗУ Кантонална болница Горажде)
Др. Маида Вилдић
(ЈЗУ Кантонална болница Горажде)
За подручје општине Прача
Др. Емир Хасковић
(ЈУ Дом здравља Прача)
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За подручје Општине Устиколина
Др. Реуф Мочевић
(ЈУ Дом здравља Устиколина)
Члан 2.
Мртвозорници из члана 1. овог
Рјешења, до доношења прописа од стране Федералног министра здравства,
утврђивање времена и узрока смрти
вршиће у складу са одредбама Правилника о начину прегледа умрлих и начину утврђивања времена и узрока смрти („Службене новине ФБиХ”, број:
15/00), ако исте нису у супротности са
Законом о здравственој заштити („Службене новине ФБиХ”, број: 46/10).
Члан 3.
Мртвозорници из члана 1. овог
Рјешења имају право на накнаду за преглед умрлих лица, а сагласно члану 9.
Правилника о начину прегледа умрлих и начину утврђивања времена и узрока смрти („Службене новине ФБиХ”,
број: 15/00).
Члан 4.
Средства за извршени преглед
умрлих лица обезбједиће се у Буџету
БПК Горажде, сагласно одредби члана
13. став 4. Закона о здравственој заштити („Службене новине ФБиХ”, број:
46/10).
На име накнаде за извршени
преглед овлаштеном доктору медицине–мртвозорнику ће се исплаћивати
износ од 30 КМ по прегледу, док се другачије не одреди посебним актом.
Члан 5.
Мртвозорници из члана 1. овог
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Рјешења дужни су мјесечно сачињавати извјештај о извршеним прегледима,
односно услугама мртвозорства, те исти са пратећом документацијом (Извод из МКУ и сл.) достављати Ресорном
кантоналном министарству (у даљем
тексту: Министарство).
Министарство ће на жирорачуне мртвозорника из члана 1. Рјешења,
у року од 30 дана од дана пријема фактуре и извјештаја, извршити уплату
обрачунатог износа новчаних средстава.
Члан 6.
Начин извјештавања, као и друга права и обавезе утврдиће се посебним уговором између Министарства и
именованих доктора медицине-мртвозорника.
Члан 7.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и исто ће накнадно
бити објављено у „Службеним новинама Босанско-подрињскот кантона Горажде”.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог Рјешења, ставља се ван снаге Рјешење број:
08-37-1352-6/13 од 16.09.2013.године,
као и Рјешење број: 08-37-1352-4/13 од
26.08.2013.године.
Број:08-37-1352-7/13
27.09.2013.године
Горажде

МИНИСТРИЦА
Гордана Оршолић,с.р.

907
На основу члана 28. Закона о
основном одгоју и образовању (“Службене новине Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), те
на основу члана 68. Закона о средњем
образовању и одгоју (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 10/11), министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о образовању ученика
с потешкоћама у развоју у основним
и средњим школама
Члан 1.
Овим се Правилником утврђује
одгој и образовање ученика с потешкоћама у развоју у основним и средњим
школама на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
У редовној основној и средњој
школи реализује се наставни план и
програм за ученике нормалног психичког и тјелесног развоја и посебно додатни програм за надарене ученике,
наставни план и програм за одрасле,
те наставни план и програм за ученике с потешкоћама у развоју.
Члан 3.
Ученици с потешкоћама у развоју стичу образовање у редовним школама према програмима прилагођеним њиховим индивидуалним потребама.
Ученици с већим и комбинованим потешкоћама у развоју образују се
у специјализираним установама за од-
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гој и образовање дјеце с већим и комбинованим потешкоћама у развоју или
у посебним одјељењима редовних школа.
Члан 4.
Свака основна и средња школа
је, у складу са исказаним потребама,
обавезна формирати стручни тим за
оцјену способности ученика.
Стручни тим школе из става 1.
овог члана чине: педагог, дефектолог,
социјални радник, учитељ/наставник
и родитељ/старатељ.
Ако школа нема стручњака одговарајућег профила, дужна је осигурати примјерену одгојно-образовну и
рехабилитацијску подршку сарадњом
са стручњацима из других школа и овлаштених институција.
Члан 5.
Стручни тим школе даје препоруку надлежним комисијама о томе да
ли ће ученик похађати редовну основну, односно средњу школу кроз имплементацију процеса инклузивног образовања и на који начин, или ће се упутити на категоризацију, те на који начин ће се школовати.
Члан 6.
Инклузија се односи на то да дјеца различитих способности уче, играју се и раде заједно.
Успјешна инклузија подразумијева да су сва дјеца активно укључена,
имају приступ мјестима за игру и рад,
и имају опције које могу лично бирати. Инклузија је процес, а не мјесто.
Једно лице не може бити одго-
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ворно за функционисање инклузије;
она захтијева групни напор. Процес
инклузије мора бити прилагођен како
би се изашло у сусрет потребама сваког дијетета, као и захтијевима образовног програма.
Члан 7.
За дјецу са потешкоћама у учењу најпримјереније је укључивање у
редовни разред на неки од сљедећих
начина:
-

-

-

Редовни разред без додатне помоћи за дјецу са лакшим проблемима
у учењу (квалитет помоћи је зависан од броја дјеце у разреду, од ставова наставника, од стручне оспособљености наставника, материјалних услова школе, итд.);
Редовни разред уз стручну помоћ
за дјецу са умјереним проблемима
у учењу (стручњак као што је психолог, дефектолог, итд. помаже већем броју дјеце са проблемима у
учењу, користи специјалне методе
учења, дијете није потребно искључити из разреда, итд.);
Повремени (нпр. до 5 сати, ако дијете има теже специфичне проблеме у учењу математике) додатни
рад са дјететом изван разреда (у одређено вријеме дефектолог ради са
дјететом изван разреда, прилагођава му методе учења у складу са индивидуалним потребама, прилагођава помагала у учењу, савјетује и
помаже редовном учитељу, што је
примјерен модел рада за дјецу са
тежим специфичним проблемима
у учењу).
Члан 8.
Период опсервације започиње
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на приједлог наставника разредне наставе или предметне наставе или старатеља дјетета, траје најмање три мјесеца, а за ученике првог разреда најмање
прво полугодиште. У процес опсервације активно су укључени родитељ/старатељ, наставник и чланови стручног
тима, који на основу стечених сазнања
о дјетету дају препоруке и предлажу
третман уколико је неопходан.
Члан 9.
У редовно одјељење може се укључити од једног до троје дјеце са потешкоћама у развоју. Број ученика у
редовном одјељењу директно ће се смањивати у пропорцији с бројем дјеце с
потешкоћама у развоју у омјеру 1 ученик са потешкоћама у развоју : 3 ученика из оптималног броја ученика у редовном одјељењу у складу са Педагошким стандардима.
Члан 10.
За сваког ученика с потешкоћама у развоју школа је дужна израдити
индивидуализирани одгојно-образовни програм (ИООП). Индивидуализирани рад с ученицима с потешкоћама
у развоју подразумијева потребу израде појединачних наставних програма.
Програми имају различите нивое у зависности од одгојно-образовних потреба ученика, а садрже циљеве, садржаје, методе, рокове, вредновање и лица
задужена за њихову реализацију.
ИООП се израђује за све ученике с потешкоћама у развоју на основу
мишљења стручног тима школе, а усваја га наставничко вијеће школе.
Израда ИООП-а заснива се на
процјени способности интереса и пот-
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реба ученика, а тек потом на процјени
подручја која треба развијати.
Члан 11.
Етапе израде ИООП-а су сље-
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процијени да није потребан прилагођени наставни програм у дијелу садржаја, приступа се само прилагођеним
и примјереним методама рада.
Члан 14.

деће:
-

-

-

Иницијална процјена;
Одређивање наставних предмета и садржаја из којих је потребно креирање ИООП-а;
Нивои усвајања садржаја;
Временске димензије (краткорочни и дугорочни циљеви и
задаци);
Избор метода, индивидуализираних поступака, средстава и
помагала, праћење и оцјењивање постигнућа ученика.
Члан 12.

Планирање и праћење успјешности програма проводи се полугодишње. Сви документи и прилози праћења ученика улажу се у ученички портофолиј.
На крају сваке школске године
стручни тим школе је дужан израдити
писани извјештај о постигнућима, као
и препоруке за даљњи рад.
Школа ученику са посебним
образованим потребама уз увјерења и
свједочанства издаје и писмени извјештај који описује постигнуте резултате
у односу на циљеве из програма.
Од наставника се очекује да
омогући сваком ученику да буде успјешан сходно својим могућностима, склоностима, жељама, интересима и потребама.
Члан 13.
Ученицима за које стручни тим

Наставници који у свом иницијалном образовању нису едуцирани из
области инклузије и рада с дјецом с
потешкоћама у развоју су обавезни кроз индивидуално и колективно стручно усавршавање проћи одговарајућу
едукацију из ове области.
Члан 15.
Стручно усавршавање наставника за инклузивно образовање треба
бити осмишљено на начин да обухвати три димензије: морална, спознајна
и практична. На тај начин оно ће обухватити цјеловитост и сложеност проблематике.
У одређивању програмских садржаја стручног усавршавања наставника за инклузивно образовање као водич, оријентација, могу послужити многобројни програми обуке одређени
кроз четири елемента: хисторијски развој, политика и филозофија образовања, психологија учења и подучавања,
изучавање курикулума, образовни менаџмент. Сваки од наведених елемената има јасно дефинисане циљеве које
треба остварити.
Професионално-развојне потребе наставника се тичу знања о природи посебне потребе и педагошке импликације, цјеловитије познавање развојне линије дјетета, развој способности
и вјештина опсервације, праћења и евалуације постигнућа дјетета, знања која се тичу израде индивидуалног при-
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лагођеног програма и методике рада
са дјететом, потреба за развојем вјештина у организацији разредног учења у
ком сва дјеца постижу успјех, потреба
за развојем тимског рада и комуникацијских вјештина у партнерству са родитељима и сарадницима.
Потребе су различите и потребно их је уважавати у креирању стручног усавршавања за успјешан рад у
инклузивној учионици.

Специјалне школе и специјална
одјељења би требало да формирају мобилне тимове, који би били задужени
за поједине школе и вртиће, а који би
имали искључиву функцију пружања
помоћи вртићима и школама, почев од
опсервације до помоћи наставницима
у изради и реализацији индивидуално
прилагођеног програма, помоћи и подршци родитељима, те пружању стручног дефектолошког третмана дјеци
са посебним потребама.

Члан 16.
Члан 17.
Специјалне школе и специјална
одјељења у склопу редовних основних
и средњих школа играју значајну улогу по питању пружања адекватне помоћи дјеци са потешкоћама у развоју у
основним и средњим школама, самим
тим што специјалне основне школе свих профила имају добро организиране стручњаке.
Савремени приступ у разврставању дјеце са потешкоћама у развоју
подразумијева опсервацију дјеце, како
предшколског тако и основношколског узраста у природном окружењу.
Опсервација у природном окружењу
подразумијева сарадњу учитеља / наставника, педагога, родитеља и стручног тима за опсервацију. Опсервација
се проводи у свим активностима у којима се дијете налази. Након проведене опсервације, у којој су активно учествовали сви побројани субјекти, комплетан стручни тим, укључујући и родитеља, прилази изради индивидуално прилагођеног програма, примјерног психофизичким способностима дјетета. Стручни тим одлучује који су то
предмети или активности за које је потребан индивидуално прилагођени
програм.

Стручни надзор над образовањем ученика с потешкоћама у развоју
обавља Педагошки завод, а инспекцијски надзор проводи кантонални инспектор за образовање.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:10-38-3106/13
26.9.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

908
На основу члана 49. Закона о
предшколском одгоју и образовању
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр. 15/09), члана 82. Закона о основном одгоју и образовању (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр.
5/04, 6/09), члана 122. Закона о средњем образовању и одгоју (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” бр. 10/11), те на основу Пра-
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вилника о полагању стручног испита
одгајатеља, наставника и стручних сарадника („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
8/13), министар за образовање, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, д о н о с и:

босанског, хрватског и српског језика и књижевности народа Босне
и Херцеговине.

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању полагања стручног
испита одгајатеља, наставника
и стручних сарадника

4. Живојевић (Мерзудин) Јасмин, рођен 12.09.1986.године у Фочи, општина Фоча, држављанин Босне и
Херцеговине, са завршеном Педагошким факултетом у Сарајеву, одсјек култура живљења и технички
одгој и звањем бакалауреат/бацхелор културе живљења и техничког
одгоја.

I

Образложење

Одобрава се полагање стручног
испита за наставника у октобарском
испитном року за школску 2013/2014.
годину сљедећим кандидатима:

У члану 8. Правилника о полагању стручног испита одгајатеља, наставника и стручних сарадника (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 8/13) утврђено је да се захтјев за полагање испита
подноси Министарству најкасније 15
дана прије почетка сваког испитног
рока, а може га поднијети:

1. Бајгорић (Мурис) Муамера, рођена
13.08.1987.године у Пријепољу, општина Пријепоље, држављанин Босне и Херцеговине, са завршеним
Педагошким факултетом у Зеници, одсјек њемачки језик и књижевност и звањем професор њемачког
језика и књижевности.
2. Иковић (Асим) Адмир, рођен 10.12.
1979. године у Фочи, општина Фоча, држављанин Босне и Херцеговине, са завршеним Исламским педагошким факултетом у Зеници, одсјек исламска вјеронаука и звањем
професор исламске вјеронауке.
3. Ченгић (Сеад) Арнела, рођена 20.
02.1988.године у Фочи, општина
Фоча, држављанин Босне и Херцеговине, са завршеним Филозофским факултетом у Сарајеву, одсјек
босански, хрватски и српски језик
и звањем бакалауреат/бацхелор

- установа у којој кандидат ради или
- кандидат.
Уз захтјев за полагање стручног
испита подносе се докази о испуњавању услова из члана 7. наведеног Правилника.
Од стране образовне установе
са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде је поднесен захтјев за
полагање стручног испита за наставника горе наведених кандидата, а уз захтјев су приложени сљедећи докази:
-

Родни лист;
Диплома о стеченој стручној спреми;
Доказ о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој
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групи предмета (за кандидате који
у току студија нису полагали ове
групе предмета);
Увјерење/потврда о радном искуству у непосредном одгојно-образовном раду;
Евидентни лист стажирања;
Одлука наставничког вијећа/вијећа одгајатеља о именовању ментора;
Одлука наставничког вијећа/вијећа одгајатеља да је кандидат завршио програм стручног усавршавања и програм припреме за полагање стручног испита;
Десет методичких припрема за часове које је кандидат одржао под
покровитељством ментора, односно истраживачки рад који је стручни сарадник израдио под покровитељством ментора.

У проведеном поступку остварен је увид у списе предмета и утврђено
да кандидати наведени у диспозитиву
овог Рјешења испуњавају услове утврђене Правилником о полагању стручног испита одгајатеља, наставника и
стручних сарадника па је у вези с тим
одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог Рјешења се може изјавити жалба Министарству за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.
Број:10-34-3261/13
10.10.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

909
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), министар за образовање, науку, културу и спорт Босанскоподрињског кантона Горажде, д о н о с и:
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о утврђивању висине накнаде
трошкова за полагање стручног
испита за одгајатеље, наставнике
и стручне сараднике
Члан 1.
Висина накнаде трошкова за полагање стручног испита за одгајатеље,
наставнике и стручне сараднике износи 200,00 КМ.
Члан 2.
Висина накнада за трошкове полагања поправног стручног испита за
одгајатеље, наставнике и стручне сараднике износи 100,00 КМ.
Члан 3.
Даном доношења овог Рјешења
престаје да важи Рјешење о одређивању трошкова за полагање стручног испита број: 10-38-468/06 од 05.05.2006.
године.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10- 14-3238 /13
07.10.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.
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за рад у комисији и то:

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), министар за образовање, науку, културу и спорт Босанскоподрињског 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) 50 КМ по
једном испитаном кандидату,
члану (испитивачу методичког дијела испита) 50 КМ по једном испитаном кандидату,
члану, који је уједно и записничар
комисије, 30 КМ по једном испитаном кандидату.
Члан 2.

Предсједнику и члановима комисије за полагање поправног стручног испита за одгајатеље, наставнике и
стручне сараднике припада накнада

-

-

предсједнику (испитивач административног дијела испита) 25 КМ по
једном испитаном кандидату
члану (испитивачу методичког дијела испита) 25 КМ по једном испитаном кандидату и
члану, који је уједно и записничар
комисије, 15 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: 10-38-468/06 од 05.05.2006.
године.
Члан 5.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-14-3238-1/13
07.10.2013.године
Горажде

МИНИСТАР
Џевад Аџем,с.р.

911
На основу члана 19. став 1. тачка
3. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 8/08), члана 84. Пословни-
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ка о раду Вијећа („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” бр. 11/08 и 17/10) и на приједлог
општинског начелника, Општинско
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на
деветој редовној сједници, одржаној
23.09.2013 године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о утрошку исказаног суфицита
у износу од 222.497,00 КМ
за буџетску 2011. годину
Члан 1.
У члану 2. став 1. тачка 5. Одлуке о утрошку исказаног суфицита у
износу од 222.497,00 КМ за буџетску
2011. годину, износ од 60.000 КМ замјењује се износом 2.620 КМ.
Члан 2.
У члану 2. став 1. иза тачке 8. додаје се тачка 9. и гласи „Средства за одржавање текуће ликвидности у 2013.
години – 57.370 КМ”.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се општински начелник.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-1001/13 Предсједавајући вијећа
23.09.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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912
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, рјешавајући по приједлогу општинског начелника Општине Фоча-Устиколина, за утврђивање
јавног интереса за постављање двије
ПЕ цијеви пречника 40мм ради изградње спојног пута оптичким каблом капацитета 96 влакана (СПОКА-а) у насељу Њухе, на основу члана 14. став 4.
Закона о експропријацији („Службене
новине Федерације БиХ”, број: 70/07 и
36/10), члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине ФочаУстиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:8/08), на деветој редовној сједници, одржаној дана 23.09.2013. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса
Члан 1
УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА постављање двије ПЕ
цијеви пречника 40мм ради изградње
спојног пута оптичким каблом капацитета 96 влакана (СПОКА-а) у насељу
Њухе, па да се ради постављања и одржавања ПЕ цијеви може приступити
непотпуној експропријацији (установљењу служности) на земљишту к.ч.
бр.2605/1 к.о. Њухе у укупној дужини
од 6.630,0 м (траса старе жељезничке
пруге од излаза из Устиколине до старог жељезничког моста у Осаници).
Члан 2
Утврђује се да је „АНЕКС” д.о.о.
Бања Лука корисник непотпуне експ-
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ропријације за постављање ПЕ цијеви
из тачке 1. ове Одлуке.

ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса

Члан 3

Члан 1.

Против ове Одлуке може се покренути управни спор подношењем
тужбе Кантоналном суду у року од 30
дана од дана достављања ове Одлуке.
Тужба се подноси непосредно суду.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-23-1002/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
23.09.2013.годидне Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина

913
Општинско вијеће Општине Фоча-Устиколина, рјешавајући по приједлогу општинског начелника Општине
Фоча-Устиколина, за утврђивање јавног интереса за изградњу приступног
пута за пословни објекат за сервисирање минибус возила у насељу Горње
Њухе – Прљага до насеља Кречевац
(Устиколина), на основу члана 14. став
4. Закона о експропријацији („Службене новине Федерације БиХ”, број:70/07
и 36/10), члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/08), на деветој редовној сједници, одржаној дана 23.09.2013. године,
доноси:

УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА изградња приступног
пута за пословни објекат за сервисирање минибус возила у насељу Горње
Њухе – Прљага до насеља Кречевац
(Устиколина), па да се ради изградње
приступног пута може приступити непотпуној експропријацији (установљењу служности) на земљишту к.ч. бр.
2605/1 к.о. Њухе у укупној дужини од
325,0 м (траса старе жељезничке пруге).
Члан 2.
Утврђује се да је „ДРИНА-БУС”
д.о.о. Фоча-Устиколина корисник непотпуне експропријације за изградњу
приступног пута из тачке 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Против ове Одлуке се може
покренути управни спор подношењем
тужбе Кантоналном суду у року од 30
дана од дана достављања ове Одлуке.
Тужба се подноси непосредно суду.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-23-999/13 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
23.09.2013.године Петар Михајловић,с.р.
Фоча-Устиколина
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Босанско-подрињског кантона Горажде на ЈП Радио-телевизија БПК Горажде д.о.о.
Одлука о преносу права власништва возилом марке NISSAN PATROL TDI, са
Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде на
Планинарски клуб „Горажде-Маглић“ Горажде...............................................................
Одлука о давању сагласности за расписивање Огласа за пријем запосленика..........
Одлука о обустављању извршења појединих расхода и издатака у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013.годину.............................................................
Рјешење о именовању доктора медицине овлаштених за утврђивање времена и
узрока смртиособа умрлих изван здравствене установе на подручју БПК Горажде
Правилник о образовању ученика с потешкоћама у развоју у основним и средњим школама..............................................................................................................................
Рјешење о одобравњу полагања стручногиспита одгајатеља, наставника и стручних сарадника..........................................................................................................................
Рјешење о утврђивању висине накнаде трошкова за полагање стручног испита
за одгајатеље, наставнике и стручне сараднике................................................................
Рјешење о утврђивању накнаде за рад у комисији за полагање стручног и
поправног испита за одгајатеље, наставнике и стручне сараднике.............................
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утрошку исказаног суфицита у износу
од 222.497,00 КМ за будџетску 2011.годину.........................................................................
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Одлука о утврђивању јавног интереса.................................................................................
Одлука о утврђивању јавног интереса.................................................................................
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