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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовањау 

иностранство – Венеција, Италија 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова-
ње у иностранство - Венеција, Италија,  
ради учешћа на БТСФ  (Better Training 
for Safer Food) тренингу на тему „Tra-
nsmissible animal disease cotrol - Конт-
рола преносивних болести животи-
ња”, Едину Агановићу,  Кантоналном 
ветеринарском инспектору Кантонал-
не управе за инспекцијске послове Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Службено путовање ће се оба-
вити у периоду од 23. до 27. јануара 
2017. године. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-49-2055/16               П Р Е М И Ј Е Р 
23.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе,  
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 001) – Текући тра-
нсфер за спорт  за 2016. годину број:  

    
 
                  

 

 

 

Година XX– Брoj 1 
 12.јануар/сијечањ 2017. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  I  квартал 2017. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 



 
Број 1 – страна 2 
 
 
10-14-1148-1/16 18.04.2016.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 87.  редовној сједници, одржаној 
дана 26.12.2016.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу за спорт  
и рекреацију инвалида 

Босанско - подрињског кантона 
Горажде 

 

I 
 

Одобрава се 1.000,00 КМ као др-
уги дио II (другог) дијела од укупно II 
(два) дијела новчаних средстава Спор-
тском савезу за спорт и рекреацију ин-
валида Босанско-подрињског кантона 
Горажде на име учешћа на државним 
такмичењима према Календару држа-
вних такмичења у 2016. години спорт-
ских клубова лица са инвалидитетом 
који дјелују у склопу Спортског савеза 
за спорт и рекреацију инвалида Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 

 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода                         
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт за 2016. годину. 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Савеза за спорт и рекреа-
цију инвалида Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде број:1990540006144655, 
отворен код Шпаркасе банке филијала 
Горажде, ИД број:4245042980002. 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

III 
 

Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава предати извијештај о утрошку                     
буџетских средстава за редовне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде за II (други) квартал 2016. 
године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних сред-
става којима се подстиче обављање сп-
ортских дјелатности на нивоу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 

 

IV 
 

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

Број:03-14-2033/16               П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину                  
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3/16), Вл- 



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на наставку 87. редовне сједни-
це, одржаном дана 27.12.2016. године,                          
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

 о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 615 100  
 – Капитални трансфери другим 
нивоима власти за 2016. годину 

 

I 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт  на  Прог-
рам о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 615 100 –                    
Капитални трансфери другим нивои-
ма власти за 2016 годину. 
 

II 

 
Програм из члана 1. Одлуке са-

ставни је дио ове Одлуке. 
  

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
      

Број:03-14-2021/16               П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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3a) 
 

П Р О Г Р А М  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

П Р О Г Р А М А 
Министарства за образовање, младе, 

науку, културу и спорт са економског 
кода 615 100 – Капитални трансфери 

другим нивоима власти  
за 2016. годину 

 
 

I. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  
 

У Програму о измјенема и допуна-
ма Програма утрошка финансијских 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода  615 100 – Ка-
питални трансфери другим нивоима 
власти за 2016. годину број: 10-14-1531-
1/16од 17.05.2016. године, врше се сли-
једеће измјене и допуне: 
 

У дијелу 2. ПОДАЦИ О ПРОГ-

РАМУ, став 4. износ од „60.000,00 КМ” 
замјењује се износом од 15.000,00 КМ. 
 

У дијелу 4. ПОТРЕБНА СРЕД-
СТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
износ од 60.000,00 КМ” замјењује се из-
носом од 15.000,00 КМ. 
 
 

II. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Остале одредбе Програма утрошка 
финансијских средстава Министарст-
ва за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт са економског кода  615 100 
– Капитални трансфери другим ниво-
има власти за 2016. годинуне не мије-
њају се и остају на снази. 
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Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде на 87. редовној сједници, 
одржаној 27.12.2016. године, својом Од-
луком број 03-14-2021/16 од 27.12.2016. 
године, дала је сагласност на Програм 
о измјенема и допунама Програма ут-
рошка финансијских средстава Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
615 100 – Капитални трансфери друг-
им нивоима власти за 2016. годину, а 
што је у складу са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3/16). 
 

Број:10-14-1531- 4/16           М И Н И С Т А Р 
27.12.2016.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
3/16), члана 2. Закона о новчаним по-
дршкама у пољопривреди и руралном 
развоју („Службене новине Ф БиХ”, 
број: 42/10) и члана 8. Закона о новча-
ним подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 04/13), на пр-
иједлог Министарства за привреду, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 87. редовне сјед-
нице, одржаном дана 27.12.2016.годи-
не, д о н о с и: 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању “Програма о измјенама  
и допунама Програма новчаних 

подстицаја у ољопривреди  
за 2016.годину» утврђеног  у Буџету 

Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде  
за 2016.годину на економском  

коду 614 500 (ПОД 002)  
- Субвенције јавним редузећима 
 - пољопривредна производња 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком усваја “Прог-

рам о измјенама и допунама Програма  
новчаних подстицаја у пољопривреди 
за 2016. годину“ утврђен у Буџету Бос-
анско–подрињског кантона Горажде за 

2016.годину, у складу са Законом о из-
вршењу Буџета Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, број: 3/16. 
 

Члан 2. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са чланом 8. 
Закона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/13), усваја Програм о измјенама 
и допунама Програма новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2016.годи-
ну. 
 

Члан 3. 
 

Средства за реализацију Прог-
рама из члана 1. ове Одлуке пласираће 
се са позиције Подстицај пољоприв-
редној производњи, утврђене Буџетом 
Министартсва за привреду Босанско –  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
подрињског кантона Горажде за 2016. 
годину, економски код 614 500 (ПОД 
002) - Субвенције јавним предузећи-
ма - пољопривредна производња. 
 

Члан 4. 
 
            Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 

Члан 6. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско – подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2025/16              П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р.                                                        
     Г о р а ж д е 

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

4a) 
 

У складу са чланом 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3/16), чл-
аном 2. Закона о новчаним подршкама 
у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службене новине ФБиХ”, број: 
42/10), чланом 8. Закона о новчаним 
подстицајима у пољопривреди и рура-
лном развоју на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе- 

Број 1 – страна 5 
 

 
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 4/13) и Стратеги-
је развоја Босанско-подрињског канто-
на Горажде за период 2016-2020. годи-
на, Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде,         
д о н о с и : 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 

 
 
1. НАЗИВ  ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је ,,ПРОГРАМ 
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА У ПО-
ЉОПРИВРЕДИ ЗА 2016. ГОДИНУ» са 
економског кода 614 500 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ: 
 
Период реализације Програма:   
       01.01.2016 - 31.12.2016. године 
 
Буџетска линија:    Субвенције јавним  
                 предузећима-пољопривредна  
                  производња 
 
Економски код:             614 500  
 
Укупна вриједност Програма:   
                                   350.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:        Мехо Машала  
 
Позиција одговорног лица:  Министар 
 
Контакт лице: Расим Сијерчић 
 
Контакт-телефон:               038 227 857 
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Контакт е-маил: 
sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.bа  
 
Интернет: www.mp.bpkg.gov.bа 
 
ДАТУМ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА: Вла-
да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у складу са Законом о новчан-
им подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, до-
нијела је Одлуку о усвајању Програма 
број:03-14-2025/16 од 27.12.2016.године. 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:1/17) 

  
 
2.  СВРХА  И  ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма подстицаја у 
2016. години је пружање подршке у ст-
варању услова за повећање обима по-
љопривредне производње, повећање 
запошљавања, повећање броја самоод-
рживих пољопривредних произвођача 
и осигурање стабилног пољопривред-
ног дохотка и омогућавање адекватног 
животног стандарда пољопривредним 
произвођачима. 
 

Сврха Програма јесте да се јед-
ним проведбеним актом обезбиједе 
механизми прописани законима за до-
дјелу новчаних подстицаја за примар-
ну пољопривредну производњу из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 500 – Субвенције 
јавним предузећима -  пољопривредна 
производња Министарства за привре- 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
ду Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2016.годину (у даљем тексту: 
Програм) дефинише битне елементе 
за доношења Програма од стране Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, као што су општи и посебни ци-
љеви Програма, критерији за расподје-
лу средстава, потребна средства, кори-
сници средстава, процјена резултата 
те процјена непредвиђених расхода и 
издатака. 
 
2.2.   Опис Програма 
 

Програм новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2016. годину израђ-
ен је у складу са чланом 2. Закона о но-
вчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју („Службене новине 
Ф БиХ”, број: 42/10) и чланом 8. Зако-
на о новчаним подстицајима у пољоп-
ривреди и руралном развоју на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
4/13) и доноси га Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за сваку 
календарску годину. 
 

Законом о новчаним подстица-
јима у пољопривреди и руралном раз-
воју на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде су дефинисани изво-
ри и висина новчаних средстава, моде-
ли подстицаја, корисници-клијенти 
новчаних подстицаја, услови за оства-
ривање новчаних подстицаја, реализа-
ција остварења новчаних подстицаја, 
извјештавање и чување документације, 
надзор над провођењем, казнене одре-
дбе, прелазне и завршне одредбе, као 
и друга питања у вези са новчаним по-
дстицајима у пољопривреди и рурал-
ном развоју на подручју Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде.  
 

Законом о новчаним подстица-
јима обезбијеђена је сигурност и конт-
инуитет новчаних подстицаја са циљ-
ем стварања и подстицања пољопри-
вредне производње до нивоа самоодр-
живости и профитабилности у форми 
тржишно оријентисаних робних пољ-
опривредних произвођача, запошљав-
ање у пољопривреди, подстицање те-
хничко-технолошког и организацион-
ог унапређења сектора пољопривреде, 
осигурање стабилног пољопривредног 
дохотка и омогућавање адекватног жи-
вотног стандарда пољопривредним 
произвођачима, чиме би се стекли ус-
лови за извоз појединих производа, см-
ањила зависност од увоза, гарантовано 
и сигурно снабдијевање становништ-
ва, задржавање становништва на рура-
лном подручју и рурални развој. Чла-
ном 29. Закона, новчани подстицаји се 
реализују на основу Програма подсти-
цаја, којим се утврђују врсте подстица-
ја, висина подстицаја по јединици про-
изводње, укупна вриједност новчаних 
подстицаја, општи и посебни критери-
ји остваривања  те надзор и контрола 
њиховог провођења. Програм подсти-
цаја доноси Влада на приједлог Мини-
старства за привреду. Овај Програм је 
проведбени акт Министарства за тран-
спарентан, специфичан, мјерљив и вр-
еменски одређен утрошак државне по-
моћи у подстицању пољопривредне 
производње на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. Дефинис-
ање сврхе и оквира Програма пропи-
сано је Законом о новчаним подстица-
јима и Законом о извршењу Буџета. 
Имплементација Програма ће се про-
вести у складу са Упутством за оства-
ривање новчаних подстицаја, које про- 
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изилази из члана 30. Закона о новча-
ним подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју на подручју Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде. 

 
 
3. ОПШТИ  И  ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
       ПРОГРАМА 
 

3.1. Општи / основни циљ Програма 
 

У складу са Стратегијом развоја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де 2016-2020. година, стратешки циљ 
Програма је успостављање погодног 
привредног окружења и динамичне 
привреде, засноване на природним ре-
сурсима и пословној традицији. Овај 
циљ ће се имплементирати кроз мјеру 
повећања обима и конкурентности по-
љопривредне производње, која омогу-
ћава повећање броја самоодрживих по-
љопривредних произвођача, обезбјеђе-
ње дохотка пољопривредних произво-
ђача у руралним подручјима те адек-
ватан животни стандард пољопривре-
дних произвођача.  
   
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

У складу са Стратегијом развоја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де 2016-2020.година и са општим циљ-
евима Програма, Програм садржи и 
посебне циљеве у оквиру којих ће се 
пружати подршка корисницима Про-
грама.  
 

Посебни циљеви Програма су: 
 

- повећање пољопривредне про-
изводње кроз новчане подсти-
цаје у анималној и биљној про-
изводњи (први посебни циљ), 
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- подстицање запошљавања и ед-
укације у сектору пољопривре-
де (други посебни циљ) 
 

- унапређење и развој пољоприв-
редног сектора (трећи посебни 
циљ). 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма подстицаја у пољоприв-
реди у 2016. години дефинисана су Бу-
џетом Босанско-подрињског кантона 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3 /16) на 
економском коду 614 500 – Субвенције 
јавним предузећима -  пољопривредна 
производња, у износу од 370.000,00 КМ. 
 

За сваки посебан циљ, односно 
за сваку финансијску компоненту Пр-
ограма дефинисан је сљедећи буџет: 
 

1. Повећање пољопривредне произ-
водње кроз новчане подстицаје у  
анималној и биљној производњи                                          
174.927,84 КМ 

    
2. Подстицање запошљавања и едука-

ције у сектору пољопривреде 
112.100,00 КМ                      

 
3. Унапређење и развој пољопривре-

дног сектора 62.972,16 КМ  
 

Током имплементације Програ-
ма, уколико дође до повећања или см-
ањења обима пољопривредне произ-
водње (захтјева) у оквиру сваког посе-
бног циља, Министарство може напра-
вити редистрибуцију средстава са јед-
не на другу компоненту у износу до  
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максимално 20 процената од износа 
средстава планираних за компоненту 
са које /на  коју се средстава преносе. 
Редистрибуцију ових средстава Мини-
старство ће извршити одлуком мини-
стра. 
 

У случају потребе, Министарст-
во може направити редистрибуцију 
средстава са једног на други посебни 
циљ у износу до максимално 10 проце-
ната од износа средстава планираних 
за сваки посебни циљ са које се сред-
става преносе. Редистрибуцију ових 
средстава Министарство ће извршити 
одлуком министра. 
 

У случају постојања оправдане 
потребе за корекцијом износа средста-
ва планираних за сваки специфични 
циљ Програма до максимално 25 про-
цената, Министарство може направи-
ти редистрибуцију средстава уз саглас-
ност Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 

У случају измјене укупне врије-
дности Програма која је резултат изм-
јене и допуне Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, преусмјерења 
са  других  кодова  или  на  друге  код-
ове унутар Буџета Министарства и пр-
еусмјеравања између буџетских корис-
ника, Министарство за привреду се ов-
лашћује  да  може  вршити  измјену  и  
допуну Програма у складу са потреба-
ма на основу којих су донесене одлуке 
о преусмјеравању - повећању или сма-
њењу укупне вриједности Програма 
уз сагласност Владе.  
 

Финансијска средства одобрена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2016. годину („Службе- 
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не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број:3/16), на економ-
ском коду 614 500 – Субвенције јавним 
предузећима - подстицај пољопривре-
ди у укупном износу 370.000,00 КМ ра-
споређиваће се на основу одобрених 
захтјева за новчане подстицаје у при-
марној пољопривредној производњи и 
одобрених новчаних подстицаја за ре-
ализацију пројеката у складу са одре-
дбама овог Програма и критерија који 
су саставни дио Програма, те Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
2016. години. 

 

 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених пројеката, захтје-
ва за подстицаје у складу са сваким по-
себним циљем Програма. Коначне од- 

луке о додјели помоћи кориснку или 
корисницима средстава из овог Прог-
рама доноси Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 

 
 
5.  КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
     СРЕДСТАВА 
 

(Критерији за остваривање  
новчаних подстицаја) 

 
Програмом подстицаја прима-

рне пољопривредне производње за 
2016. годину планиране су врсте под-
стицаја и општи и посебни критерији 
за остваривање новчаних подстицаја. 
Преглед подстицаја и критерија нала-
зи се у табели:                                                     

 

Табела 1. 
 

Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја 
 

КОД 
ВРСТА 

ПОДСТИЦАЈА 
КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА 

А/1 
ПОДСТИЦАЈИ  
У АНИМАЛНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ 

Основни критерији Посебни критерији (квоте) 

 

А/1-1 
 

Производња свјежег 
крављег млијека  у 
2016. години.  
 
 
 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Апликанти који имају 
закључен уговор са 
регистрованим прера-
ђивачем или откуп-
љивачем 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина  
и услови: 
 

200 литара мјесечно 
 

Максимална количина: 
 

500 литара мјесечно 
 

Додатни критерији: 
 

Минимална млијечна маст 
3,2 %. 

 

А/1-2 
 

Производња свјежег 
крављег млијека из 
2015.год. 
(децембар) ПРЕНОС 

 

- Основни критерији су 
прописани у Програ-
му и Упутству за 2015. 
годину. 

 

Посебни критерији су проп-
исани у Програму и Упутст-
ву за 2015. годину. 
Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за оств-
аривање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 
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А/1-3  
 

Узгој приплодних 
јуница  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Уписан у РПГ или РК  
 

Минимална количина: 
 

једна приплодна јуница 
 

Максимална количина: 
 

једна приплодна јуница 
 

А/1-4  
 

Држање основног 
стада оваца и коза 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

 

- Корисник који има 
основно стадо 
 

- Животиње морају би-
ти обиљежене у скла-
ду са Правилником о 
обавезном означава-
њу и  упису у јединст-
вени Регистар оваца, 
коза и свиња (“Служ-
бене новине Федера-
ције БиХ“ број 78/07) 
 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

50 одраслих грла оваца или 
25 одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Фармери остварују право на 
кантонални новчани подст-
ицај унутар основног   стада 
оваца  и коза, само на одрас-
ла приплодна женска грла 
(старости преко годину да-

на). 
 

А/1-4-1 
 

Држање основног 
стада оваца и коза 
Физичка лица – дуг 
из 2015.године 

 

- Корисник који има 
основно стадо 

 

- Животиње морају би-
ти обиљежене у скла-
ду са Правилником о 
обавезном означава-
њу и упису у јединст-
вени Регистар оваца, 
коза и свиња (“Служ-
бене новине Федера-
ције БиХ“, број: 78/07) 

 

- Носилац газдинства  

 

Минимална количина: 
 

50 одраслих грла оваца или 
25 одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Фармери остварују право на 
кантонални новчани подст-
ицај унутар основног стада 
оваца и коза, само за прип-
лодна одрасла женска грла 
(старости преко годину да-
на). 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за оств-
аривање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 

 

А/1-5    
 

Држање пчелињих 
друштава 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

 

- Корисник који има 
активно пчелиње дру-
штво 

 

- Уписан у РПГ или РК  

 

Минимална количина: 
 

Најмање 30 (тридесет) пче-
лињих друштава  
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено  
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   Додатни критерији: 
 

Кошнице пчела могу бити 
смјештене на максимално 
двије локације. 
 

Корисници морају бити 
чланови удружења пчела-
ра која су регистрована на 
подручју БПК Горажде 

 

А/1-5-1   
 

Држање пчелињих 
друштава 
 

Физичка лица – дуг 
из 2015.године  
 

 

- Корисник-клијент који 
има активно пчелиње 
друштво 

 

- Носилац газдинства  
 

 

Минимална количина: 
 

Најмање 30 (тридесет) пче-
лињих друштава  
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Кошнице пчела могу бити 
смјештене на максимално 
двије локације. 
 

Корисници морају бити 
чланови удружења пчела-
ра која су регистрована на 
подручју БПК Горажде. 
 

Сви критерији су испуње-
ни на основу упутстава за 
остваривање новчаних по-
дстицаја из 2015.године. 

 

А/1-6 
 

Држање матичног 
стада крава (млијеч-
на грла)  
 

(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Корисник-клијент који 
има матично стадо кра-
ва 

 

- Да су регистровани као  
СПП, СПО, ЗЗ и  ДОО 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

Два млијечна грла 
 

Максимална количина: 
 

Двадесет грла(20) 
 

Додатни критерији: 
 

Нема 
 

А/1-6-1 
 

Држање матичног 
стада крава (млијеч-
на грла) 
 

Физичка лица-дуг 
2015. година  
 

 

- Корисник који има ма-
тично стадо крава 

 

- Матично стадо крава 
мора бити регистрова-
но код надлежне  вете-
ринарске станице (у ск-
ладу са Правилником о 
обиљежавању животи-
ња и схемом контроле 
кретања животиња  

 

Минимална количина: 
 

Два млијечниа грла 
 

Максимална количина: 
 

Двадесет грла (20) 
 

Додатни критерији: 
 

Нема. Сви критерији су ис-
пуњени на основу упутста-
ва за остваривање новчан-
их подстицаја из 2015.год. 
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  (“Службени гласник 
БиХ”, број 28/03). 

 

- Носилац газдинства 

 

 

А/1-7      
 

Држање кока носи-
ља 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Корисник-клијент ко-
ји има матично стадо 
кока носиља. 

 

- Да су регистровани 
као СПП, СПО, ЗЗ, ДОО 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

1.000 кока носиља 
 

Максимална  количина: 
 

5.000 кока носиља  
 

Додатни критерији: Нема 
 

А/1-8 
 

Вјештачко осјемења-
вање крава  (ЈП) 

 

- Ветеринарске станице 
које су регистроване 
на подручју Босанско-
подрињског кантона 
Горажде за вршење 
ових послова и испу-
њавају услове на осно-
ву Закона о ветерина-
рству  („Службене но-
вине ФБИХ” број: 
46/00). 

 

- Дефинисани Упутством 

 

А/1-9 
 

Подстицај за узгој 
товне пилади 
 

 

 

- Корисник-клијент 
који произведе - утови  
од 2000 до 15000 тов-
них пилади у једном 
турнусу и испоручи 
регистрованом 
откупљивачу.  

 

- Да су регистровани 
као СПП, СПО, ЗЗ, ДОО 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

2000 товних пилића 
 

Максимална  количина: 
 

15000 товних пилића 
 

Додатни критерији:  
 

Најмање 4 турнуса у току го-
дине. 

 

А/1-10 
 

Подстицај за држа-
ње коња 

 

Корисник-клијент 
(правна и физичка лица) 

 

Минимална количина: 
 

Један коњ 
 

Максимална  количина: 
 

Два коња 

Б/1 БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 
 

Б/1-1    
 

Заснивање нових за-
сада јагодичастог во-
ћа 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Власници земљишта 
или имају земљиште  
у закупу на којем зас-
нивају засад јагодича-
стог воћа јагоде, мали-
не, купине, боровни-
це, бруснице, огрозда  

 

Минимална количина: 
 

0,1 ха. 
 

Максимална количина:  
 

Прописани додатком II Фед-
ералног Закона о новчаним 
подршкама («Службене нов- 
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  и ароније.  
 

- Уписан у РПГ или РК 

ине ФбиХ» бр. 42/10) 
 

Додатни критерији:  
 

Број садница по дунуму не 
може бити мањи од  пропис-
аних стандарда 

 

Б/1-1-1    
 

Заснивање нових 
засада јагодичастог 
воћа - 
ДУГ  из 2015.године 

 

- Власници земљишта 
или имају земљиште  
у закупу на којем зас-
нивају засад јагодича-
стог воћа јагоде, мали-
не, купине, боровни-
це, бруснице, огрозда 
и ароније.  

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

 

Минимална количина: 
 

0,1 ха. 
 

Максимална количина: 
 

Прописани додатком II Фед-
ералног Закона о новчаним 
подршкама («Службене нов-
ине ФбиХ» бр. 42/10) 
 

Додатни критерији: 
 

- Број садница по дунуму 
не може бити мањи од  
прописаних стандарда. 

 

Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за ост-
варивање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 

 

Б/1-2   
 

Производња конзу-
мне  јабуке род 2016. 
година  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

 

Клијенти који производе 
конзумну јабуку 
 

- и имају закључен уго-
вор са регистрованим 
прерађивачем, откуп-
љивачем или тргови-
нском  организацијом 
и који су регистрова-
ни код надлежног   
органа.  

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

500 (пет стотина) кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Нема 

 

Б/1-2-1 
 
 

 

Производње 
конзумне јабуке род 
2015. година        
ПРЕНОС. 

 

- Основни критерији су 
прописани у Програ-
му и упуствима из 
2015. године 

 

Минимална количина: 
 

500 (пет стотина) кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено  
Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за ост-
варивање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 
 

Додатни критерији:  
 

Нема 
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Б/1-3 
 

Производња малине  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Остварују клијенти 
који произведу и пре-
дају малину организо-
ваном откупљивачу, 
прерађивачу или трг-
овинској радњи који 
су регистровани код 
надлежног суда. 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

300 кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничена 
 

Додатни критерији: 
 

Нема 

 

Б/1-3-1 
 

Производња малине 
- ДУГ из 2015.године 

 

- Остварују корисници-
клијенти који произв-
еду и предају малину 
организованом откуп-
љивачу, прерађивачу 
или трговинској рад-
њи који су регистров-
ани код надлежног 
суда. 

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

 

Минимална количина. 
 

300 кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничена 
 

Додатни критерији: 
 

Нема  
 

Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за ост-
варивање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 

 

Б/1-4 
 

Производња у затво-
реним просторима 
пластеничка произ-
водња  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Клијенти који су реги-
стровани као СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО који су 
власници земљишта 
или имају земљиште у 
закупу, и који имају 
засновану повртларс-
ку производњу у пла-
стеничком простору. 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

200 м² пластеничког прос-
тора                    
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Образложени у Упутству 

 

Б/1-5 
 

Производња (сјетва)  
житарица и љекови-
тог биља (пшеница, 
тритикале, јечам,  
раж, зоб, хељда, фа-
целија, камилица, 
мента, невен, канта-
рион)  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Право на новчани по-
дстицај остварују кли-
јенти који засију нав-
едене културе на под-
ручју Босанско-подр-
ињског кантона Гора-
жде. 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

0,2 ха 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Нема  

 

Б/1-5-1 
 

Јесења сјетва пшен-
ице из 2015. године -
ПРЕНОС  

 

Право на новчани подс-
тицај остварују корисни-
ци-клијенти који засију 
наведене културе на под-
ручју Босанско-подрињс- 

 

Минимална количина: 
 

0,2 ха 
 

Максимална количина: 
 

1 ха по култури 
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  ког кантона Горажде. 
 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

Додатни критерији: Нема 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за ост-
варивање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 

 

Б/1-6 
 

Производња 
меркантилног 
кромпира 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Право на новчани 
подстицај остварују 
клијенти који су 
регистровани као 
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО 
који засију наведене 
културе на подручју 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

0,3 ха 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Нема   

Б/2 ПОДСТИЦАЈИ  У ГЉИВАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
 

Б/2-1     
 

Производња шампи-
њона и буковача  
(набавка компостаза 
производњу шампи-
њона и буковача) 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 

- Право на новчани по-
дстицај за производ-
њу гљива (шампињо-
на, буковача) у затво-
реном простору оств-
арују корисници-кли-
јенти који су регистр-
овани као СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО који имају 
производњу гљива са 
најмање десет тона 
компоста и исту реал-
изују.   

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Додатни критерији: 
 

Нема  
 
 
 
 

Ц/1    
ПОДСТИЦАЈИ  ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА  
-  КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 

 

Ц/1-1     
 

Суфинансирање 
изградње шталских 
објеката (објекти за 
крупну стоку) 

 

- Право на суфинасира-
ње изградње и рекон-
струкције шталских 
објеката имају правна 
лица која се баве узго-
јем крупне стоке и ко-
ји на свом газдинству 
имају минимално три 
музна грла и више. 

 

- Носилац обрта. 
 

- Уписан у РПГ и РК. 
 

- Измирене обавезе ПИО 
и здраствено осигурање. 

 

Додатни критерији: 
 

Да ће се датом дјелатношћу 
бавити најмање три године 
и исто тако задржати регис-
тровану дјелатност.  
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Ц/1-2 
 

Набавка пољоприв-
редне механизације 
и опреме  
– Физичка лица  
– дуг из 2015.год. 

 

- Право на подстицај за 
набавку (куповину) по-
љопривредне механи-
зације и опреме оства-
рују корисници клије-
нти који су набавили 
односно купили у пе-
риоду од 30.11.2014. до 
30.11.2015.године нову 
машину  и то: трактор 
или мотокултиватор 
са или без прикључа-
ка, косачицу, као и 
другу механизацију и 
опрему потребну у ст-
очарству, воћарству, 
повртларству и друг-
им гранама пољопри-
вреде. Под-стицаће се 
набављена механиза-
ција и опрема у врије-
дности од 1.000 до 
25.000 КМ.  

 

- носилац газдинства или 
носилац обрта да се не 
води на евиденцији 
Службе за запошљава-
ње Горажде БПК  

 

Додатни критерији: 
 

- Набавка искључиво нове 
оп-реме 

 

- Достављена фактура на 
име корисника-клијента 

 

- Достављен фискални ра-
чун од добављача. 

 

- Фактура и фискални ра-
чун морају бити издати 
на исти датум. 

 

Сви критерији су испуњени 
на основу упутстава за ост-
варивање новчаних подсти-
цаја из 2015.године. 
 

 

Ц/1-3 
 

Набавка пољоприв-
редне механизације 
и опреме 
(СПП,СПО,ЗЗ,ДО) 

 

- Право на подстицај за 
набавку (куповину) по-
љопривредне механи-
зације и опреме оств-
арују корисници-кли-
јенти који су набави-
ли, односно купили, у 
периоду од 30.11.2015. 
до 30.11.2016.године но-
ву машину и то: трак-
тор или мотокултива-
тор са или без  прикљ-
учака, косачицу, као и 
другу механизацију и 
опрему потребну у ст-
очарству, воћарству, 
повртларству и друг-
им гранама пољопри-
вреде. Подстицаће се  

 

Додатни критерији: 
 

- Набавка искључиво нове 
опреме 

 

- Достављена фактура на 
име корисника-клијента 

 

- Достављен фискални ра-
чун од добављача 

 

- Фактура и фискални ра-
чун морају бити издати 
на исти датум. 
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          набављена механиза- 
        ција и опрема у врије- 
        дности од 1.000 до 
        25.000 КМ. 

 

 

Ц/1-4 
 

Суфинансирање из-
раде пројектне док-
ументације за секун-
дарну водоводну 
мрежу за три лока-
литета, по пројекту 
наводњавања 

  

- Суфинансирање изр-
аде пројектне докуме-
нтације за секундарну 
мрежу на локалитети-
ма: Цвилин, Ахмови-
ћи, Хубјери, на основу 
пројекта наводњавања. 

 

Право учешћа имају удруже-
ња регистрована за ове на-
мјене. 

 

Додатни критерији: 
 

- Нема 
 
 
 

 

Ц/1-5 
 

Суфинансирање из-
градње продајног 
објекта за пласман 
домаћих производа 

 

- Право на суфинанси-
рање по овој ставци 
имају локалне заједн-
ице или удружења ко-
ји желе изградити пр-
одајне објекте за пољ-
опривредне произво-
де на нашем кантону. 

 

Додатни критерији: 
 

- Нема 

Д/1        ОСТАЛИ  ПОДСТИЦАЈИ 
 

Д/1-1    
 

Здравствена зашти-
та домаћих животи-
ња (крава - млијечна 
грла) 

 

Законски основ за ову ставку 
је члан 124. Закона о ветери-

нарству (“Службене нови-
не ФБиХ” број: 46/00), ко-
ји обавезује Кантон за пл-
анирање новчаних средс-
тава за провођење превенци-
је,  сузбијања и  искорјењива-
ња заразних болести живот-
иња. 

 

Додатни критерији: 
 

Дефинисани Упуством 

 

Д/1-2    
 

Надокнада штете за 
нешкодљиво уклоњ-
ене серопозитивне 
животиње 

 

Средства за ове намјене биће 
утрошена код надокнаде шт-
ете настале код нешкодљи-
вог уклањања серопозитивн-
их животиња, током прово-
ђења наређених мјера. Зако-
нски основ за ову ставку је 
члан 46. Закона о ветерина-
рству (“Службене новине Ф-
БиХ” број:46/00) и Правилн-
ик о поступку исплате надо-
кнаде штете за нешкодљиво 
уклоњене серопозитивне 
животиње (“Службене нови-
не ФБиХ” бр-ој:98/12) 

 

Додатни критерији: 
 

Дефинисани Упутством 
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Д/1-3 
 

Подршка сајмовима 
који се одржавају на 
подручју кантона  
(Пројекат) 
 

 

- Право кандидовања 
за остваривање подст-
ицаја за организовање 
сајмова (на основу Пр-
ојеката), стичу корис-
ници-клијенти  (прав-
на лица, регистрова-
ни пољопривредни 
произвођачи, удруже-
ња, Задруге) који оба-
вљају дјелатност из 
области примарне по-
љопривредне  произв-
одње. 

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани Упутством 
за остваривање подстицаја 
за 2016.годину. 

 

Д/1-4 
 

Подршка излагачи-
ма који учествују на 
сајмовима ван кант-
она 

 

- Право кандидовања 
за остваривање подст-
ицаја за излагање-пр-
едстављање на сајмов-
има ван кантона им-
ају корисници-клијен-
ти (правна лица, реги-
стровани пољопривр-
едни произвођачи, 
удружења, задруге) 
који обављају дјелатн-
ост из области прима-
рне пољопривредне  
производње  

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани упутством 
за остваривање подстицаја 
за 2016.годину. 
 
 

 

Д/1-5 
 

Увођење стандарда 
у производњи (ИСО, 
ХАЦЦАП) 

 

 

- Право за суфинанси-
рање увођења станда-
рда у производњи им-
ају правна лица која 
су започела стандард-
изацију производа. 

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани упутством 
за остваривање подстицаја 
за 2016.годину. 
 

 

Д/1-6 
 

Едукација фармера 
у складу са законск-
ом регулативом и 
израду брошуре 

 

- Право на остваривање 
ове подстицајне мјере 
има правно лице које 
се јави на јавни позив 
за провођење едукац-
ије и израду брошуре 
у складу са законском 
регулативом. 

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани упутством 
за остваривање подстицаја 
за 2016.годину 

 

Д/1-7 
 

Суфинансирање 
пољопривредних 
произвођача   

 

- Право на суфинанси-
рање обавеза по осно-
ву доприноса за соци-  

 

Додатни критерији: 
  

- Да обављају пољоприв-
редну производњу на св- 
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 (регистрованих 
пољопривредних 
обртника) у износу 
од 50% трошкова уп-
лаћених доприноса) 
- за мушкарце 

- јално осигурање за за-
послене раднике има-
ју корисници-клијен-
ти који су регистрова-
ни као СПП и СПО 
на подручју  Босанско 
-подрињског кантона 
Горажде. 

 

- Уписан у РПГ и РК   
 

- ом газдинству, а коју ће 
утврдити комисија Мин-
истарства за привреду. 

 

- Право на суфинансира-
ње обавеза по овом осно-
ву осигурава се на осно-
ву минималне основице 
прописане Законом. 

  

- Регистрирани пољопри-
вредни произвођачи ко-
ји из било којих разлога 
угасе пољопривредни 
обрт дужни су извршити 
пврат добијених средста-
ва остварених у 2016.го-
дини, а у противном не-
мају право остваривања 
подстицаја по било ком 
основу у наредне три 
године. 

 

Д/1-8 
 

Суфинансирање 
пољопривредних 
произвођача 
(регистрованих 
пољопривредних 
обртника) у износу 
од 60% трошкова 
уплаћених 
доприноса, за жене 

 
 

 

- Право на суфинанси-
рање обавеза по осно-
ву доприноса за соци-
јално осигурање за за-
послене раднике сте-
кли су корисници-кл-
ијенти који су регист-
ровани као СПП и 

СПО на подручју Бо-
санско-подрињског 
кантона Горажде. 

 

- Уписан у РПГ и РК   
 

 

Додатни критерији: 
  

- Да обављају пољоприв-
редну производњу на св-
ом газдинству, а коју ће 
утврдити комисија Мин-
истарства за привреду. 

  

- Право на суфинансира-
ње обавеза по овом осно-
ву осигурава се на осно-
ву минималне основице 
прописане Законом. 

  

- Регистрирани пољопри-
вредни произвођачи ко-
ји из било којих разлога 
угасе пољопривредни 
обрт дужни су извршити 
пврат добијених средста-
ва остварених у 2016.го-
дини, а у противном не-
мају право остваривања 
подстицаја по било ком 
основу у наредне три го-
дине. 

Е Резервна средства 

 
 

Резервна средства 
 

Резервна средства корис-
те се у хитним и непред- 

 

Посебни услови: 
 

Одобравање резервних сре- 
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  виђеним интервенцијама 
у случајевима: 
 

- неопходне интервен-
ције у примарној по-
љопривредној произ-
водњи, 

 

- у случају елементарн-
их и других непогода 
(снијега, града, вјетра, 
поплава, пожара, нап-
ада дивљих животи-
ња), 

 

- као и друга плаћања 
која су неопходна у 
сектору пољопривре-
де.  

 

- носилац газдинства 
или носилац обрта 

дстава врши на основу про-
цјене захтјева за резервна ср-
едства на начин који је пре-
двиђен Програмом. 
 

 
(Укупна вриједност подстицаја) 
 

Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од   370.000,00 КМ дио 
од  244.671,64 КМ је планиран за 2016.годину, док је износ средстава од  125.328,36 
КМ  планиран за измирење дугова – средстава подстицаја из 2015.године.  
 

Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказана је у табели 2. 
 

Табела 2: 
 

Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2016. Години 
 

Буџет за 2016. годину 370.000.00КМ 
 

Р. 
БР. 

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА 
Дуг 

из 2015. 
План 

за 2016. 
Укупно 

А  Анимална производња  108.580,00 55.254,00 163.834,00 

Б  Биљна производња 16.276,21 62.801,64 79.077,85 

Б/2 Подстицаји у  гљиварској производњи  2.500,00 2.500,00 

Ц 
Подстицаји инвестиција у пољопривредна 
газдинства – капитална улагања 

472,15 37.000,00 37.472,15 

Д Остали подстицаји  48.616,00 48.616,00 

Е Резервна средства  18.500,00 18.500,00 

  УКУПНО 125.328,36 224.671,644 350.000,00 
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(Вриједност новчаних подстицаја) 
 

Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за 
подстицаје дефинисани су у табели. 
 

Табела 3: 
 

Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2016. години 
 

КОД ВРСТА ПОДСТИЦАЈА 
Јединица 

мјере 
 

КМ по 
јединици 

мјере 

Укупан 
обим 

подстицаја 

Укупан 
износ у 

КМ 
 

А/1 
 

Подстицаји у анималној 
производњи 
 

       

 
163.834,00 

А/1-1 Производња свјежег крављег 
млијека 2016.год.  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

литар 0,20 11.000 
 

2.200.00 

А/1-2 Производња свјежег крављег 
млијека 2015. год.(децембар)  
-ПРЕНОС 

литар 0,20 1.350 
 

270,00 

А/1-3 Узгој приплодних јуница  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

грло            300 12 
 

3.600,00 
А/1-4 Држање основног стада оваца  

и коза (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 
грло 15 600 

 
9.000,00 

А/1-4-1 Држање основног стада оваца  
и коза  
Физичка лица - дуг из 2015. 

грло 10 4477 
 

44.770,00 

А/1-5 Држање пчелињих друштава 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

друштво 20 300 
 

6.000,00 
А/1-5-1 Држање пчелињих друштава 

Физичка лица - дуг из 2015. 
друштво 10 1731 

 
17.310,00 

А/1-6 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

грло 200 73 
 

14.600,00 

А/1-6-1 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) 
Физичка лица - дуг из 2015. 

грло 150 310 
 

46.500,00 

А/1-7 Држање кока носиља 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

комада 
 

2 
 

1100 
 

2.500,00 
А/1-8 Вјештачко осјемењавање крава 

(ЈП) 
   

 
6.384,00 

А/1-9 Подстицај за узгој товне пилади 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

комад 0,20 15000 2.700,00 

А/1-10 Подстицај за држање коња (СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) и физичка лица 

грло 100 80     8.000,00 
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Б/1 
 

Подстицаји у биљној 
производњи 
 

       

 
79.077,85 

Б/1-1 Заснивање нових засада 
јагодичастог воћа 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

хектар 2000  0 

Б/1-1-1 Заснивање нових засада 
јагодичастог воћа – дуг из 
2015.године 

хектар 2000 0,8 1.600,00 

Б/1-2 Производња  конзумне јабуке 
род  2016. Година (СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО) 

тона 100 70 7.000,00 

Б/1-2-1 Производња конзумне јабуке 
род 2015. године - ПРЕНОС 

тона 100 50,50  5.050,00 

Б/1-3 Производња малине  
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

тона 150 40 6.000,00 

Б/1-3-1 Производња малине 
 – дуг из 2015.год. 

тона 150 97,85 14.676.21 

Б/1-4 Производња у затвореним 
просторима пластеничка 
производња (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

м² 1 20.000 20.000,00 

Б/1-5 Производња (сјетва) житарица  
и љековитог биља 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

хектар 600 5 1.801,64 

Б/1-5-1 Јесења сјетва пшенице  
из 2015.год. ПРЕНОС 

хектар 600 25 
 

15.000,00 
Б/1-6 Производња меркантилног 

кромпира 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

хектара         1500 5,3 7.950,00 

 

Б/2 
 

Подстицаји у гљиварској 
производњи 
 

   2.500,00 

Б/2-1 Производња шампињона и 
буковача (набавка компоста  
за производњу шампињона, 
буковача) (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

тона 
 

50 
  

 
50 

 

 
2.500,00 

 

 

Ц/1 

 

 

Подстицаји инвестиција у 
пољопривредна газдинства  
– капитална улагања 
 

       

 
37.472,15 

Ц/1-1 Суфинансирање изградње 
шталских објеката (објекти за 
крупну стоку) (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

      
10.000,00 
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Ц/1-2 Набавка пољопривредне 
механизације и опреме 
Физичко лице–дуг из 2015. год. 

 17% 
набавне 
вриједности 

  
472,15 

Ц/1-3 Набавка пољопривредне 
механизације и опреме (СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) 

 17% 
набавне 
вриједности 

  
10.000,00 

Ц/1-4 Суфинансирање израде пројект-
не документације за секундарну 
водоводну мрежу за три локали-
тета, по пројекту наводњавања 

    
 

12.000,00 

Ц/1-5 Суфинансирање изградње 
продајног објекта за пласман 
домаћих производа 

    
5.000,00 

 

Д/1 
 

Остали подстицаји 
    

48.616,00 
 

Д/1-1 Здравствена заштита домаћих 
животиња (крава-млијечна грла) 

  
  

    
 3.116,00 

Д/1-2 Надокнада штете за нешкодљи-
во уклоњене серопозитивне 
животиње (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) и физичка лица 

     
4.000,00 

Д/1-3 Подршка сајмовима који  се 
одржавају на подручју кантона 
(пројекат) 

    
20.000,00 

Д/1-4 Подршка излагачима који учес-
твују  на сајмовима ван кантона 

    
0 

Д/1-5 Увођење стандарда у 
производњи (ИСО, ХАЦЦАП) 

    
0 

Д/1-6 Едукација  фармера у складу са 
законском регулативом и израда 
брошуре  

    
500,00 

Д/1-7 Суфинансирање пољопривред-
них произвођача (регистрованих 
пољопривредних обртника) у 
износу од 50% трошкова уплаће-
них доприноса, за мушкарце 

       
 

13.000,00 

Д/1-8 Суфинансирање пољопривред-
них произвођача (регистрованих 
пољопривредних обртника) у 
износу од 60% трошкова уплаће-
них доприноса, за жене 

       
 

8.000.00 

 
Е 

 
Резервна средства 
 

         
18.500,00 

  

УКУПНО  
       

350.000,00 
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(Предност) 
 

Предност при одобравању пр-
ојеката који се односе на други и тре-
ћи специфични циљ ће имати аплика-
нти који: 
 

- су регистровани као пољопри-
вредни обртници, 

 

- који по први пут аплицирају за 
реализацију пројекта. 

 
Средства из Буџета Кантона ће 

се додјељивати корисницима у складу 
са одредбама овог Програма.  
 

Кључни критериј за додјелу ср-
едстава физичком или правном лицу 
јесте испуњавање општих и посебних 
услова за остваривање подстицаја, од-
носно резултати оцјењивања који ће се 
примњаивати на одабране врсте подр-
шке које су базиране на пројектном 
финансирању у складу са одредбама 
овог Програма. 
 

Елиминаторни критерији за ра-
сподјелу средстава из Програма су: 
 

1. испуњавање општих услова 
за кориштење подстицаја, 

 

2. испуњавање посебних усло-
ва за кориштење подстицаја, 

 

3. испуњавање општих и посе-
бних критерија који су пре-
двиђени корисницима за ос-
тваривање подстицаја у окв-
иру модела производње. 

 
Критерији на основу којих ће се 
рангирати корисници средстава су: 
 

1. Резултат процеса аплицирања, се- 
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лекције и евалуације пројеката и 
захјева. 

 
Програмом подстицаја примар-

не пољопривредне производње за 
2016. годину планиране су врсте под-
стицаја, општи и посебни критерији за 
остваривање новчаних подстицаја који 
се налазе у табели 2. овог Програма. 
 

Финансијска средства одобрена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2016. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 3/16) на економс-
ком коду 614 500 – Субвенције јавним 
предузећима - подстицај пољопривре-
ди у укупном износу 370.000 КМ рас-
поређиваће се на основу одобрених за-
хтјева за новчане подстицаје у примар-
ној пољопривредној производњи и од-
обрених новчаних подстицаја за реа-
лизацију пројеката у складу са одред-
бама овог Програма и критерија који 
су саставни дио Програма, те Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
2016. години. Расподјела средстава вр-
шиће се на основу одобрених пројека-
та, захтјева за подстицаје у складу са 
сваким посебним циљем Програма. 
Коначне одлуке о додјели  помоћи ко-
риснку или корисницима средстава из 
овог Програма доноси Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 
5.1. (Општи и посебни услови ) 
 

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

- да је уписан у Регистар пољоп- 
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ривредних газдинстава и клије-
ната, 

 

- да има пољопривредну произ-
водњу на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде, 

 

- да има регистрацију правног 
лица на простору Босанско-по-
дрињског кантона Горажде 

 
Посебни услови који се прим-

јењују за апликанте у оквиру првог 
посебног циља су: 
 

- Услови из овог циља  се односе 
на већ обрађене захтјеве по Пр-
ограму и Упутству из 2015.го-
дине, а који се примјењују и у 
овогодишњем Програму (дуг), 

 
Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру другог по-
себног циља су: 
 

- да су регистровани као самос-
тални пољопривредни обртни-
ци, земљорадничке задруге, по-
љопривредне задруге, ветерин-
арске станице или друштва ог-
раничене одговорности, 

 

- да имају минимално једног ста-
лно запосленог радника, 

 

- да испуњавају опште и посебне 
критерије прописане Програм-
ом и Упутством, 

 

- да немају неизмирених обавеза 
за порезе и доприносе, осим об-
авеза које су обухваћене угово-
ром о репрограмирању обавеза. 

 
Посебни услови који се примј-

ењују за апликанте у оквиру трећег 
посебног циља  су: 
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- да су регистровани као пољоп-

ривредни произвођачи – физи-
чка лица (упис у Регистар по-
љопривредних газдинстава и 
клијената), самостални пољоп-
ривредни произвођачи (СПП, 
СПО), пољопривредне задруге, 
земљорадничке задруге, удруж-
ења која су активна у области 
пољопривреде, друштва огран-
ичене одговорности и локалне 
заједнице, 

 

- да немају неизмирених обавеза 
за порезе и доприносе, осим об-
авеза за које су обухваћене уго-
вором о репрограмирању оба-
веза. 

 
(Кандидовање захтјева за новчане 
подстицаје, приједлога пројеката и 
захтјева за резервним средствима) 
 

Подношење захтјева за новчани 
подстицај у примарној пољопривред-
ној производњи могуће је искључиво у 
случајевима који су дефинисани Про-
грамом. Захтјеве за средства могуће је 
подносити у роковима прописаним 
упутствима за остваривање подстица-
ја. Захтјеви за остваривање права на 
новчане подстицаје у области прима-
рне пољопривредне производње обра-
ђиваће се на основу критерија пропи-
саних Упутством.  
 

У оквиру Програма је могуће 
достављање приједлога за суфинанси-
рање пројеката и финансирање захт-
јева из резервних средстава у складу са 
условима прописаним Програмом. 
Пројекти и захтјеви за средствима до-
стављају се у форми прописаној од ст-
ране Министарства за привреду Бос-
анско–подрињског кантона Горажде.  
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  Достављање захтјева за средст-
вима обрађиваће се у складу са проце-
дурама аплицирања и оцјењиваће се 
од стране комисије Министарства за 
привреду на основу критерија који су 
саставни дио Програма.  
 
(Одобравање захтјева за подстицај 
пољопривредној производњи, прије-
длога пројеката и захтјева за сред-
ствима) 
 
 Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви  аспе-
кти захтјева за подстицај примарној 
пољопривредној производњи, пријед-
лога пројекта или захтјева за средст-
вима адекватно селектују и процијене. 
 

Одобравање новчаних подсти-
цаја у пољопривредној производњи 
проводи се на начин прописан проце-
дурама аплицирања и упутствима за 
остваривање подстицаја. 
 

Сви приједлози пројеката или 
захтјеви се одобравају у складу са про-
цедурама аплицирања, селекције, ева-
луације и рангирања. 
 
(Подношење захтјева за новчаним 
подстицајима) 
 

Подношење захтјева за средства 
новчаних подстицаја у примарној по-
љопривредној производњи у оквиру 
првог посебног циља се врши путем 
прописаних образаца захтјева (З/1-
А,З/ОП,З/1-Р) у складу са Упуством за 
остваривање сљедећих подстицаја у 
примарној пољопривредној произво-
дњи за подстицаје са позиција: 
 

 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

A. Подстицаји  анималној 
производњи  

 

(Позиције за пренос  
  из 2015.године  А/1-2) 

 

(Позиција –  дуг из 2015.године  
 А/1-4-1,А/1-5-1,А/1-6-1) 

 

Подстицај у 2016.години: А/1-8 
 
      Б.  Подстицаји  биљној производњи 
 

(Позиције за пренос  
 из 2015.године (Б/1-2-1; Б/1-5-1) 

 

(Позиција - дуг из 2015.године  
  Б/1-1-1,Б/1-3-1) 

 
       Ц.  Остали подстицаји 
 

(Позиције: Д/1-1, Д/1-2) 
 
        Д.  Позиција: Е 
 

Подношење захтјева за средства 
новчаних подстицаја за запошљавање 
у оквиру другог посебног циља врши 
се путем прописаних образаца захтјева 
(З/1-А, З/1-Б, З/1-М, З/ОП) у складу са 
Упутством за остваривање подстицаја 
у примарној пољопривредној произво-
дњи за подстицаје са позиција: 
 

A. Додатни подстицај у анималној 
производњи 

 

(Позиције: А/1-1, А/1-3, А/1-4,  
 А/1-5, А/1-6, А/1-7, А/1-9) 

 
       Б.  Додатни подстицаји у биљној  
            Производњи 
 

           (Позиције: Б/1-1, Б/1-2, Б/1-3,  
             Б/1-4, Б/1-5, Б/1-6, Б/2-1) 
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       Ц.  Додатни подстицаји за  
             капитална улагања  
 

             (Позиција: Ц/1-3) 
 
       Д.  Подстицаји за суфинансирање  
             доприноса 
 

(Позиције: Д/1-7, Д/1-8) 
 

Подношење захтјева за средств-
има новчаних подстицаја у области 
развоја пољопривредне производње у 
оквиру трећег посебног циља врши се 
путем прописаних образаца захтјева 
(З/1-А, З/ОП, З/КУ) у складу са Упус-
твом за остваривање подстицаја у пр-
имарној пољопривредној производњи 
за подстицаје са позиција: А/1-10, Ц/1-
1, Ц/1-2, Ц/1-4, Ц/1-5 аплицирају за 
захтјевом З/КУ и Д/1-3, Д/1-4, Д/1-5, 
Д/1-6 аплицирају за захтјевом З/ОП у 
складу са процедурама аплицирања из 
овог Програма. 
 
(Подношење  приједлога  пројеката) 

 
Лица која поред општих испу-

њавају и посебне услове Програма им-
ају статус апликанта за пројектно фин-
ансирање у оквиру линија Д/1-3, Ц/1-
1, Ц/1-4, Ц/1-5. 
 

Апликант  може  доставити  са-
мо један приједлог  пројекта у којем  је  
планирано кориштење средстава из 
Програма на основу јавног позива који 
објављује ово  Министарство. 
 

(Финансирање  пројеката) 
 

Минималан и максималан изн-
ос гранта који може бити затражен за 
суфинасирање пројеката је у распону 
од 2.000,00 КМ до 20.000,00 КМ за пози- 
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цију (Д/1-3, Ц/1-1, Ц/1-4, Ц/1-5). 
 

(Захтјеви  за  средствима резерве) 
 
 Апликанти могу доставити зах-
тјев за средствима резерве за додјелу 
новчаних подстицаја за реализацију 
појединачних активности у складу са 
одредбама овог програма и након об-
јављивања јавног позива. 
 

Апликанти у случају  постојања  
хитних или специфичних потреба ко-
ји  су  директно повезани са  циљевима  
Програма, могу доставити  захтјеве  за  
средствима у складу са одредбама Пр-
ограма. 
 

Апликанти на резервна средст-
ва аплицирају у форми захтјева за ср-
едствима прописаном од стране Мин-
истарства за привреду (образац З/1-Р). 

 
(Обавезни  садржај  захтјева 

за средства резерве) 
 
 Садржај захтјева за средствима 
дефинисан је Упутством за оствари-
вање подстицаја Министарства за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Приликом аплицирања у ви-
ду захтјева за одобравање средстава 
резерве, апликант  је дужан навести  
сљедеће  информације: 
 

- разлог  због  којег тражи  одобрава-
ње  средстава, 

 

- укупни износ потребних средстава, 
 

- тражени  износ  новчаних средста-
ва, 

 

- износ  средстава  који  би  се  обезб-
иједио  из  других  извора, 
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- релевантну документацију којом се 

доказује оправданост подношења 
захтјева, насталих трошкова и пот-
ребних средстава. 

 
(Финансирање  захтјева 
за  средствима резерве) 

 

Финансирање захтјева за  средс-
тава резерве проводи се у складу са 
Програмом. 
 

Захтјеви за одобравање  средст-
ава у појединачном случају не могу 
бити већи од 2.000,00 КМ. Властита ср-
едства апликанта су пожељна, али ни-
су обавезујућа. У току године  аплика-
нт може поднијети само један захтјев 
за средствима. 
 

(Подношење апликација,  
отварање  апликација  

и административна  провјера) 
 

Захтјеви за остваривање новча-
них подстицаја за подстицање пољоп-
ривредне производње, приједлози пр-
ојеката и захтјеви за резервна средства 
подносе се кантоналном Министарст-
ву привреде у форми прописаној у ов-
ом Програму и Упутству за остварива-
ње подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи. 

 

 Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања да ли ап-
ликант спуњава услове за остваривање 
новчаних подстицаја у складу са усло-
вима за различите специфичне циље-
ве Програма. 
 

Апликације на захтјеве за сред-
ствима се након административне пр-
овјере и оцјењивања упућују у даљу 
процедуру.   

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

Правна и физичка лица подно-
се захтјеве и потребну документацију 
у роковима прописаним Упутством за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи Кантоналном Министарству за пр-
ивреду (сектор за пољопривреду). 
 

Отварање апликација и адми-
нистративна провјера за приједлоге 
пројеката (Д/1-3, Ц/1-1, Ц/1-4, Ц/1-5) 
проводи се најкасније 30 дана од кра-
јњег рока за подношење пројеката. 

 
 Министарство (Сектор за пољо-
привреду) ће административном  про-
вјером провјеравати  да ли је свака  ап-
ликација задовољила сљедеће  услове: 
 

- да  апликант испуњава опште усло-
ве за учествовање у Програму, 

 

- да апликант испуњава посебне усл-
ове за учествовање у Програму, 

 

- да апликант испуњава основне и 
посебне критерије прописане у 
Програму, 

 

- да је документација  потпуна  и ис-
правно попуњена у складу са про-
писаном формом. 

 
За апликације које задовољавају 

претходне услове у административној 
провјери захтјева за новчане подстица-
је Министарство врши провјеру доку-
ментације у складу са Упутством, утвр-
ђује чињенично стање на терену и об-
рађује захтјеве у складу са Програмом 
и Упутством.  
 

Уколико се ради о пројектном 
финансирању, након испуњавања усл- 
ова из административне провјере, ко- 
мисија ће апликацију евалуирати у ск- 
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ладу са одредбама Програма. У супро-
тном, апликација ће и без евалуације 
бити одбијена из административних 
разлога. Приједлози пројеката писани 
рукописом ће бити аутоматски одби-
јени. 
 

(Одобравање новчаних подстицаја) 
 

Након обраде и провјере доста-
вљене документације, Кантонално Ми-
нистарство врши обрачун новчаних 
подстицаја само за клијенте чији су 
захтјеви благовремени, основани и по-
тпуни. Обрачун новчаних подстицаја 
врши се на прописаним обрасцима у 
складу са Упутством у прописаним ро-
ковима. 
 

(Селекција приједлога пројеката) 
 

За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања пројеката 
Министарство формира комисију. Ко-
мисија све достављене апликације раз-
матра и евалуира у периоду од макси-
мално 30 дана од завршетка админис-
тративне провјере. У евалуацији проје-
ката комисија примјењује пет група 
индикатора, и то: 
 

 Финансијски и оперативни 
капацитети апликанта, 

 

 Релевантност, 
 

 Методологија, 
 

 Одрживост, 
 

 Буџет и трошковна ефикасност. 
 

(Селекција захтјева 
за средствима резерве) 

 

Селекција достављених захтјева 
за подстицаје примарној пољоприв- 

Број 1 – страна 29 
 

 
редној производњи проводи се у скла-
ду са Упуством. Комисија проводи ева-
луацију након проведене администра-
тивне провјере. У селекцији захтјева за 
средствима комисија примјењује три 
групе индикатора и то: 
 

 Релевантност, 
 

 Одрживост, 
 

 Буџет и трошковна ефикасност. 
 

(Оцјењивање пројеката и захтјева 
за резерва средства) 

 
Оцјењивање приједлога проје-

ката и захтјева за резервним средстви-
ма се проводи на основу скале за ева-
луацију. Евалуациони критерији су 
подијељени у оквиру група и подгр-
упа. За сваку подгрупу комисија даје 
оцјену између 1 и 5 према сљедећим 
категоријама процјена:  
 

1 - веома слабо;  
 

2 - слабо;  
 

3 - адекватно;  
 

4 - добро;  
 

5 - веома добро. 
 

Свака оцјена се множи са коеф-
ицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат изно-
си 100, док је максималан број бодова 
за захтјев за средствима 80. 
 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова, односно захтјеви за средствима 
који имају мање од 50 бодова, се одб-
ацују у првом кругу селекције. Уколи-
ко је укупан резултат у поглављу реле- 
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вантност мањи од 15, апликација се 
одбија без обзира на добивен укупан 
максималан број бодова. Уколико је 
укупан резултат у поглављу буџет и 

трошковна ефикасност мањи од 10, 
апликација се одбија без обзира на 
добивен укупан максималан број бо-
дова. Комисија ће процјењивати ври- 

једност индикатора.   
 

Сви чланови комисије додјељу-
ју оцјене, а укупан број бодова се доб-
ија када се збир оцјена добивених од 
свих чланова комисије подијели са бр-
ојем чланова комисије. 

 
(Скала за евалуацију) 

 
Табела 4. 

 

ОПИС ИНДИКАТОРА ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ 

1.    Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
       пројектом 

5  

1.2. Процијењени ниво знања за имплементацију 
       пројеката 

5  

2.   Релевантност 30 30 

2.1. Колико је апликација релевантна посебни циљ 
       Програма 

5x2 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете  
       из Програма? 

5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване 
       резулате Програма? 

5x2 5x2 

3.    Методологија 10  

 3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговара- 
        јуће и конзистентне са циљевима и очекиваним ре- 
        зултатима пројекта? 

5  

3.2.  Колико је кохерентан дизајн пројекта, анализа про- 
        блема, да ли су предложене активности одговарајуће 
        за рјешавање презентованог проблема? 

5  

4.   Одрживост 20 20 

4.1. Да ли ће предложене активности значајније допри- 
       нијети рјешавању проблема који је наведен у пријед- 
       логу пројекта или захтјеву? 

5 5 

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

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

5 5 

5.   Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очеки- 
       ваних резултата задовољавајући? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
 

(Процедуре одобравања захтјева 
за подстицаје у примарној 

пољопривредној производњи) 

 
Апликације поднесене у форми 

захтјева за подстицаје у примарној по-
љопривредној производњи одобравају 
се у складу са Упуством. 
 

Захтјеви поднесени Министар-
ству за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде - сектор пољопри-
вреде након 31.12.2016. године (подст-
ицај за произведено свјеже  кравље мл-
ијеко за мјесец децембар) преносе се у 
наредну годину. Министарство за пр-
ивреду ће запримљене захтјеве за сјет-
ву пшенице у јесењем року 2016.годи-
не обрадити у складу са Програмом и 
Упутством из 2016. године. 

 
 Поред наведених захтјева, у Бу-
џет 2016. године преносе се као дуг  
сљедећи захтјеви за остваривање новч-
аних подстицаја, и то у области анима-
лне производње: подстицај за држање 
основног стада оваца и коза – физичка 

лица, држање пчелињих друштава – 
физичка лица, држање матичног стада 
крава - физичка лица; у области биљ-
не производње: заснивање нових  заса-
да јагодичастог воћа, производња мал-
ине, набавка пољопривредне механи-
зације и опреме. Процедуре обухватају 
проведене, а не реализоване поступке 
Програма подстицаја за пољопривре-
ду из 2015.године. 
 

Све створене обавезе из 2016. го-
дине реализираће се у складу са Прог-
рамом и Упутством из 2016. године. 
 

(Процедуре одобравања 
приједлога пројеката) 

 
Пројекте који су у процесу ева-

луације добили више од 70 бодова ко-
мисија рангира по броју освојених бо-
дова. 
 

Након  проведеног  рангирања,  
одобравају се сви  најбоље рангирани  
пројекти до висине расположивих ср-
едстава која су дефинисана за сваки   
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појединачни циљ. Сви најбоље ранги-
рани пројекти за које постоје распло-
жива средства имају статус одобрених  
пројеката. 
 

Приједлози пројеката који им-
ају више од 70 бодова, али за чије фин-
ансирање нема расположивих средста-
ва, стављају се на листу чекања у слу-
чају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма. 
 

У правилу, комисија предлаже 
одобравање пројеката у пуном износу. 
 

У изузетним случајевима, коми-
сија уз образложење предлаже одобра-
вање пројекта у умањеном износу у за-
висности од резултата процеса евалуа-
ције и провјере на терену.   

 
            За све одобрене пројекте Мини-
старство предлаже Влади да донесе од-
луку о одобравању средстава из Буџе-
та Босанско-подрињског кантона – ек-
ономски код 614 500 – Субвенције јавн-
им предузећима - пољопривредна пр-
оизводња у складу са Законом о изв-
ршењу Буџета. 
          

Истовремено са приједлогом 
одлуке о одобравању средстава из Бу-
џета, Влади се доставља одобрени при-
једлог пројекта и нацрт уговора о фи-
нансирању или суфинансирању одоб-
реног пројекта. 
 

У случају да је планирано суф-
инансирање пројекта веће од 6.000 КМ, 
уз нацрт уговора подноси се и пријед-
лог закључка Владе о давању сагласно-
сти министру за привреду за потпи- 
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сивање уговора.  
 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације пројекта, вријеме 
имплементације, обавезе корисника 
средстава и Министарства за привре-
ду, начин обезбјеђења инструмената 
за осигурање намјенског утрошка сре-
дстава. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско- под-
рињског кантона Горажде, захтјев је 
одобрен те се приступа потписивању 
уговора за суфинансирање пројекта. 
 

(Процедуре одобравања захтјева 
за средствима резерве) 

 
Апликације поднесене у форми 

захтјева за средства комисија рангира 
по броју освојених бодова, за оне зах-
тјеве које су добили више од 50 бодова.  
 

Након проведеног рангирања 
комисија предлаже одобравање захтје-
ва у пуном или умањеном износу у за-
висности од резултата процеса евалу-
ације. У току провођења процедура 
одобравања захтјева, комисија води ра-
чуна о претходно одобреним захтјеви-
ма, односно пројектима који се налазе 
у процесу одобравања. Комисија може 
предложити привремену суспензију 
процедура одобравања захтјева најви-
ше до 3 мјесеца, након чега доноси ко-
начни приједлог одлуке. 
 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, али за чије фи-
нансирање нема расположивих сред-
става, стављају се на листу чекања у сл-
учају обезбјеђења додатних средстава 
за Програм или доношења одлуке о  
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прерасподјели средстава у складу са 
одредбама Програма.  
 

Све одобрене захтјеве Министа-
рство предлаже Влади да, у складу са 
Законом о извршењу Буџета, донесе 
одлуку о одобравању средстава из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона – 
економски код 614 500 – Подстицај по-
љопривредној производњи. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке о одобравању захтјева за испла-
том средстава од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, зах-
тјев и одлука о одобравању средстава 
се достављају Министарству за финан-
сије.  
 

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници  средстава  су  лица 
која испуњавају опште и посебне усло-
ве Програма и која су успјешно завр-
шила процес аплицирања, селекције и 
евалуације и која су успјешно ранги-
рана за кориштење средстава из овог  
Програма. 
 

Физичка и правна лица која  ис-
пуњавају опште услове за остваривање 
новчаних подстицаја имају статус  апл-
иканта. Физичка и правна лица која 
аплицирају на средства у оквиру под-
стицаја за достизање комерцијалног 
статуса и подстицаја у оквиру развоја 
пољопривреде морају испуњавати пос-
ебне услове и критерије за остварива-
ње новчаних подстицаја. 
 

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 

За провођење Програма су над- 
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лежни упослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтијева анга-
жовање додатних упосленика на про-
вођењу Програма, изузев за кориште-
ње вањских услуга за потребе израде 
базе података регистра корисника. 
 

Поред упосленика који ће бити 
ангажовани на имплементацији Прог-
рама, на Програму ће бити ангажова-
на лица на пословима комисија које се 
формирају у складу са Програмом. 
Чланови комисије за провођење акти-
вности на оцјењивању апликација не 
могу бити чланови комисије за конт-
ролу реализације уговорених обавеза 
по овом Програму. Комисије по овом 
Програму се не плаћају. 
 

(Мониторинг имплементације 
Програма) 

 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. У  
циљу  осигурања  процјене  резултата,  
одабрани  корисници  су дужни након  
утрошка одобрених средстава достав-
ити Министарству за привреду  извје-
штај о проведеним активностима  које  
су одобрене за финансирање из Прог-
рама.    
 

Надзор над реализацијом Прог-
рама врше Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Кантонална управа за инспекцијс-
ке послове/пољопривредни инспектор. 
 

Мјерење резултата и проведен-
их активности ће се вршити на основу  
периодичног мониторинга имплемен- 
тације пројеката сачињавањем запис- 
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ника уз који ће бити сва неопходна до-
кументација којом се доказује импле-
ментација намјенског утрошка додије-
љених средстава. 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

(Преглед очекиваних  
резултата подршке) 

 
Реализацијом Програма  очеку-

је се остваривање конкретних резулта-
та од стране апликаната којима су од-
обрена средства. 
 

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

- повећање анималне производње, 
 

- повећање биљне производње, 
 

- повећање броја запослених у 
пољопривреди, 

 

- повећање капиталних улагања 
у пољопривредну производњу, 

 

- повећање обрадивих површина. 

 

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАСХОДА И РИЗИКА 

 

(Непредвиђени расходи) 
 

Непредвиђени расходи за оста-
ле програмом предвиђене активности 
могу се појавити само као резултат пр-
омена унутар интерне структуре сам-
ог Програма. 
 

Како би се смањили непредвиђ-
ени расходи унутар схеме подстицаја, 
уведене су квоте обима остваривања 
подстицаја. Додатно обезбјеђење за не-
предвиђене расходе је уведено кроз 
минималне и максималне вриједности 
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издатака за сваки специфични циљ, 
чиме је Програм додатно заштићен од 
непредвиђени расхода. 

 
(Ризици) 

 
У приједлозима пројеката или 

захтјевима за средствима апликанти су 
дужни процијенити све ризике који 
могу утицати на остваривање плани-
раних резултата пројекта. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти мјере које ће подузети у случају ост-
варивања ризика који могу утицати на 
остваривање планираних резултата.  
 

У случају да на појединим став-
кама средства не буду у потпуности 
утрошена, а на појединим недостају, 
Министарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде има пр-
аво да својом одлуком иста преусмјери 
у другу ставку.  

 
          У случају промјене висине сред-
става и других трошкова по ,,Програ-
му новчаних подстицаја у пољоприв-
реди  за 2016. годину”, који могу наста-
ти као резултат промјене законских 
прописа или усклађивања Буџета Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
,,Програм новчаних подстицај пољоп-
ривредној производњи за 2016. годи-
ну” се може мијењати, односно износи 
средстава по ставкама у ,,Програму 
новчаних подстицаја у пољопривреди 
за 2016. годину” смањивати или пове-
ћавати уз сагласност Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Број:03-14-2025-1/16            П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице са економског кода 614 
200 – Текући трансфери појединцима 
(ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица) 
за 2016.годину, на који је Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде дала 
сагласност својом Одлуком број: 03-14-
944/16 од 17.06.2016.године, Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на 87. редовној сједници одржаној да-
на 26.12.2016.године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Регионалном одбору за повратак  
у југоисточну Босну на име хитне 
санирања локалног пута Букве-

Зидине у Општини Ново Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 2.000,00 КМ Регионал-
ном одбору за повратак у југоисточну 
Босну на име хитне санације локалног 
пута у мјесту повратка Буква-Зидине у 
Општини Ново Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. Одлуке до-
значити из Буџета Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице - економски код 
– 614200 – Текући трансфери поједи-
нцима (ЈАМ 001 - Издаци за расељена  
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лица) за 2016.годину, на жирорачун 
Регионалног одбора за повратак у југо-
источну Босну број: 1610300004210087, 
отворен код Раифаизен банке д.д. БиХ 
– филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде.  
 

Члан 4. 
 
 Обавезује се Регионални одбор 
за повратак у југоисточну Босну да по 
реализацији средстава достави извјеш-
тај Министарству за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избј-
еглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2031/16               П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли- 
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ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица) за 2016.годину, на који је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де дала сагласност својом Одлуком бр-
ој:03-14-944/16 од 17.06.2016.године, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 87. редовној сједници, одрж-
аној дана 26.12.2016.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 

Регионалном одбору за повратак 
 у југоисточну Босну 

 
Члан 1. 

 

 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 300,00 КМ Регионалном 
одбору за повратак у југоисточну Бос-
ну за потребе подмирења дијела трош-
кова рада канцеларије. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. Одлуке до-
значити на жирорачун Регионалног 
одбора за повратак у југоисточну Бо-
сну број:1610300004210087, отворен код 
Раифаизен банке д.д. БиХ – филијала 
Горажде из Буџета Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице, економски 
код 614 200 – Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 001 - Издаци за расе-
љена лица) за 2016.годину. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, Влада Босанско-подрињск- 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
ог кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 

 
Члан 4. 

 

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

Број:03-14-2032/16               П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско - подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/16), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 87. редовне сједнице, одржаном 
дана 27.12.2016. године, д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 

и избјеглице са економског кода 
614100 (ЈАО 002) – Текући трансфери 

другим нивоима власти (Дом за стара 
и изнемогла лица) за 2016. годину 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
сагласност на Програм измјена и допу-
на Програма утрошка средстава Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјег-
лице за 2016. годину, са економског 
кода 614100 (ЈАО 002) – Текући транс-
фери другим нивоима власти (Дом за 
стара и изнемогла лица) за 2016. год-
ину, у укупном износу од 270.000,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-2040/16               П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

7а) 
 

П Р О Г Р А М  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 

Босанско-подрињског кантона  

Број 1 – страна 37 
 

 
Горажде са економског кода 614100 

(ЈАО 002) – Текући трансфери другим 
нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2016.годину 

 
Члан 1. 

 
Програм утрошка средстава са 

економског кода 614100 (ЈАО 002) – Те-
кући трансфери другим нивоима вла-
сти (Дом за стара и изнемогла лица) за 
2016. годину, на који је дата сагласност 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-600/16 
од 29.04.2016. године, у Поглављу 1. 
НАЗИВ ПРОГРАМА, у поднаслову 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ, износ укуп-
не вриједности Програма од „400.000 

КМ” мијења се у износ од „270.000 

КМ”.  
 

У поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕ-
ДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА,  
износ „400.000 КМ” мијења се и гласи: 
„270.000 КМ”.  
 

Члан 2. 
 

Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Број:08-14-684-6/16            М И Н И С Т А Р 
27.12.2016.године              Дамир Дучић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ- 



Број 1 – страна 38 
 
 
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614200 - Текући 
трансфери појединцима – БОР - 003 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 5/16), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 87. редовној сједници, одрж-
аној дана 26.12.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име  бесповратне помоћи   
за рјешавање стамбених потреба 

бораца и чланова њихових породица 
Босанско–подрињског  

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 70.000,00КМ на име једно-
кратних бесповратних помоћи за рје-
шавање стамбених потреба бораца и 
чланова њиховох породица са просто-
ра Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

Реализација средства из члана 
1. ове Одлуке извршиће се на основу 
посебне одлуке о додјели средстава, 
коју доноси министар за борачка пита-
ња.  
 

Члан 3. 
 

 Одобрена средства обезбиједи-
ти из буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614 200 – Те- 
кући трансфери појединцима – БОР 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
003. 
 

Члан 4 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2039/16              П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

9 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 87. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План  
о измјенама Плана утрошка 

средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са подрачуна “Кантоналног 
стамбеног фонда Босанско-

подрињског кантона Горажде” 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на План о измјенама Плана утрош-
ка средстава Министарства за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту ок-
олине Босанско-подрињског кантона 
Горажде са подрачуна “Кантоналног 
стамбеног фонда Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2020/16               П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

9а) 
 

П  Л  А  Н 
о измјенама Плана утрошка 

средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са подрачуна “Кантоналног 
стамбеног фонда Босанско-

подрињског кантона Горажде” 
 
  
1. Овим се Планом врше измјене Пла-

на утрошка средстава Министарс-
тва за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
подрачуна “Кантоналног стамбен-
ог фонда Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број:09-14-245-2/16 
од 07.06.2016. године и Измјене и 
допуне Плана утрошка средстава 
Министарства за урбанизам, про-
сторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде са подрачуна “Кантоналног 
стамбеног фонда Босанско-подри-
њског кантона Горажде” број: 09-
14-245-5/16 од 01.08.2016. године. 

 
2. На почетној страници Плана у та- 

Број 1 – страна 39 
 
 
чки 4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС, пла-
нирани износ средстава од „304.000,00 
КМ” се мијења у „244.000,00 КМ”.  

 
3. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА” у табеларном прегледу број 
1., планирани износ средстава од 
„89.270,00 КМ” се мијења у 
„205.000,00 КМ”. 

 
4. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА”, у табеларном прегледу број 
2., планирани износ средстава од 
„210.730,00 КМ” се мијења у 
„35.000,00 КМ”. 

 
5. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА”, у ставу 2. текст иза ријечи: 
„(трошкови техничког прегледа)” 
се брише. 

 
6. Остале одредбе Плана утрошка ср-

едстава Министарства за урбаниз-
ам, просторно уређење и заштиту 
околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са подрачуна “Кант-
оналног стамбеног фонда Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” 
остају непромијењене. 

 

Број:09-14-245-8/16 М И Н И С Т А Р 
27.12.2016.године  Слободан Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај План дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број: 03-14-2020/16 од 
27.12.2016. године.  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  



Број 1 – страна 40 
 
 
8/15) и члана 88. Закона о заштити ок-
олине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/05, 11/10 и 8/11), а у складу са За-
коном о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2016. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
3/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на наставку 87. редовне 
сједнице, одржаном дана 27.12.2016. го-
дине, д о н о с и :   
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План  
о измјенама Плана утрошка 

средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  
за 2016. годину са Подрачуна  

за заштиту околине у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на План о измјенама Плана утрош-
ка средстава Министарства за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту ок-
олине Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину са Подрачуна 
за заштиту околине у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под- 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2042/16               П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

10а) 
 

П  Л  А  Н 
о измјенама Плана утрошка 

средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2016. 

годину са Подрачуна за заштиту 
околине у Босанско-подрињском 

кантону Горажде 
 
 
1. Овим се Планом врше измјене Пла-

на утрошка средстава Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
Подрачуна за заштиту околине у 
Босанско-подрињском кантону Го-
ражде, број:09-14-189-2/16 од 09.05. 
2016. године, на који је сагласност 
дала Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Одлуком број:03-
14-590/16 од 29.04.2016. године.  

 

2. На почетној страници Плана у тач-
ки 4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС, план-
ирани износ средстава од „360.000,00 
КМ” се мијења у „310.000,00 КМ”. 

 

3. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА”, у табеларном прегледу број 
1., планирани износ средстава од 
„90.000,00 КМ” се мијења у 
„80.000,00 КМ”. 

 

4. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА”, у табеларном прегледу број  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

2., планирани износ средстава од 
„75.000,00 КМ” се мијења у 
„60.000,00 КМ”. 

 
5. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА”, тачке 4. и 5. се бришу. 
 
6. У Поглављу „УТРОШАК СРЕДСТ-

АВА”,  табеларни преглед број 6. 
постаје табеларни преглед број 4, а 
планирани износ средстава од 
„135.000,00 КМ” се мијења у 
„130.000,00 КМ”. 
У ставу 2. иза табеларног прегледа 
6. бројеви: „ 2, 3, 4, 5. и 6.” замјењују 
се бројевима: „2, 3. и 4.” 

 
1. Остале одредбе Плана утрошка ср-

едстава Министарства за урбаниз-
ам, просторно уређење и заштиту 
околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са Подрачуна за заш-
титу околине у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде остају непр-
омијењене. 

 

Број:09-14-189-6/16     М И Н И С Т А Р 
27.12.2016.године  Слободан Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај План дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број: 03-14-2042/16 од 
27.12.2016. године.  
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 50. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона  

Број 1 – страна 41 
 

 
Горажде”, број: 3/16), а у складу са Пл-
аном утрошка средстава Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016.годину, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на наставку 87. редовне сједни-
це, одржаном дана 27.12.2016. године, 
д о н о с и: 
  
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама Програма утрошка 

средстава Министарства 
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са економског кода 614 100 - Текући 
трансфери нижим нивоима власти 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама Програма 
утрошка средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 100 - Текући трансфери нижим ни-
воима власти са планираним износом 
од 60.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2041/16               П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

................................... 
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11а) 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама Програма утрошка 

средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са економског кода 614 100 -                     
Текући трансфери нижим  

нивоима власти 
  
 
 
1. Овим се Програмом врше измјене 

Програма утрошка средстава Мин-
истарства за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
са економског кода 614 100 – Теку-
ћи трансфери нижим нивоима вла-
сти, број: 09-14-490-2/16 од 09.12. 
2016. године, на који је сагласност 
дала Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Одлуком број: 
03-14-1866/16 од 05.12.2016. године.  

 
2. У Поглављу „НАЗИВ ПРОГРАМА” у 

поднаслову “Укупна вриједност 

Програма” планирани износ сред-
става од „70.000,00 КМ” се мијења у 
„60.000,00 КМ”. 

 
3. У Поглављу „ПОТРЕБНА СРЕДС-

ТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРА-
МА” планирани износ средстава 
од „70.000,00КМ” се мијења у 
„60.000,00 КМ”. 

 
4. Остале одредбе Програма утрошка 

средстава Министарства за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту 
околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са економског кода 
614 100 – Текући трансфери нижим  

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
нивоима власти остају непромије-
њене. 

 

Број:09-14-490-6/16      М И Н И С Т А Р 
27.12.2016.године  Слободан Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај План дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број: 03-14-2041/16 од 
27.12.2016. године.  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, на 87. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналном 

правобранилаштву Босанско-
подрињског кантона Горажде  
за набавку ситног инвентара 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Кантоналном 
правобранилаштву Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за набавку једне 
(1) пословне торбе за службене потре-
бе. 
 

Члан 2. 
  
 Средства за  наведену набавку 
обезбиједиће се из Буџета Кантоналн-
ог правобранилаштва Босанско-подр-
ињског кантона Горажде за 2016.годи-
ну са економског кода 613 400 – Наба-
вка материјала. 



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2026/16               П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 87. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава из Буџета Владе 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 200  

(БАЛ 006) - Текући трансфери 
појединцима 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама                               
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде са економског кода 614 200 
(БАЛ 006) – Текући трансфери поједи-
нцима. 
 

Члан 2. 
 

Програм о измјенама и допуна- 

Број 1 – страна 43 
 

 
ма Програма из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2922/16              П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

13а) 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде  
са економског кода 614 200 (БАЛ) – 
Текући трансфери појединцима 

 
 
 

 Измјене и допуне Програма ут-
рошка средстава Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 200 – Текући трансфери 
појединцима, врше се у дијелу висине 
средстава за реализацију Програма и 
иста умјесто 20.000,00 КМ износе 
25.400,00 КМ. 
 
 Остали дијелови Програма ост-
ају непромијењени. 
 

Број:03–14–2022-1/16          П Р Е М И Ј Е Р  
27.12.2016.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско  



Број 1 – страна 44 
 
 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 87. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.12.2016. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава из Буџета  
Владе Босанско-подрињског кантона 

Горажде са економског кода  
614 300 (БАН 001) - Текући трансфери 

непрофитним организацијама 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама                               
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде са економског кода 614 300 
(БАН 001) - Текући трансфери непро-
фитним организацијама. 
 

Члан 2. 
 

Програм о измјенама и допуна-
ма Програма из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2023/16              П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
   Г о р а ж д е 

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

 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

14а) 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде  
са економског кода 614 300 (БАН 001) 
 - Текући трансфери непрофитним 

организацијама 
 
 
 Измјене и допуне Програма ут-
рошка средстава Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економс-
ког кода 614 300 (БАН 001) – Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма, врше се у дијелу висине средстава 
за реализацију Програма и иста умјес-
то 40.000,00 КМ износе 35.600,00 КМ. 
 Остали дијелови Програма ост-
ају непромијењени. 
 

Број:03–14–2023-1/16          П Р Е М И Ј Е Р  
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 87. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава из Буџета Владе 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 300 

(БАН 002) - Текући трансфери 
непрофитним организацијама  

– вјерским заједницама 



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама                               
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде са економског кода 614 300 
(БАН 002) - Текући трансфери непро-
фитним организацијама – вјерским за-
једницама. 
 

Члан 2. 
 

Програм о измјенама и допуна-
ма Програма из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2024/16              П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

15а) 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 300 (БАН 002) - 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама – вјерским 
заједницама 

 
 
 

 Измјене и допуне Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 300 (БАН 002) - Текући  

Број 1 – страна 45 
 
 
трансфери непрофитним организаци-
јама – вјерским заједницама, врше се у 
дијелу висине средстава за реализаци-
ју Програма и иста умјесто 40.000,00 

КМ износе 25.000,00 КМ. 
 Остали дијелови Програма ост-
ају непромијењени. 
 

Број:03–14–2024-1/16          П Р Е М И Ј Е Р  
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 87. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовањау 

иностранство – Република Турска 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова-
ње у иностранство - Република Турска, 
премијеру Босанско-подрињског кант-
она Горажде, Емиру Оковићу, на поз-
ив копредсједника Уније општина ту-
рског свијета (ТДББ). 
 

Службено путовање ће се обав-
ити у периоду од 27. до 29.12.2016. год-
ине. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 



Број 1 – страна 46 
 
 
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-49-2044/16               П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/15), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 87. редовној сједници, одрж-
аној дана  26.12.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању израде монографије 

Горажде 1992-1995.година 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком покрећу акти-
вности на изради монографије Гораж-
де 1992-1995.година у циљу научног и 
квалитетног прикупљања чињеница и 
података и њихове научне обраде из 
периода 1992-1995.година. 

 

Члан 2. 
  

 Носиоци активности за реали-
зацију су Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Министарство за бо-
рачка питања, Министарство за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт 
и Служба за односе с јавношћу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан3. 
 

 Партнери у реализацији актив-
ности су Институт за истраживање зл- 
очина против човјечности и међуна- 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
родног права БиХ – Сарајево и Минис-
тарство за образовање Кантона Сараје-
во. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–49-2047/16              П Р Е М И Ј Е Р 
26.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу чланова 8. и 23. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на наставку 87. 
редовне сједнице, одржаном дана  
27.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о овлаштењу за обављање послова 

 из надлежности премијера 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овлашћује се министар за фи-
нансије, Нуџеим Џиханић, да због слу-
жбеног путовања премијера Босанско-
подрињског кантона Горажде, Емира 
Оковића, обавља послове из надлеж-
ности премијера у период од 27. до 
29.12.2016.године. 
 

Члан 2. 
  

Одлука ступа на снагу даном  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно  ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
   

Број:03–05-2056/16              П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1719/16 
од 04.11.2016 године о усвајању „Прог-
рама новчаних подстицаја у пољоп-
ривреди за 2016. годину” и Упутства за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-14-1611-2/16   од 18.11.2016 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 88. редовној сјед-
ници, одржаној дана 30.12.2016.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за  подстицај у пољопривреди-

резервна средства 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласн-
ост Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

18.000,00 КМ за подстицај у пољопри-
вреди - резервна средства. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та- 
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беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај - резервна средства са виси-
ном појединачних износа како слије-
ди: 
 

1. Мешановић Енвер     1.000,00 КМ 
2. Дедовић Рамиза          1.000,00 КМ 
3. Мутлак Илија 1.000,00 КМ 
4. Гагула Ермин 1.500,00 КМ 
5. Ченгић Исмета   1.000,00 КМ 
6. Адиловић Хасиб 1.000,00 КМ 
7. Џебо Исад                    1.500,00 КМ 
8. Мулахметовић Хусеин 1.350,00 КМ 
9. Муџелет Кана               1.050,00 КМ 
10. Поповић Едхем    500,00 КМ 
11. Куртовић Алија 900,00 КМ 
12. Јовановић Миленко 1.300,00 КМ 
13. Хурић Јасмин 500,00 КМ 
14. СПП “НЕРМИН” вл. 

Мешановић Нермин 
300,00 КМ 

15. СПП “СТОЧАР”  
вл. Радоовић Дурмо 

1.050,00 КМ 
 

16. СПП “НЕДО”  
вл. Мухарем Рамовић 

750,00 КМ 

17. СПП “ДЕА”  
вл. Дедовић Ениса 

1.000,00 КМ 

18. Удружење узгајива-
ча медоносног, аро-
матичног и љекови-
тог биља БПК „ФА-
ЦЕЛИЈА” Горажде 

1.300,00 KM 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614-500 ПОД 002 - Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња - резервна средства. 
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Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2125/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1719 
/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88. редо-
вној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи – “Суфинансирање 
израде пројектне документације  

за секундарну мрежу за три 
локалитета, по пројекту 

наводњавања” 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком врши додјела  

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
новчаних средстава у износу од  

11.881,00 КМ за подстицај пољоприв-
редној производњи – “Суфинансира-
ње израде пројектне документације 
за секундарну мрежу за три локали-
тета, по пројекту наводњавања” . 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ удружења која су ост-
варила право на подстицај са висином 
појединачног износа како слиједи: 
 

1. Удружење корисника воде  
“Цвилин-Устиколина” 
 Фоча у ФБиХ                7.356,00  КМ      

2. Удружење корисника  
воде “Хубјери”  
Горажде                            4.525,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи – Суфин-
ансирање израде пројектне докумен-
тације за секундарну мрежу за три 
локалитета, по пројекту наводњава-
ња” у износу од 11.881,00 КМ. 
 

Средства уплатити на жирора-
чуне удружења и то: 
 

Жирорачун Удружења корисника 
воде “Цвилин-Устиколина” Фоча у 
ФБиХ                                     
ПБС д.д. Сарајево филијала Горажде 
број: 101-14000674063-35; 
 

Жирорачин Удружења корисника  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
воде “Хубјери” Горажде  отворен код  
Зираат Банк БХ д.д. Сарајево филија-
ла Горажде број: 186-261-0310201674. 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се министар за  при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи уговор о коришт-
ењу средстава, у којем ће се детаљније  
регулисати права и обавезе. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03–14-2124/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1719 
/16 од 04.11.2016. године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016. године, и 
Упутстава за остаривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од  
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88. редо-
вној сједници,  одржаној дана  30.12.2016. 
године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи – подршка сајмовима 
који се одржавају на подручју 

кантона 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава у износу од  20.000,00 
КМ за подстицај пољопривредној пр-
оизводњи – подршка сајмовима који се 
одржавају на подручју кантона. 
  

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ удружења која су ост-
варила право на подстицај са висином 
појединачног износа како слиједи: 
 

1. Удружење привредно-културна 
манифестација „Дани јабуке” Го-
ражде 16.000,00 КМ      

2. Удружење пољопривредних про-
извођача Фоча-Устиколина                                  
2.000,00 КМ 

3. Удружење узгајивача медоносн-
ог, ароматичног и љековитог би-
ља БПК  “Фацелија” Горажде                                                         
2.000,00 КМ                                                      

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 20.000,00КМ ће се об-
езбиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн- 
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ој производњи  - подршка сајмовима 
који се одржавају на подручју канто-
на. 

Средства уплатити на жирора-
чуне удружења и то: 
 

Жирорачун Удружења привредно-
културна манифестација “Дани јабу-
ке” отворен код НЛБ Тузланске бан-
ке филијала Горажде број: 132-731-
04103430-12; 
 

Жирорачин Удружења пољопривре-
дних произвођача Фоча-Устиколина 
отворен код Раиффеисен банке д.д. 
Сарајево филијала Горажде број: 
1610300005350031, 
 

Жирорачун Удружења узгајивача 
медоносног, ароматичног и љекови-
тог биља БПК “Фацелија” Горажде, 
отворен код Унион банке д.д. Сараје-
во филијала Горажде, број:102-007000 
0024-124.                                                    
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2123/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8/15), Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању  

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88.  ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12. 
2016. године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о додјели новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи – производња гљива-
шампињона 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком врши додјела 

новчаних средстава за подстицај пољо-
привредној производњи – производ-
ња гљива-шампињона, у износу од 
2.350,50  КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ регистрованог  пољоп-
ривредног произвођача који је оства-
рио  право на подстицај са висином из-
носа како слиједи: 
 

1. СПП “САДБА”  
вл. Омановић Џемал    2.350,50 КМ    

 
Члан  3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од  2.350,50 КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривред-
ној производњи  - производња гљи-
ва-шампињона. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско – подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2121/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  измјени  и  допуни  Одлуке   

о  одобравању  новчаних  средстава  
на  име  Програма подршке  развоју  

другим нивоима  власти  кроз  
пројекте  за 2015.годину 

 
Члан 1. 

 
  Овом се Одлуком  врши  измје-
на и допуна  Одлуке о одобравању  но-
вчаних средстава на име Програма  
подршке развоју другим нивоима  вла-
сти  кроз  пројекте  за  2015.годину,  бр-
ој:03-14-219/15 од 31.12.2015.године, та- 
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ко што се у члану 1. тачка 2. става Оп-
штине Горажде која се односи на по-
стављање ЛЕД расвјете на дијелу маги-
стралног пута М20 у износу од 
55.000,00 КМ брише из Одлуке. Остали 
чланови Одлуке остају  непромјењени. 
 

Члан 2. 
 
 Ова  Одлука  ступа на снагу  да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама  Боса-
нско–подрињског кантона  Горажде”. 
                                  

Број:03-14-2122/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину” и Упутст-
ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној прои-
зводњи, број:04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016. године, Влада Босанско–подрињ-
ског  кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање основног стада 

оваца и коза (Физичка лица 
- дуг из 2015.године) 
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Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

44.770,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање основног 
стада оваца и коза. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних прои-
звођача (физичких лица) који су оств-
арили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 

1. Гараплија Сенад 650,00КМ 

2. 
Адиловић Хасиб 
(Жилићи) 880,00КМ 

3. Ефендић Самир 540,00КМ 
4. Мутлак Илија 680,00КМ 
5. Перјан Селвер 1.850,00КМ 
6. Башић Мејра 600,00КМ 

7. 
Адиловић Хасиб 
(Зоровићи) 

 
800,00КМ 

8. 
Мујагић Салко 
(Осјечани) 650,00КМ 

9. Зупчић Ханефија 1.020,00КМ 
10. Алаим Расим 600,00КМ 
11. Спаховић Хамдија 640,00КМ 
12. Сабља Расим 880,00КМ 
13. Угљеша Сулејмен 640,00КМ 
14. Џанко Едхем 860,00КМ 
15. Чупар Мурат 500,00КМ 
16. Ченгић Исмета 720,00КМ 
17. Гараплија Сејад 600,00КМ 
18. Ћебо Галиб 1.060,00КМ 
19. Рашидовић Сувада 680,00КМ 
20. Ефендић Мирсад 680,00КМ 
21. Пезо Мурат 780,00КМ 
22. Џино Сенад 1.340,00КМ 

23. 
Мулахметовић 
Хусеин      

1.000,00КМ 
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24. Шорлија Зајко 300,00КМ 
25. Јовановић Миленко 720,00КМ 
26. Суљовић Сабит 780,00КМ 
27. Бећировић Атија 620,00КМ 
28. Велагић Вахид 680,00КМ 
29. Куртовић Алија 660,00КМ 
30. Бећировић Асим 550,00КМ 
31 Кунић Аго 880,00КМ 
32. Рамовић Ћамил 680,00КМ 
33. Муминовић Емир 650,00КМ 
34. Спаховић Аземина 300,00КМ 
35. Адиловић Сулејмен 900,00КМ 
36. Брига Едхем 670,00КМ 
37. Поповић Мурат 680,00КМ 
38. Рашидовић Рамо 620,00КМ 
39. Гагула Неџиб 1.600,00КМ 
40. Букало Нура 1.150,00КМ 
41. Муџелет Кана 620,00КМ 
42. Козић Заим 580,00КМ 
43. Муслић Салем 820,00КМ 
44. Мутлак Горан 650,00КМ 
45. Бегенишић 

Миланко 
 

690,00КМ 
46. Агановић Фата 1.640,00КМ 
47. Велагић Изет 520,00КМ 
48. Агановић Џемаил 650,00КМ 
49. Драковац Асим 700,00КМ 
50. Дедовић Хасан 640,00КМ 
51. Ћутук Алмин 940,00КМ 
52. Ковач Момир 620,00КМ 
53. Ченгић Нусрет 1.560,00КМ 
54. Мујагић Салко-

Поратак 530,00КМ 
55. Цуро Емир 940,00КМ 
56. Турчало Мурадиф 680,00КМ 
57. Јахић Нихад 900,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће да се обезбиједе из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског   
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кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2120/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1719 
/16 од 04.11.2016. године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину” и Упутст-
ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној произ-
водњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016. године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање матичног стада 
крава (млијечна грла) (физичка лица 

- дуг из 2015.године) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно- 
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ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
46.500,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање матичн-
ог  стада крава. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних про-
извођача (физичких лица) који су ос-
тварили право на подстицај са висин-
ом појединачних износа како слиједи: 
 
1. Ћурдо Латифа 300,00КМ 
2. Гагула Сеад 300,00КМ 
3. Комар Узеир 300,00КМ 
4. Цуро Емир  450,00КМ 
5. Козић Заим 300,00КМ 
6. Имамовић Мустафа 450,00КМ 
7. Мршо Есад 450,00КМ 
8. Ћуровац Ферид 300,00КМ 
9. Омеровић Сулејман 300,00КМ 
10. Поповић Рамиз 300,00КМ 
11. Ферхатовић Адил 300,00КМ 
12. Куловић Зијо 300,00КМ 
13. Мујезиновић Јасмин 300,00КМ 
14. Омбаша Расим 300,00КМ 
15. Џебо Исад  300,00КМ 
16. Лигата Нурија 300,00КМ 
17. Марић Момир 600,00КМ 
18. Појата Амир 300,00КМ 
19. Омеровић Есад 300,00КМ 
20. Ахмовић Хазир 450,00КМ 
21. Брига Захид 300,00КМ 
22. Чаушевић Рамиз 600,00КМ 
23. Гагула Неџиб 750,00КМ 
24. Халиловић Ешеф 300,00КМ 
25. Суљовић Мухамед 750,00КМ 
26. Јахић Нихад 600,00КМ 
27. Спаховић Ферида 450,00КМ 
28. Хасковић Хасо 600,00КМ 
29. Херенда Хилмо 300,00КМ 
30. Спречо Аљо 300,00КМ 
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31. Салман Рамо 300,00КМ 
32. Хаџовић Мушан 300,00КМ 
33. Гараплија Сенад 450,00КМ 
34. Мехић Осмо 300,00КМ 
35. Ђоковић Владимир 300,00КМ 
36. Брајловић Авдо 300,00КМ 
37. Ћебо Галиб 600,00КМ 
38. Шало Расим 300,00КМ 
39. Омбаша Џемаил 600,00КМ 
40. Пештек Едхем 300,00КМ 
41. Хоџић Мурат 900,00КМ 
42. Шорлија Хамдија 450,00КМ 
43. Рашчић Салем 450,00КМ 
44. Кунић Аго  300,00КМ 
45. Мулахметовић 

Хусеин 600,00КМ 
46. Коњевић Хамед 300,00КМ 
47. Даут Хурем 450,00КМ 
48. Фехратовић 

Шевкија 450,00КМ 
49. Хрустемовић Таиб          1.200,00КМ 
50. Бећковић Наил 300,00КМ 
51. Хубјер Медина 450,00КМ 
52. Радововић Алија 300,00КМ 
53. Хедо Фејзија 300,00КМ 
54. Хаџић Азиз 300,00КМ 
55. Рамовић Мујо 300,00КМ 
56. Габела Хамед 300,00КМ 
57. Хатић Расим 300,00КМ 
58. Муховић Химзо 450,00КМ 
59. Пештек Сеад 450,00КМ 
60. Перјан Изет 300,00КМ 
61. Алаим Расим 300,00КМ 
62. Турковић Расим 450,00КМ 
63. Џабија Шериф 300,00КМ 
64. Појата Смаил 300,00КМ 
65 Спаховић Енвер 300,00КМ 
66 Духовић Ибро 300,00КМ 
67. Исовић Рамиз 450,00КМ 
68. Џанановић Захид 300,00КМ 
69. Агановић Фата 750,00КМ 
70. Жиго Сабаха 300,00КМ 
71. Сиповић Едиб 300,00КМ 
72. Драковац Асим 300,00КМ 
73. Брига Ведина 300,00КМ 
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74. Халиловић Енвер 300,00КМ 
75. Туруља Сејфо 450,00КМ 
76. Кракоња Екрем 300,00КМ 
77. Ушановић Хамед 300,00КМ 
78. Габела Насуф 300,00КМ 
79. Каровић Мирсад 300,00КМ 
80. Угљеша Азиз 300,00КМ 
81. Мујагић Руждија 300,00КМ 
82. Хоџић Ајдин 300,00КМ 
83. Гаговић Петко 300,00КМ 
84. Ћулов Фика 450,00КМ 
85. Хубјер Џемила 450,00КМ 
86. Хелаћ Рамиза 300,00КМ 
87. Друговац Џевад 450,00КМ 
88. Сабља Расим 600,00КМ 
89. Клинац Хасан 450,00КМ 
90. Мехмедспахић 

Мирела 300,00КМ 
91. Хаџић Самир 300,00КМ 
92. Гараплија Сејад 900,00КМ 
93. Човчић Шериф 750,00КМ 
94. Милатовић Мирсад 300,00КМ 
95. Мршо Шевко 300,00КМ 
96. Џемиџић Хусо 450,00КМ 
97. Шуман Асим 450,00КМ 
98. Хајрић Салко 600,00КМ 
99. Ченгић Един 450,00КМ 
100. Софраџија Осман 750,00КМ 
101. Фејзић Хусеин 300,00КМ 
102. Ђоковић Милорад 300,00КМ 
103. Буква Сенада 750,00КМ 
104. Агановић Рамиз 300,00КМ 
105. Бујак Неџиба 300,00КМ 
106. Дроца Добрислав 300,00КМ 
107. Зец Фехим 300,00КМ 
108. Мандић Горан 300,00КМ 
109. Ћуровић Фадила 300,00КМ 
110. Кулоглија Ибрахим 300,00КМ 
111 Мићивода Салем 300,00КМ 
112. Ефендић Самир 300,00КМ 
113. Спаховић Хамдија 300,00КМ 
114. Аџем Мемсур 300,00КМ 
115. Субашић Рамиза 300,00КМ 
116. Јусић Семир 300,00КМ 
117. Велагић Вахид 300,00КМ 
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118. Шорлија Зајко 300,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-2119/16       П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. редо-
вној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи - производњи  жита  
-пренос јесења сјетва из 2015.године  

- пшеница 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од  

14.220,00 КМ за подстицај пољоприв-
редној производњи  жита - пренос је-
сења сјетва из 2015.године – пшени-
ца. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ произвођача који су 
остварили  право на подстицај са виси-
ном појединачнх износа како слиједи: 
 

1. Сиповић Рамиза 600,00 КМ 

2. Софраџија Мујо 900,00 КМ 

3. Јахић Нихад 300,00 КМ 

4. Буква Сенада 690,00 КМ 

5. Ковач Мирсад 180,00 КМ 

6. Аганспахић Сејно 120,00 КМ 

7. Муратспахић 
Нихад 180,00 КМ 

8. СПП ”Муња”  
вл. Џомба Мунир 180,00 КМ 

9. Хоџић Ајдин 840,00 КМ 

10. Радача Исмир 360,00 КМ 

11. Ченгић Един 480,00 КМ 

12. Мујезин Асим 480,00 КМ 

13. Дроца Добрислав 1.080,00 КМ 

14. Суљовић Мухамед 540,00 КМ 

15. Ђоковић Владимир 120,00 КМ 

16. Тодоровић Маријан 420,00 КМ 
17. Адиловић Хасиб 600,00 КМ 

18. Хубјер Џемила 240,00 КМ 
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19. Имамовић Амир 180,00 КМ 

20. СПП ”Дино” вл. 
Омербашић Индира 240,00 КМ 

21. Омербашић Нијаз 150,00 КМ 

22. Омеровић Сулејман 600,00 КМ 

23. Зупчић  Ризах 120,00 КМ 

24. Арнаут Менсад 1.200,00 КМ 

25. Турчало Мурадиф 780,00 КМ 

26. Беговић Светко 840,00 КМ 
27. Фарма Брајловић” 

вл.Брајловић Хусејин   1.800,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 14.220, 00КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
(ПОД 002 - Субвенције јавним пре-
дузећима - пољопривредна произво-
дња) пренос из 2015. Године - јесења 
сјетва –пшеница. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2118/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри- 
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њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи - набавка 
пољопривредне механизације  

и опреме 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од  

9.469,59КМ за подстицај пољопривре-
дној производњи - набавка пољопри-
вредне механизације и опреме. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ произвођача који су 
остварили  право на подстицај са виси-
ном појединачнх износа како слиједи: 

 

1. СПП ”НЕДО”  
вл. Рамовић Мухарем  4.140,35 КМ 

2. СПП ”ЕМА“  
вл. Аговић Ејуб    805,80 КМ 

3. СПП ”В&П 1705”  
вл. Хубјер Едим    695,14 КМ 

4. СПП ”МАЈИ”  



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

вл. Мршо Шевко              650,08 КМ 
5. СПП ”КАМА”  

вл. Каменица Арас   357,63 КМ 
6. СПП ”СКОБА ИНЦ”  

вл. Јововић Жарко    924,80 КМ 
7. СПП ”НЕРМИН“ 

вл.Мешановић Нермин   650,08 КМ 
8. СПП ”МАШАЛА”  

вл.Машала Елфад         1.245,71 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 (ПОД 002 - Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња - набавка пољопри-
вредне механизације и опреме - у 
износу од  9.469,59КМ. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 

 

Број:03–14-2117/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри- 
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању  
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“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи производња малине  
2016. година 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да испл-
ати новчана средства у износу од 

814,73 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - производња малине 2016.годи-
на. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-

привредних произвођача који су ост-
варили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 

1. СПП ”МУЊА”  
вл. Џомба Мунир           280,45   КМ 

2. СПП ”АДА”  
вл. Халиловић Амир       83,68   КМ 

3. СПП ”МЕЛУНОВИЋ”  
вл.Мелуновић Мевлудин  301,65  КМ 

4. СПП ”ЕМА”  
вл.Аговић Ејуб                 148,95  КМ 
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Члан 3. 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва у износу од 814,73 КМ ће да се об-
езбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи (производња малине 
2016. година). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2116/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број:03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене  
у пољопривреди (мушкарци) 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од   

12.499,51 КМ за подстицај у пољопри-
вреди - суфинансирање обавеза по 
основу доприноса за обавезно соци-
јално осигурање за запослене у пољо-
привреди (мушкарци). 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољ-
опривредних произвођача – обртни-
ка који су остварили право на подсти-
цај са висином појединачних износа 
како слиједи: 
 

1. СПП ”МУХКО” 
вл.Муховић Емир 

 
913,86 КМ 

2. СПП ”СФ”  
вл.Форто Мерсудин 

 
913,86 КМ 

3. СПП ”БЕНОС” 
вл.Поздер Ахмед 

 
913,86 КМ 

4. СПП ”СТОЧАР”  
вл.Радоовић Дурмо 

 
913,86 КМ 

5. СПП ”КАМА” 
вл.Каменица Арас 

 
913,86 КМ 

6. СПП ”ОКУС 
ПРИРОДЕ” 
вл.Хасанспахић Ризалија 

 
 

913,86 КМ 
7. СПП ”ЕМИР”  

вл.Дреца Јасмин 
 

913,86 КМ 
8. СПП ”УЗОР” 

вл.Форто Самир 
 

913,86 КМ 
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9. СПП ”В&П 1705” 
вл.Хубјер Едим 913,86 КМ 

10. СПП ”ДЕЉО” 
вл.Дељо Елвир 913,86 КМ 

11. СПП ”САЛЕ” 
вл.Турковић Салко 913,86 КМ 

12. СПП ”АДА“  
вл.Халиловић 913,86 КМ 

13. СПП ”МЕРИ” 
вл.Рашидовић Мирсад 913,86 КМ 

14. СПП ”МАШАЛА” 
вл.Машала Елфад 619,61 КМ 

 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002-Подстицај пољ-
опривредној производњи у износу 
од 12.499,51КМ (суфинансирање пољ-
опривредних произвођача-(регистро-
ваних пољопривредних обртника-
мушкарци. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско – подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2115/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
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8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних подс-
тицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди 

(производња у затвореном простору 
”пластеничка производња” - правна 

лица)  - производња  2016.година 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства у износу од 

19.659,00 КМ за подстицај у пољопри-
вреди (производња у затвореном пр-
остору “пластеничка производња”- 
правна лица-производња 2016.године). 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
који су остварили право на подстицај 
са висином појединачних износа како 
слиједи: 
 

1. СПП ”ГАЛИНА”  
вл.Хубјер Нермина 960,00   КМ 

2. СПП ”СФ”  
вл. Форто Мерсудин 2.044,00 КМ 
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3. СПП ”ЏЕНИ”  
вл.Казагић Аземина 1.633,00   КМ 

4. СПП ”В&П” 
вл.Хубјер Едим 3.005,00   КМ 

5. СПП ”УЗОР” 
вл.Форто Самир 4.004,00   КМ 

6. СПП ”МУХКО” 
вл.Муховић Емир 2.153,00   КМ 

7. СПП ..ЕМИР” 
вл.Дреца Јасмин 500,00   КМ 

8. СПП ”ОКУС ПРИРОДЕ” 
вл.Хасанспахић Ризалија 600,00   КМ 

9. СПП ”ДЕЉО” 
вл.Дељо Елвир 500,00   КМ 

10. СПП ”ФАМ” 
вл.Фејзић Музафера 300,00   КМ 

11. ВИП”ДРИНА” 
Устиколина 400,00   КМ 

12. СПП ”ИМКО” 
вл.Казагић Мунир 500,00   КМ 

13. СПП ”КИЗО  
И МИРСАД” 
вл.Полутак Идриз 500,00   КМ 

14. СПП ”НУНЕX” 
вл.Угљеша Нурудин 300,00   КМ 

15. СПП ”ЗДРАВА 
ХРАНА”  

вл.Халебић Елмина 480,00   КМ 
16. СПП ”ЏИЏИ” 

вл.Џемиџић Авдо 500,00  КМ 
17. СПП ”УЗОР” 

вл.Карахоџа  Елведина 350,00  КМ 
18. СПП ”ДОМАЋИ 

ПРОИЗВОД” 
вл.Шунтић Емина 330,00  КМ 

19. СПП ”МАШАЛА” 
вл.Машала Елфад 

200,00  КМ 
 

20. СПП ”ЋУРОВИЋ” 
вл.Ћуровић Маида 200,00  КМ 

21. СПП ”ТУРКУШИЋ” 
вл.Туркушић Узеир 200,00  КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад- 
 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва у износу од    19.659,00  КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи (производња у затво-
реном простору “пластеничка произ-
водња” - правна лица – производња  
2016. године). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03-14-2114/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних подст-
ицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 



12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 
производњи - суфинансирање 
обавеза по основу доприноса  

за обавезно социјално осигурање  
за запослене жене у пољопривреди 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од    

7.676,41 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - суфинансирање обавеза по ос-
нову доприноса за обавезно социјал-
но осигурање за запослене жене у по-
љопривреди. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
(жена) које су оствариле право на под-
стицај са висином појединачних изно-
са како слиједи: 
 

1. СПП ”ГАЛИНА” 
вл.Хубјер Нермина 1.096,63 КМ 

2. ССПП ”ТРУТ”  
вл.Мулахматовић 
Хајрија 1.096,63 КМ 

3. СПП ”ФАМ”  
вл.Фејзић Музафера 1.096,63 КМ 

4. СПП ”ЏЕНИ”  
вл.Казагић Аземина 1.096,63 КМ 

5. СПП ”ДЕА”  
вл.Дедовић Ениса 1.096,63 КМ 

6. СПП ”СИРКО”  
вл.Градишић Дудија 1.096,63 КМ 

7. СПП ”ЋУРОВИЋ” 
вл.Ћуровић Маид 1.096,63 КМ 
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Члан 3. 

  
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 7.676,41КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи (суфинансирање пољ-
опривредних произвођача - (регис-
трованих пољопривредних обртника 
- жена). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03-14-2113/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број:03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред- 
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овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи – производња 
меркантилног кромпира 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних  средстава у износу од  

7.950,00КМ за подстицај пољопривред-
ној производњи – производња мерка-
нтилног кромпира. 
  

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих  пољо-

привредних произвођаћа који су ост-
варили право на подстицај са висином 
износа како слиједи: 
 

1. СПП ”МУХКО“  
вл.Муховић Емир 1.200,00 КМ 

2. СПП ”В&П 1705” 
вл.Хубјер Едим 1.500,00 КМ 

3. СПП ”ДЕЉО” 
вл.Дељо Елвир 600,00 КМ 

4. СПП ”МЕРИ” 
вл.Рашидовић 
Мирсад 450,00 КМ 

5. СПП ”МАШАЛА” 
вл.Машала Елфад 3.750,00 КМ 

6. СПП ”ФАМ” 
вл.Фејзић Музафера 450,00 КМ 

 
Члан 3. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско- 
подрињског кантона Горажде, а сред- 

12. јануар/сијечањ 2017. 
 
 
ства у износу од  7.950,00КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи - производња меркан-
тилног кромпира. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2112/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016. године. и 
Упутстава за остаривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи производња конзумне 
јабуке – род 2016.године. 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 1. 
 
    Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – производња кон-
зумне јабуке – род 2016.година у из-
носу од 6.960,10 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ произвођача који је 
остварио право на подстицај са виси-
ном износа како слиједи: 
 

 1.  ЗЗ “Агроподриње” 6.960,10 КМ 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства  у износу од 6.960,10 КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Субвенције јавним преду-
зећима – пољопривредна производ-
ња (производња конзумне јабуке - 
род 2016.године). 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2111/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде,  на 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди 
за суфинансирање изградње 
продајног објекта за пласман  

домаћих производа 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава у износу од 
5.000,00 КМ Општини Фоча у ФБиХ,  
за суфинансирање изградње продајн-
ог објекта за пласман домаћих  прои-
звода.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 5.000,00 КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
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ПОД 002 - Подстицај пољопривред-
ној производњи  - “Суфинансирање 
изградње продајног објекта за плас-
ман домаћих производа”. 

Средства подстицаја уплатити 
на жирорачун број: 101-14000002202-55 
Привредна банка Сарајево филијала 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за  при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи уговор о коришт-
ењу  средстава  у којем  ће  се  детаљн-
ије  регулисати  права  и  обавезе. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2110/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016. годину” и Упутс-
тва за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016.године, Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине,  д о н о с и: 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава  
ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 

Горажде 
 

Члан 1. 
  

 Овом се Одлуком Министарст-
ву за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде одобрава исплата но-
вчаних средстава ЈП Ветеринарска ста-
ница д.о.о. Горажде за извршену наба-
вку сјемена, азота и осталог материјала 
неопходног за вјештачко осјемењавање 
крава у износу од 6.383,52 КМ. 
 

Члан  2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња – вјештачко осјемења-
вање крава. 
 Средства уплатити на жирора-
чун ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 
Горажде број:1011400000018010, отво-
рен код Привредне банке д.д. Сара-
јево, филијала Горажде. 
 

Члан  3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2109/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 



12. јануар/сијечањ 2017 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016. године о усваја-
њу “Програма новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2016.годину” и Упу-
тства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11.       
2016. године, Влада Босанско-подрињ-
ског  кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди  

– подстицај за производњу свјежег 
крављег млијека 

 
Члан 1. 

 
           Овом се Одлуком даје сагласност 
Министарству  за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди – подстицај за произ-
водњу свјежег крављег млијека за мј-
есеце јануар, август, септембар и окт-
обар  2016. године у износу од 243,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача - (СПП) који су остварили пр 
аво на подстицај са висином поједина-
чних износа како слиједи: 

Број 1 – страна 65 
 
 
1. СПП ”ЋУРОВИЋ” 

вл.Ћуровић Маида 43,60 КМ 
2. СПП ”РАЗВОЈ” 

вл.Шалака Вахид             199,40 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
                

Број:03-14-2108/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016. године о усваја-
њу “Програма новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2016.годину” и Упу-
тства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016.године, Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на 88. редовној  



Број 1 – страна 66 
 
 
сједници одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног  

стада крава (млијечна грла) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за држ-
ање матичног стада крава у износу од 
13.600,00КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача (правних лица) који су оства-
рили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 

1. СПП ”ФАМ” 
вл.Фејзић Музафера 

 
600,00 КМ 

2. СПП ”ЋУРОВИЋ” 
вл.Ћуровић Маида 400,00 КМ 

3. СПП ”ДЕЉО”  
вл. Дељо Елвир 1.000,00 КМ 

4. СПП ”КАМА”  
вл. Каменица Арас 400,00 КМ 

5. СПП ”СИРКО”  
вл. Градишић Дудија 400,00 КМ 

6. СПП ”ДЕА”  
вл. Дедовић Ениса  4.000,00 КМ 

7. СПП ”МУХКО”  
вл. Муховић Емир 800,00 КМ 

8. СПП ”СТОЧАР” 
вл. Радоовић Дурмо 600,00 КМ 

9. СПП ”ШЕЛЕ”  
вл. Алаим Шемсудин 400,00 КМ 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
10. СПП ”ЂЕМО”  

вл. Халиловић Ђемал 400,00 КМ 
11. СПП ”ОСМО”  

вл. Ратковић Сабина 1.000,00 КМ 
12. СПП ”РАЗВОЈ”  

вл. Шалака Вахид 800,00 КМ 
13. СПП ”ТУРКУШИЋ” 

вл. Туркушић Узеир 400,00 КМ 
14. СПП ”САБИ”  

вл. Чајевић Сабиха 400,00 КМ 
15. СПП ”НУНЕКС”  

вл. Угљеша Нурудин 800,00 КМ 
16. СПП ”МУЊА”  

вл. Џомба Мунир 400,00 КМ 
17. СПП ”МАЈИ”  

вл. Мршо Шевко 400,00 КМ 
18. СПП ”ЛАТИФА”  

вл. Ћурдо Латифа 400,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог  кода  614500 – ПОД 002 – Субвенци-
је јавним предузећима -  пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2107/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину” и Упутст-
ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној произ-
водњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016. године, Влада Босанско–подрињ-
ског  кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди–

подстицај за тов пилића  
(бројлера) 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
2.515,20 КМ за подстицај у пољоприв-
реди  –   подстицај за тов пилића (број-
лера). 
 

Члан 2. 
 

            Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредног про-
извођача (правног лица) који је оства-
рио право на подстицај са висином из-
носа како слиједи: 
 

СПП ”СХЕЛА”  
вл.Ходо Недим                      2.515,20 КМ 
 

 

Број 1 – страна 67 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог  кода  614500 – ПОД 002 – Субвенци-
је јавним предузећима -  пољопривред-
на производња 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2106/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину”, број: 03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016.године и Уп-
утстава за остаривање новчаних подст-
ицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88. редо-
вној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди 
“Едукација фармера у складу  

са законском регулативом” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних  средстава у износу од 500,00 
КМ ЈП Ветеринарска станица Горажде 
за подстицај у пољопривреди “Едука-
ција фармера у складу са законском 
регулативом“.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 500,00КМ ће да се обе-
збиједе из Буџета Министарства за пр-
ивреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредној 
производњи  - “Едукација фармера у 
складу са законском регулативом“.  

Средства подстицаја уплатити 
на жирорачун број: 101-14000000180-10 
Привредна банка Сарајево филијала 
Горажде.                       
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за  при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи уговор о кориш-
тењу средстава у којем ће се  детаљније  
регулисати  права  и  обавезе. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј- 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
ави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2105/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1719 
/16 од 04.11.2016. године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016. годину”, број:03-
14-1719-1/16 од 08.11.2016. године и 
Упутстава за остаривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1611-2/16 од 
18.11.2016.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 88. редо-
вној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи  - (Подстицај 
инвестиција у пољопривредна 

газдинства – капитална улагања) 
“Суфинансирање изградње 

шталских објеката – објекти за 
крупну стоку” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
5.000,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – (Подстицај инвестиција у пољо- 
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привредна газдинства – капитална ул-
агања) ”Суфинансирање изградње шт-
алских објеката–објекти за крупну сто-
ку”. 
 

Члан 2. 
 

Право на подстицај са висином 
износа од 5.000,00 КМ остварила је вла-
сница СПП ”ОСМО”, Ратковић Саби-
на. Средства подстицаја уплатити на 
жирорачун број:141-52553200111-72 Бо-
сна банк интернационал д.д. Сарајево 
филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва  у износу од 5.000,00 КМ ће да се 
обезбиједе из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Субвенције јавним предузе-
ћима – пољопривредна производња 
(Подстицај инвестиција у пољоприв-
редна газдинства – капитална улага-
ња) ”Суфинансирање изградње штал-
ских објеката – објекти за крупну сто-
ку”. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2094/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2016.годину” и Упут-
ства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016.године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде,  на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди  
– подстицај за држање  коња 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од  
2.800,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање коња. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право  на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 
 
1. Барут Едхем 200,00КМ 
2. Херенда Вехид 100,00КМ 
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3. Парганлија Екрем 100,00КМ 
4. Тањо Хусо 200,00КМ 
5. Пјано Енес  100,00КМ 
6. Појата Џемал 100,00КМ 
7. Дроца Добрислав 200,00КМ 
8. Адиловић Хасиб 100,00КМ 
9. Половина Мирсадета 200,00КМ 
10. Појата Амир 100,00КМ 
11. Куловић Селим 100,00КМ 
12. Хурић Јасмин 100,00КМ 
13. Омеровић Сулејмен 200,00КМ 
14. Омеровић Есад 100,00КМ 
15. Марковић Радислав 200,00КМ 
16. Халиловић Енвер 200,00КМ 
17. Зец Едиб 100,00КМ 
18. Туруља Сејфо 100,00КМ 
19. СПП ”СТОЧАР” 

вл.Радоовић Дурмо 100,00КМ 
20. СПП ”САЛЕ” 

вл.Турковић Салко 200,00КМ 
 

Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог  кода  614500 – ПОД 002 – Субвенц-
ије јавним предузећима – пољоприв-
редна производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2104/16       П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

12. јануар/сијечањ 2017 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016. године о усваја-
њу “Програма новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2016.годину” и Упу-
тства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016. године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди  

–подстицај за узгој приплодних 
јуница 

 
Члан 1. 

 
        Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у  износу од 
1.200,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди  –  подстицај за узгој приплодн-
их јуница. 
 

Члан 2. 
 
       Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних прои-
звођача (физичких и правних лица) 
који су остварили право на подстицај 
са висином појединачних износа како 
слиједи: 
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1. СПП ”САБИ”  

вл. Чајевић Сабиха 300,00КМ 
2. СПП ”МУХКО” 

вл.Муховић Емир 300,00КМ 
3. СПП ”МУЊА” 

вл.Џомба Мунир 300,00КМ 
4. СПП ”ОСМО” 

вл.Ратковић Сабина 300,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614 500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2103/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016. године о усваја-
њу “Програма новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2016.годину” и Упу- 
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тства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016.године, Влада Босанско–подрињс-
ког  кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди 

 – подстицај за држање основног  
стада оваца и коза 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
8.610,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање основног 
стада оваца и коза. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних про-
извођача (правних лица) који су оства-
рили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 

1. СПП ”САЛЕ” 
вл.Турковић Салко 1.125,00КМ 

2. СПП ”ЋУРОВИЋ” 
вл.Ћуровић Маида 
(овце) 1.650,00КМ 

3. СПП ”ЋУРОВИЋ” 
вл.Ћуровић Маида 
(козе) 420,00КМ 

4. СПП ”ФАМ”  
вл.Фејзић Музафера 780,00КМ 

5. СПП ”СТОЧАР”  
вл.Радоовић Дурмо 1.125,00КМ 
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6. СПП ”БЕНОС” 

вл.Поздер Ахмед 1.200,00КМ 
7. СПП ”НЕРМИН” 

вл.Мешановић Нермин 975,00КМ 
8. СПП ”ШЕЛЕ” 

вл.Алаим Шемсудин 855,00КМ 
9. СПП ”ДАНЧИ” 

вл.Рамовић Сенад 480,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог кода 614500 – ПОД 002 – Субвенци-
је јавним предузећима – пољоприв-
редна производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2102/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1719/16 од 04.11.2016. године о усваја-
њу “Програма новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2016.годину” и Упу-
тства за остваривање новчаних подсти- 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1611-2/16 од 18.11. 
2016.године, Влада Босанско–подрињ-
ског  кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање кока носиља 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
2.500,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање кока носи-
ља. 
 

Члан 2. 
 

            Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредног про-
извођача (правног лица) који је оства-
рио право на подстицај са висином из-
носа како слиједи: 
 

СПП ”ГАЛИНА” 
вл. Хубјер Нермина         2.500,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће да се обезбиједе из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима -  пољопривредна 
производња. 
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Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2101/16      П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 38.  Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину                     
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/15), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 88. редовној сједници, одржа-
ној дана 30.12.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности   

за  набавку  сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

  Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да  
изврши набавку сталних средства и то:    
 

- Лаптоп........................................   1 ком 
- Миш оптички...........................   1 ком 
- Миш ваирелес модеком.........   1 ком 
 

Члан 2. 
   

 За реализацију ове Одлуке  зад- 
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за финансије Босанско– 
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подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбједити из Буџета Министар-
ства за привреду Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, економски код                        
821 300 - ОПР 001 - Набавка опреме, а  
процедуру  набавке провести у  складу  
са прописима који регулишу ову облст.  
  

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2100/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

46 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма о утрошка  средстава  
Министартсва за привреду за подрш-
ку развоју приватног сектора за унапр-
еђење производње на подручју Босан-
ско–подрињског кантона Горажде за  
2016. године”, број: 04-14-2129-1/16 од 
23.12.2016.године, на  који је сагласност 
дала Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде Одлуком  број:03-14-2003 
/16 од 23.12.2016.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
88. редовној сједници, одржаној дана 
30.12.2016.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању новчаних  средстава    

на  име  Програма утрошка средстава 
Министарства за привреду за подршку  

развоју приватног сектора за унапређење 
производње на подручју  Босанско–

подрињског  кантона  Горажде  
за  2016.године 
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Члан 1. 
  

Овом  се Одлуком  одобравају  
новчана средства у укупном износу  од  
79.900 КМ на име подршке  приватном 
сектору у прерађивачкој индустрији  
са подручја Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за 2016. годину за фин-
ансирање одобрених захтјева, у изно-
сима  како  слиједи: 
 

1. Побједа-Технолоџи”  
д.д. Горажде ......................40.000  КМ 

2. „Бекто-Прециза” д.о.о.  
Горажде ..............................39.900  КМ 

 
Члан 2. 

   
За  реализацију ове Одлуке  зад-

ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбједити из Буџета Министар-
ства за привреду Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
614 500  – Субвенције приватним пре-
дузећима и подузетницима. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за  при-
вреду Босанско-подрињског кантона  
Горажде да, по претходно прибављен-
имом мишљењу кантоналног правобр-
аниоца, закључи уговор о  кориштењу  
средстава, у којем ће се детаљније ре-
улисати  права  и  обавезе. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће  да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско- 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
подрињског кантона Горажде”. 
                                    

Број:03-14-2099/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и „Програма подршке развоју 
другим нивоима власти кроз пројекте 
за 2016. годину”, број: 04-14-2130-1/16  
од 23.12.2016. године, на који је  саглас-
ност дала Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде  Одлуком  број:03-14-
2004/16 од 23.12.2016.године, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 88. редовној сједници, одржаној да-
на 30.12.2016.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању новчаних  средстава   
на  име Програма  подршке развоју 

другим нивоима власти кроз 
пројекте за 2016.годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства Општини Горажде 
на име  подршке  побољшању расвјете 
на подручју Општине Горажде како  
слиједи:  
 

- Општина Горажде.............30.000 КМ 
 

Члан 2. 
   

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско  



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
– подрињског кантона Горажде, а сре-
дства обезбједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614100 РАЗ 001 - Текући трансфери др-
угим нивоима власти - кроз пројекте. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона  
Горажде да, по претходно прибављен-
имом мишљењу кантоналног право-
браниоца, закључи уговор о кориште-
њу средстава, у којем ће се детаљније  
регулисати  права  и  обавезе. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
     

Број:03-14-2095/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Плана и програма утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2016. годину број: 03-14-1392-1/16 од 
05.09.2016. године, који је усвојен Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број: 03-14-1392/16 од 02. 
09.2016. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 88. редовн-
ој сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о  одобравању  новчаних  средстава 

Општини Пале ФБиХ на име 
суфинансирања Пројекта  „Изградња 

главног колектора канализационе 
мреже у насељу Прача”, општина 

Пале ФБиХ 
 

Члан 1. 
 
          Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства општини Пале ФБиХ у 
износу од 40.000,00 КМ на име суфин-
ансирања Пројекта „Изградња главног 
колектора канализационе мреже у на-
сељу Прача”, општина Пале ФБиХ. 
 

Члан 2. 
 
         Обавезује се општина Пале ФБиХ, 
као имплементатор пројекта из члана 
1. ове Одлуке, да након утрошка сред-
става Министарству за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде до-
стави извјештај о намјенском утрошку 
одобрених средстава. 
 

Члан 3. 
 
          Овлашћује се министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, уз претходно прибављено 
мишљење Кантоналног правобрани-
лаштва, са Општином Пале ФБиХ зак-
ључи уговор о кориштењу и намјенс-
ком утрошку одобрених средстава, ко-
јим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе. 
 

Члан 4. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују  се  Министарство  за  привреду  и  
Министарство за финансије Босанско- 
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подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбједити из Буџета Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона  Горажде за 2016. годину, са 
економског кода  615 100 – Капитални 
трансфери другим нивоима власти 
(водне накнаде).   
 
         Плаћање извршити са „Подра-
чуна за водне накнаде” Босанско-
под-рињског кантона Горажде број: 
132010 2013870015, на рачун Општине 
Пале ФБиХ, број:1020070000018886, от-
ворен у Унион банци - експозитура 
Горажде.  
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  
објави у „Службеним новинама  Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде”. 
        

Број:03-14-2130/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/16), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 88. 
редовној сједници, одржаној дана 
30.12.2016. године, д о н о с и : 
 
 
 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 
измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 

и избјеглице са економског кода 
614300 – Текући трансфери 

непрофитним организацијама  
за 2016. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
за 2016. годину, са економског кода 
614300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама за 2016. годину 
у укупном износу од 36.000 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об- 
 
 
 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2093/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

49а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
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 2016.годину 

 
Члан 1. 

 
Програм утрошка средстава са 

економског кода 614300 – Текући тран-
сфери непрофитним организацијама 
за 2016. годину, на који је дата саглас-
ност Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, Одлуком број: 03-14-826 
/16 од 02.06.2016. године, у поглављу 1. 
НАЗИВ ПРОГРАМА, у поднаслову 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ, износ укуп-
не вриједности Програма од „45.000 

КМ” се мијења у износ од „36.000 КМ”.   
 
У поглављу 4., ПОТРЕБНА СРЕ-

ДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
у ставу 1. износ „45.000 КМ” се мијења 
и гласи: „36.000 КМ”.   

 
У поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕ-

ДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, 
у ставу 1, у првом посебном циљу 
износ „8.000 КМ” се мијења и гласи: 
„5.000 КМ”, у другом посебном циљу 
износ „8.000 КМ” се мијења и гласи: 
„7.000 КМ”, те у трећем посебном ци- 
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љу износ „29.000 КМ” се мијења и гла-
си: „24.000 КМ”. 
 

Члан 2. 
 

Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Број:08-14-752-6/16            М И Н И С Т А Р  
30.12.2016.године              Дамир Дучић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,   
д о н о с и :  
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

„Успостава система управљања 
квалитетом лабораторија  

за санитарну микробиологију  
и санитарну хемију према 

 стандарду ИСО 17025” 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава суфинанси-
рање Пројекта Јавне установе Завод за 
јавно здравство Босанско-подрињског 
кантона Горажде „Успостава система 
управљања квалитетом лабораторија 
за санитарну микробиологију и сани-
тарну хемију према стандарду ИСО 
17025”, у износу од 10.000,00 КМ. 
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Члан 2. 
 

Средства за реализацију овог 
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016. годину, на економском коду 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство за 2016.годину. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
                

Број:03-14-2092/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 
2016. годину, број: 08-37-809-2/16 од 
04.06.2016.године (сагласност: Одлука 
Владе Босанско-подрињског кантона 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
Горажде број:03-14-827/16 од 02.06.2016. 
године), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 88. редовној сјед-
ници, одржаној дана 30.12.2016.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за суфинансирање Пројекта 

„Успостава система управљања                      
квалитетом лабораторија  

за санитарну микробиологију  
и санитарну хемију према  

стандарду ИСО 17025” 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 10.000,00 КМ (слов-
има:десет хиљада конвертибилних ма-
рака) на име суфинансирања Пројекта 
„Успостава система управљања квали-
тетом лабораторија за санитарну мик-
робиологију и санитарну хемију пре-
ма стандарду ИСО 17025”, одобреног 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 10.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за здравство за 2016. 
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно зд-
равство Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на рачун број:1011400000178 
254 код ПБС филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са Програмом 
утрошка, а по реализацији Пројекта, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
достави извјештај о намјенском утро-
шку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
     

Број:03-14-2092-1/16            П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 
2016. годину, број: 08-37-809-2/16 од 
04.06.2016.године (сагласност: Одлука 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде број:03-14-827/16 од 02.06.2016. 
године), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 88. редовној сјед- 
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ници, одржаној дана 30.12.2016.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за суфинансирање Пројекта 

„Проширење обима и квалитета  
те врсте лабораторијских услуга  

у Дому здравља Горажде” 
II транша - остатак дуга 

 
Члан 1. 

 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 7.500,00 КМ (слови-
ма: седам хиљада пет стотина конверт-
ибилних марака) на име суфинансир-
ања II транше по Пројекту „Проши-
рење обима и квалитета, те врсте ла-
бораторијских услуга у Дому  здравља 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 7.500,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за здравство за 2016. 
годину, а у корист ЈУ Дом здравља 
„Др.Исак Самоковлија” Горажде, на 
рачун број:1610300004300006 код Раиф-
аизен банке Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство,  расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан- 
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Дом здравља 
„Др.Исак Самоковлија” Горажде да, по 
реализацији Пројекта, Министарству 
за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице достави изв-
јештај о намјенском утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03–14-2091/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

53 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2016. 
годину, број:08-37-809-2/16 од 04.06.2016. 
године (сагласност: Одлука Владе БПК 
Горажде број:03-14-827/16 од 02.06.2016. 
године), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 88. редовној сјед-
ници, одржаној дана 30.12.2016.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање захтјева  
за проширење обима и квалитета  
те врсте лабораторијских услуга  

у ЈУ Дом здравља Фоча-Устиколина  
II транша – остатак дуга 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 2.500,00 КМ (слови-
ма: двије хиљаде пет стотина конвер-
тибилних марака) на име финансира-
ња II транше по захтјеву за прошире-
ње обима и квалитета те врсте лабора-
торијских услуга у ЈУ Дом здравља Фо-
ча-Устиколина. 
  

Члан 2. 
 

Средства у износу 2.500,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство за 2016. го-
дину, а у корист ЈУ Дом здравља Фоча-
Устиколина, на рачун број: 1610300003 
930048 код Раифаизен банке Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Дом здравља 
Фоча-Устиколина да, по реализацији 
Пројекта, Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице достави извјештај о намјен-
ском утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2090/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2016. 
годину, број:08-37-809-2/16 од 04.06.2016. 
године (сагласност: Одлука Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
број:03-14-827/16 од 02.06.2016.године), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 88. редовној сједници, од-
ржаној дана 30.12.2016.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање захтјева  
за проширење обима и квалитета  
те врсте лабораторијских услуга  

у ЈУ Дом здравља Прача II транша  
– остатак дуга 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 2.500,00 КМ (слов-
има: двије хиљаде пет стотина конвер-
тибилних марака) на име финансира-
ња II транше по захтјеву за прошире-
ње обима и квалитета те врсте лабора- 
торијских услуга у ЈУ Дом здравља Прача. 
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Члан 2. 
 

Средства у износу 2.500,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са екон-
омског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући 
трансфери за здравство за 2016. годи-
ну, а у корист ЈУ Дом здравља  Прача, 
на рачун број: 1610300000320096 код 
Раифаизен банке Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Дом здравља 
Прача да, по реализацији Пројекта, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
достави извјештај о намјенском утро-
шку средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-2089/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

55 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број:
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8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава  Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 –Текући трансфери појединци-
ма (ЈАМ 001 – Издаци за расељена ли-
ца) за 2016.годину, на који је Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
дала сагласност својом Одлуком број: 
03-14-944/16 од 17.06.2016.године, и За-
кључка Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-36-1696/16 од 
27.10.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 88. редо-
вној сједници, одржаној дана 30.12.2016. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
корисницима по јавним позивима 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 24.500,00 КМ за финанси-
рање пројеката обнове локалне инф-
раструктуре у мјестима повратка по ја-
вним позивима Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице број: 08-36-1138/16 
од 11.07.2016.године и 08-36-1186/16 од 
19.07.2016.године.  
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. Одлуке ис-
платити невладиним организацијама 
чији су пројекти одобрени и са којима 
је Министарство закључило уговоре и 
то како слиједи: 

 

Ред. 
бр. 

Назив удружења 
Број жирорачуна и 

назив банке 

Износ 
одобрених 
средстава 

1. Завичајно удружење Велика 
и Мала Гостиља Сарајево 

1610000074410069 
Раифаизен банка Сарајево 

3.000,00 КМ 

2. 
Удружење „Мој завичај” 

Канлићи 

1020070000037413 
Унион банка  

филијала Горажде 
3.500,00 КМ 

3. 
БЗК „Препород” ОД 

Копачи-Ново Горажде 

1322602017058474 
НЛБ Тузланска банка  

филијала Горажде 
3.500,00 КМ 

4. Меџлис исламске заједнице 
Фоча 

5520240001523145 
Адико банка  агенција Фоча 

4.000,00 КМ 

5. 
Удружење грађана 

повратаника у Чајниче 

1020070000035570 
Унион банка  

филијала Горажде 
3.000,00 КМ 

6. 
Удружење повратника 
„Будућност” Горажде 

1415255320007874 
Босна банк Интернационал 

филијала Горажде 
3.500,00 КМ 

7. Регионални одбор  
за повратак у југоисточну 

Босну 

1610300004210087 
Раифаизен банка  
филијала Горажде 

4.000,00 КМ 
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Члан 3. 
 

Средства потребна за реализац-
ију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџе-
ту Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјегл-
ице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на економском коду 614 200 – 
Текући трансфери појединцима 
(ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица) 
за 2016.годину. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују 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 дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2088/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 001) – 
Текући трансфери другим нивоима 
власти (КЗЗО), број: 08-37-2189-2/16 од  
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26.12.2016.године (Одлука Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде број: 
03-14-1988/16 од 23.12.2016.године), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 88. редовној сједници, одрж-
аној дана 30.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава за 

суфинансирање трошкова набавке 
тракица за мјерење шечера у крви 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 20.000,00 КМ (слов-
има: двадесет хиљада конвертибилних 
марака) по захтјеву Завода здравстве-
ног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинансирање 
трошкова набавке тракица за мјерење 
шећера у крви за 2016.годину. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 20.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са екон-
омског кода 614100 (ЈАО 001) – Текући 
трансфери другим нивоима власти 
(КЗЗО) за 2016.годину, а у корист Заво-
да здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде, на рач-
ун број: 132-010-20152829-17 код НЛБ 
д.д. БиХ филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и  
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избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се Завод здравствог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да, у складу са Програм-
ом утрошка, а по реализацији дозна-
чених средстава, Министарству за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

 

Број:03-14-2087/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/16), а у складу са Од-
луком о измјенама и допунама Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016.годину, број:01-14-979/16 од 
21.децембра 2016.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
88. редовној сједници, одржаној дана 
30.12.2016. године, д о н о с и: 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 
измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 

и избјеглице са економског кода 
614100 (ЈАО 003)  – Текући трансфери 

за здравство (од значаја за Кантон)  
за 2016. годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на  Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава Минис-
тарства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице за 
2016.годину са економског кода 614100 
(ЈАО 003) – Текући трансфери за здра-
вство (од значаја за Кантон) у износу 
80.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2086/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016. године             Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

57а) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде”, број: 3/16), а 
у складу са Одлуком о измјенама и до-
пунама Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2016.годину, број: 
01-14-979/16 од 21.12.2016.године, Ми-
нистарство за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у т в р ђ у ј е: 
 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон)  

за 2016. годину 
 

Члан 1. 
 

Програм утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство (од зн-
ачаја за Кантон) за 2016.годину, на који 
је дата сагласност Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде Одлуком 
број: 03-14-827/16 од 02.06.2016.године, 
у складу са Одлуком о измјенама и до-
пунама Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2016.годину, мије-
ња се како слиједи: 
 

- У поглављу 1. „НАЗИВ ПРОГРА-
МА”, у поднаслову „ПОДАЦИ О  
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ПРОГРАМУ”, износ укупне вријед-
ности Програма од „80.000 КМ” се 
мијења у износ од „49.000 КМ” 

 

- У поглављу 6. „КОРИСНИЦИ СР-
ЕДСТВА” мијења се и гласи: 

 
„Укупна Програмом планира-

на средства Министарство ће распоре-
ђивати за пројекте и захтјеве усклађене 
са општим и посебним циљевима те 
критеријима за расподјелу средстава                     
корисницима у износима како слије-
ди: 
 

- 24.000 КМ за ЈУ Завод за јавно 
здравство БПК Горажде, 

- 15.000 КМ за ЈУ Дом здравља 
„др.Исак Самоковлија” Горажде, 

- 5.000 КМ за ЈУ Дом здравља 
Фоча - Устиколина, 

- 5.000 КМ за ЈУ Дом здравља 
Прача.” 

 
Члан 2. 

 
 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Број:08-37-809-6/16    М И Н И С Т А Р 
30.12.2016.године              Дамир Дучић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-                 
подрињског кантона Горажде”, број: 
3/16), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
614200 – Текући трансфери 

појединцима (ЈАМ 003 – Здравствено  
осигурање) за 2016.годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016.годину, са економског 
кода 614200 – Текући трансфери по-
јединцима (ЈАМ 003 – Здравствено 
осигурање). 
 

Члан 2. 
 
 Програм измјена и допуна Про-
грама утрошка из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
Члан 4. 

  
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2085/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                              
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

58а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 

са економског кода 614200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 003 – 

Здравствено осигурање) за 2016.годину 
 

Члан 1. 
 

Програм утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 003 – 
Здравствено осигурање), број: 08-14-
915-2/16 од 20.06.2016.године, на који је 
дата сагласност Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде Одлуком 
број: 03-14-943/16 од 17.06.2016. године,  
у поглављу 1. НАЗИВ ПРОГРАМА, у 
поднаслову ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ, 
износ „37.000,00 КМ” се мијења и гласи 
„24.000,00 КМ”. 
 

У поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕ-
ДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
износ „37.000,00 КМ” се мијења и гласи 
„24.000,00 КМ”.  
 
 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 2. 
 

 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Број:08-14-915-7/16    М И Н И С Т А Р 
30.12.2016.године    Дамир Дучић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-               
подрињског кантона Горажде”, број: 
3/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
614200 – Текући трансфери 

појединцима (ЈАМ 001 – Издаци  
за расељена лица и избјеглице)  

за 2016.годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за социјалну поли- 
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тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016.годину, са економског 
кода 614200 – Текући трансфери по-
јединцима (ЈАМ 001 – Издаци за ра-
сељена лица). 
 

Члан 2. 
 
 Програм измјена и допуна Про-
грама утрошка из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско - подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће се објавити у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2084/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                                
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

59а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
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) за 
2016.годину 

 



Број 1 – страна 88 
 
 

Члан 1. 
 

 Програм утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 – 
Издаци за расељена лица), број: 08-14-
916-2/16 од 20.06.2016.године, на који је 
дата сагласност Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде Одлуком број: 
03-14-944/16 од 17.06.2016.године, у по-
глављу 1. НАЗИВ ПРОГРАМА, у под-
наслову ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ, изн-
ос „103.000,00  КМ” мијења се и гласи 
„54.000,00 КМ”. 
  

Члан 2. 
 

Поглавље 4. ПОТРЕБНА СРЕД-
СТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

мијења се и гласи: 
 

„Средства потребна за прово-
ђење Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614 200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 - Из-
даци за расељена лица) износе укупно 
54.000 КМ. Укупна средства која су Пр-
ограмом предвиђена за сваки посебни 
циљ Програма су дефинисана на сље-
дећи начин: 
 

1. Посебни циљ: Издаци за расељена 
лица - Подршка одрживом повра-
тку 

 

Укупно планирани износ средста-
ва по Програму: 54.000 КМ 

 
a) Подршка одрживом повратку 

 

Опоравак инфраструктуре у поврат- 
ничким подручјима........... 35.850,00 КМ 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
Обезбјеђивање редовног превоза за ђа-
ке повратнике који се школују у Гора-
жду, а гдје није организован јавни пре-
воз и друге посебне мјере које ће битно 
позитивно утицати на процес одржи-
вости повратка, као и набавка уџбени-
ка и школског прибора........7.700,00 КМ 
 

б)  Побољшање стамбених и соци-   
јалних услова повратника и ра-
сељених лица у  алтернативном 
смјештају, затварање  колектив-
них центара и  суфинансирање  
пројеката који прате процес по-
вратка 

 

Суфинансирање пројеката који прате 
процес повратка и подршка невлади-
ном сектору који се бави  питањем по-
вратка..........................................300,00 КМ 
Обезбјеђивање алтернативног смјешт-
аја за расељена лица кроз надокнаду за 
кирију.......................................3.900,00 КМ  
 

У случају потребе, Министарст-
во може направити редистрибуцију 
средстава са једне на другу компонен-
ту у износу од 10% од износа компоне-
нте. 
 

ц)  Посебни циљ: Осигурање соци- 
      јалних права   

 

Набавка, превоз и расподјела роба ху-
манитарног поријекла......6.250,00 КМ”. 
 

Члан 3. 
 

 Овај Програм ступа на снагу 
даном давања сагласности од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Број:08-14-916-17/16    М И Н И С Т А Р 
30.12.2016.године              Дамир Дучић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те члана 47. Закона о извршењу               
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/16), а у складу са Од-
луком о измјенама и допунама Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016.годину, број: 01-14-979/16 од 
21.децембра 2016.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
88. редовној сједници, одржаној дана 
30.12.2016. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке  

број: 03-14-828/16 од 02.06.2016.године 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ставља 
ван снаге Одлуку о давању сагласнос-
ти на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице са 
економског кода 615100 – Капитални 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон), број: 03-14-828/16 од 02.06. 
2016. године. 
 
 Одлуком Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде о измје-
нама и допунама Буџета Босанско-по-
дрињскг кантона Горажде за 2016.год-
ине, вриједност Програма утрошка ср-
едстава, на који је сагласност дата Од-
луком из става 1. Овог члана,  умјесто 
200.000 КМ износи 0 КМ. 
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Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2083/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за  социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла  ли-
ца) за 2016. годину, одобреног Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:08-14-600/16 од 29.04. 
2016. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 88. Редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате новчаних 

средстава ЈУ „Дом за стара  
и изнемогла лица” Горажде 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава исп-
лата новчаних средства ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица” Горажде у уку-
пном износу од 22.000,00 КМ за разли-
ку плата, а на име испуњавања дијела 
обавеза по Споразуму о регулисању 
потраживања упосленика ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица” Горажде, бр-
ој: 03-14-868-3/15 од 26.06.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Налаже се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да средства 
из члана 1. ове Одлуке у износу од 
22.000,00 КМ утроши на измирење об-
авеза за разлику плата, а по основу Сп-
оразума о регулисању потраживања 
упосленика ЈУ „Дом за стара и изнемо-
гла лица”.   
 

Члан 3. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 22.000,00 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери др-
угим нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2016. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број: 
1327310410345049 код НЛБ банке д.д. 
Тузла филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да Минис-
тарству за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице и Вл- 

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о намјенском 
утрошку средстава са пратећом доку-
ментацијом.  
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2082/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) за 2016. годину, одобреног Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:08-14-600/16 од 29.04. 
2016.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 88. редовној  
сједници, одржаној дана 30.12.2016. го-
дине, д о н о с и : 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате новчаних 

средстава ЈУ „Дом за стара  
и изнемогла лица” Горажде 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобрава исп-

лата новчаних средства ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица” Горажде у уку-
пном износу од 22.994,00 КМ за разли-
ку плата, а на име испуњавања дијела 
обавеза по Споразуму о регулисању 
потраживања упосленика ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица” Горажде, бр-
ој: 03-14-868-3/15 од 26.06.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Налаже се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да средства 
из члана 1. ове Одлуке у износу од 
22.994,00 КМ утроши на измирење об-
авеза за разлику плата, а по основу Сп-
оразума о регулисању потраживања 
упосленика ЈУ „Дом за стара и изне-
могла лица”.   
 

Члан 3. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 22.994,00 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери др-
угим нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2016. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број: 
1327310410345049 код НЛБ Банке д.д. 
Тузла филијала Горажде. 
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Члан 4. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да Минис-
тарству за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице и Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о намјенском 
утрошку средстава са пратећом докум-
ентацијом.  
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2081/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж де 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица) за 2016.годину, на који је Влада  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де дала сагласност својом Одлуком бр-
ој:03-14-944/16 од 17.06.2016.године, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 88. редовној сједници, одрж-
аној дана 30.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Општини Фоча ФБиХ – Устиколина 
за потребе финансирање превоза 

ђака повратника на релацији 
Паунци – Устиколина за 2016.годину 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 1.600,00 КМ Општини 
Фоча ФБиХ-Устиколина за потребе 
финансирања превоза ђака повратни-
ка на релацији Паунци – Устиколина 
за период октобар, новембар и децем-
бар 2016.године. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
- економски код – 614200  – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 - 
Издаци за расељена лица) за 2016.го-
дину, на жирорачун Општине Фоча 
ФБиХ-Устиколина број: 1011400000220 
255, отворен код Привредне банке Са-
рајево филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Обавезује се Општина Фоча  
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ФБиХ - Устиколина да по реализацији 
средстава достави извјештај Министа-
рству за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2080/16              П Р Е М И Ј Е Р                                                             
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614200 - Текући тр-
ансфери појединцима (“Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона  
Горажде” број: 5/16), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 88. 
редовној сједници, одржаној дана 30. 
12.2016. године,  д о н о с и:   
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава  са економског 

кода 614300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама 
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Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст за измјене и допуне Програма  утр-
ошка средстава са економског кода 614 
300 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама број:11-14-614-2/16 од 
19.04.2016.године у Буџету Министар-
ства за борачка питања. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио Одлуке је Прог-
рам са измјенама и допунама Програ-
ма утрошка новчаних средстава са ек-
ономског кода 614300 - Текући транс-
фери непрофитним организацијама. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2077/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

64а) 
 

П Р О Г Р А М 
са измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава са кода 614300  
- Текући трансфери непрофитним 
организацијама број: 11-14-614-2/16  

од 19.04.2016.године 
 

Члан 1. 
 

У Програму утрошка средстава 
са измјенама и допунама Програма са 
кода 614300 -  Текући трансфери неп-
рофитним организацијама, на који је  
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дала сагласност Влада Босанско–под-
рињскопг кантона Горажде  Одлуком 
број: 03-14-460/16 од 15.04.2016.године, 
треба да  стоји: 
 

Поглавље 1. - НАЗИВ ПРОГРАМА 
став 2. алинеја 4 – укупна вриједност 
Програма се мијења 
- Алинеја 4 – Укупна вериједност 

програма:                      300.000,00 КМ 
 
Поглавље 4.- ПОТРЕБНА СРЕДСТВА      
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
- Алинеја 1. се мијења укупан износ 

средстава                       300.000,00 КМ 
- Алинеја 2. се мијења  преглед утро-

шка и то: 
 

Помоћ у раду основних борачких уд-
ружења 
 

Максималан буџет:           106.560,00 КМ 
 

Помоћ у реализацији пројеката бора-
чких удружења 
 

Максималан буџет:           113.670,00 КМ 
 

Обиљежавање значајних датума, дог-
ађаја и личности из периода 92-95. 
године 
 

Максималан буџет:             44.000,00 КМ 
 

Трошкови института за медицинско 
вјештачење 
 

Максималан буџет:                  770,00 КМ 
 

Трошкови Фондације 
 

Максималан буџет:             30.000,00 КМ 
 

Организовање спортских манифеста-
ција  
Максималан буџет:               5.000,00 КМ 
 

- Алинеја 3.се мијења износ средста-
ва                                     300.000,00 КМ 
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Поглавље 5. - КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
 

- Став 1.Алинеја 1.се мијења износ средстава                       300.000,00 КМ 
- Став 2. Алинеја 4. се мијења табеларни преглед 
 
  

Р/Б Циљ 
Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

 
Помоћ у раду основних борачких 
удружења 

8.880,00 x12 106.560,00 

 
Помоћ у реализацији пројеката борачких 
удружења и захтјева  борачких удружења 

 113.670,00 

   
2.1. 

Пројекти побољшања статуса б/п превоз 
С-Г-С 

3.500,00 x 12 
 

                        
42.000,00                  

   
2.2. 

Пројекти и захтјеви удружења  борачких 
популација 

 71.670,00 

 
Помоћ у организовању спортских 
манифестација  и рекреације инвалидних 
лица припадника б/п 

 5.000,00 КМ 

 
Обиљежавање значајних датума  и 
догађаја 

 44.000,00 КМ 

4.1. 
Унапређење  на пољу обиљежавања 
значајних датума, догађаја и личности  
из периода 92-95. године 

 38.210,00 КМ 

4.2. 
Обиљежавање значајних датума  од 
значаја  за удружења и ниже нивое власти 

 5.790,00 КМ 

5. 
Трошкови Института за медицинско 
вјештачење 

 770,00 КМ 

6. Трошкови Фондације”Истина за Горажде”  30.000,00 

 
Члан 2. 

 

 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
                                                                                                                                                                                                       

Број:11-14-614-4 /16         М И Н И С Т А Р 
26.12.2016.године          Шемсо Муслић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско  

 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у               
складу са Програмом утрошка средс-
тава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614 200 - Текући 
трансфери појединцима (“Службене 
новине Босанско–подрињског кантона                  
Горажде” број: 5/16), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 88. 
редовној сједници, одржаној дана 30. 
12.2016.године, д о н о с и:   
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  

о  измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава  са економског 

кода 614200 - Текући трансфери 
појединцима - БОР-003, БОР-004, 

БОР-005 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст за измјене и допуне Програма  утро-
шка средстава са економског кода 614 
200 – Текући трансфери појединцима  
број: 11-14-615-2/16 од 19.04.2016.годи-
не у Буџету Министарства за борачка 
питања. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио Одлуке је Прогр-
ам са измјенама и допунама Програма 
утрошка новчаних средстава са еконо-
мског кода 614200 - Текући трансфери 
појединцима – БОР-003, БОР-004, БОР-

005. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2076/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

65а) 
 

П Р О Г Р А М 
са измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава са кода 614200 - 
Текући трансфери појединцима 

 - БОР-003, БОР-004, БОР-005  
број: 11-14-615-2/16  

од 19.04.2016.године 
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Члан 1. 
 

У Програму утрошка средстава 
са измјенама и допунама програма са 
кода 614200 – Текући трансфери поје-
динцима, а који је Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде усвојила 
Одлукама број: 03-14-461/16 од 15.04. 
2016. године, треба да стоји: 
 

Поглавље I- Подаци о програму 
треба да стоји: 
 

Укупна вриједност Програма  
                                                650.000,00 КМ 
 

Поглавље III – ОПШТИ И ПОСЕБНИ 
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

3.2.1.- БОР - 003 - ПОМОЋ У СТАМ- 
            БЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 100.000,00 КМ 
 

Прикључак на инфраструктурну 
мрежу                                    10.000,00  КМ 
Санација објеката               90.000,00  КМ 
 

3.2.2. -ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
           ПОМОЋИ  
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 100.000,00 КМ 
 

3.2.3.БОР – 005 - ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ  
                 ПОЈЕДИНЦИМА - ОСТАЛО 
 

Став 3.2.3.1.- Здравствена заштита 
корисника БИЗ-а, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    43.000,00 КМ 
 

3.2.3.2. Бањско–климатско лијечење – 
рехабилитација припадника борачких 
популација, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  140.000,00 КМ 
 

3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностра-
нству, треба да стоји: 
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ПОТРЕБНА СРЕДСТВА                  0 КМ 
 

3.2.3.4.- Право по основу преостале 
радне способности, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА                  0 КМ 
 

3.2.3.6.-Обезбјеђење уџбеника за дјецу 
припадника б/п, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБАН ИЗНОС           16.050,00 КМ 
 

3.2.3.7. Уклањање архитектонско-урба-
нистичких баријера, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА САРЕДСТВА             0 КМ 
 

3.2.3.8.Партиципација  за додијељено 
грађевинско земљиште и уређење  
градског                      грађевинског 
земљишта, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА      7.700,00 КМ 
 

3.2.3.9.Право на бесплатну и повлаш-
тену вожњу: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    26.000,00 КМ 
 

3.2.3.10.БОР – 005 - Подизање нишана – 
надгробних споменика и спомен-оби-
љежја 

Став 3.  иза рјечи „БиХ” треба да стоји: 
те активности на изградњи спомен-
плоче за погинуле борце/припаднике 
МУП-а на основу појединачног захтје-
ва /пројекта. 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    90.000,00 КМ 
 

3.2.3.11.-Новчана помоћ добитницима 
највећих ратних признања, треба да 
стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    15.200,00 КМ 
 

3.2.3.12. Партиципација трошкова џен-
азе/сахране 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    85.970,00 КМ 
 

3.2.3.13.-Друга права у складу са 
посебним прописима, додаје се у  текст 
у загради: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА                  0 КМ 
 

3.2.3.15. Основно обезбјеђење: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    24.086,00 КМ 
 

3.2.3.16.Приоритет у додјели средстава 
за повратак и одржив повратак: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА      2.000,00 КМ  
 

ПОГЛАВЉЕ 4: 
Потребна средства за провођење Програма 650.000,00 КМ 
Табеларни преглед се мијења: 
 

Р/б Конто 
Аналити

-чки 
конто 

Назив конта 
Планирано за 

2016.годину 

1. 614200  ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНАЦА  

1.1.  БОР-003 Помоћ у стамбеном збрињавању 100.000,00 

1.1.1.   Прикључак на инфраструктурну мрежу 10.000,00 

1.1.2.   Санација објеката 90.000,00 

1.1.3.   Накнада трошкова за промет некретнина 0 

1.2.  БОР-004 Једнократне новчане помоћи 100.000,00 

1.3.  БОР-005 Остали текући трансфери појединцима 450.000,00 
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Члан 2. 
 
 Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе 
Босанско-подринјског кантона  Горажде. 
 

Број:11-14-615-3 /16                                                                                                     М И НИ С Т А Р 
26.12.2016. године                                                                                                     Шемсо Муслић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), члана 46. Закона о извршењу Бу-
џета („Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број: 
3/16) и  члана 248. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица у Босанско-подрињском 
кантону Горажде  („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 9/13 и 11/14), а у складу са 
Програмом о утрошку средстава са ек-
ономског кода 614200 - Текући трансф- 
 

 

ери појединцима – БОР 005 „Изградња 
шехидских мезарја и спомен-обиљеж-
ја” („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број: 5/16), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 88. редовној сједници, од-
ржаној дана 30.12.2016.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

 на име инансирања/суфинансирања 
пројеката и захтјева за изградњу 

спомен-обиљежја, уређење мезарја  
и гробаља на простору Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

1.3.1.   Здравствена заштита 43.000,00 

1.3.2.   Бањско-климатско лијечење 140.000,00 

1.3.3.   Трошкови лијечења у иностранству 0 

1.3.4.   Право по основу преостале радне способности 0 

1.3.5.   Право на професионалној преквалификацији 0 

1.3.6.   Обезбјеђење уџбеника 16.050,00 

1.3.7.   Уклањање архитектонско  
– урбанистичких баријера 0 

1.38.   Партиципација за накнаде за грађевинско 
земљиште и уређење ГГЗ 

7.700,00 

1.3.9.   Право на бесплатну и повлаштену вожњу 26.000,00 

1.3.10.   Подизање надгробних споменика и других 
спомен-обиљежја 90.000,00 

1.3.11.   Новчана помоћ добитницима највећих р/п 15.200,00 

1.3.12.   Помоћ у случају смрти 85.970,00 

1.3.13.   Друга права у складу са посебним прописима 0 

1.3.14.   Основно обезбјеђење 24.086,00 

1.3.15.   Приоритет у додјели средстава за повратак  
и одржив повратак 2.000,00 
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Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 48.500,00 (слови-
ма: четрдесет осам хиљада пет стоти-
на) КМ на име финансирања/суфи-
нансирања пројеката и захтјева за из-
градњу спомен-обиљежја, уређење ме-
зарја и гробаља на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде у буџет-
ској 2016.години. 

Корисници и појединачни изн-
оси средстава утврђени су Одлуком 
министра за борачка питања број: 11-
14-1886-6/16 од 15.12.2016.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 - Тек-
ући трансфери појединцима – БОР  
005 „Изградња шехидских мезарја и 
спомен-обиљежја”. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а појединачна средства уплатити на 
жирорачуне носилаца реализације пр-
ојеката. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-2075/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 615 100 –  Ка-
питални трансфери другим нивоима 
власти за 2016. годину број: 10-14-1531-
1/16 од 17.05.2016. године и број: 10-14-
1531-4/16 од 27.12.2016. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 88. редовној сједници, одржаној 
дана 30.12.2016. године,  д о н о с и: 
 
  

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Јавној установи „Спортски центар” 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 15.000,00 КМ на име ада-
птације и изградње спортских објеката 
на нивоу Босанко-подрињског канто-
на Горажде, предвиђене Стратегијом 
развоја Босанко-подрињског кантона 
Горажде за период 2016 – 2020. година 
(мјера 2.2.3. - пројекти и активности 
2.2.3.2., 2.2.3.3), Стратегијом развоја сп-
орта у Босанко-подрињском кантону 
Горажде, донесеном 2015. године на 
период од четири године (мјера 5.3.) и 
Програмом развоја спорта Кантона за 
2016. годину (мјера 4.3), и то:  
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Јавна установа 
„Спортски центар” 

Горажде 

Изградња два тениска терена у склопу 
спортских терена и објекта Градског 

стадиона „Мидхат Дрљевић” Горажде 
15.000,00 КМ 

Депозитни рачун Општине Горџде  број: 1028400000002222, отворен код Унион 
банке д.д. експозитура Горажде, број буџетске организације: 0620603,  број врсте 

прихода: 721122, број шифре општине 033, ИД број: 4245077420000 

 
Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
615 100 – Капитални трансфери друг-
им нивоима власти за 2016. годину. 
 

Члан 3. 
 

 Корисници средстава дужни су 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извијештај о утрошку 
буџетских средстава за додатне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
ДП-2, који је саставни дио Критерија 
за финансирање спорта из јавних сре-
дстава којима се подстиче обављање 
спортских дјелатности на нивоу Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 16/11, 
3/12, 2/13 и 2/14). 
 

Члан 4. 
 

Уколико корисник средстава не 
изврши адаптацију и изградњу спорт-
ских објеката из члана 1. Ове Одлуке, 
добијена средства по овој Одлуци ду-
жан је у истом износу вратити Минис- 

 
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт, а одлуку о томе до-
нијеће Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде након подношења изв-
јештаја од стране Министарства за об-
разовање, младе, науку, културу и спо-
рт. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-2074/16        П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса и огласа за попуну 
упражњених радних мјеста у 

основним школама са подручја 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
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I 
 

Овом се Одлуком даје сагласност основним школама са подручја Босанско–                    
подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса и огласа за попуну упра-
жњених радних мјеста и то: 
 
ЈУОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде 
 
 
a) Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

1.  Наставник разредне наставе 1 извршилац пуна норма 
 Продужени боравак (до повратка упосленице  

са боловања, а најдуже до 30.06.2017. године) 
  

2.  Наставник разредне наставе 1 извршилац ½ норме 
 Продужени боравак   

3.  Наставник њемачког језика 1 извршилац пуна норма 
 (до повратка упосленице са неплаћеног одсуства до 

21.02.2017.године, а најдуже до  30.06.2017.године) 
  

4.  Наставник турског језика 1 извршилац 4 часа 

5.  Наставник техничке културе 1 извршилац 2 часа 

6.  Наставник исламске вјеронауке 1 извршилац 10 часова 
 
б) Неодређено радно вријеме 
 

  

1.  Домар-ложач 1 извршилац пуно радно 
вријеме 

 
ц) Одређено радно  
 

  

1.  Хигијеничар  
(до повратка упосленице са боловања) 

1 извршилац   пуно радно 
вријеме 

    
 
ЈУОШ “Прача” Прача 
 

  

Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

  

1.  Наставник физике 1 извршилац  2 часа 
2.  Наставник музичке културе 1 извршилац  4 часа  
3.  Наставник информатике  1 извршилац  4 часа  
4.  Наставник исламске вјеронауке 1 извршилац  13 часова 
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ЈУОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи 
 

Одређено радно вријеме до 30.06.2017. године 
 

1. Наставник исламске вјеронауке 1 извршилац        3 часа 
    
    

ЈУОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача 
 

а) Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

  

1. Наставник исламске вјеронауке 1 извршилац  2 часа 
2. Наставник разредне наставе 

Подручна школа Брзача (до повратка упосленице  
са боловања, а најдуже до 30.06.2017.године) 

1 извршилац  пуна норма 
 

    
    

ЈУОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде 
 

Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

  

1. Наставник њемачког језика 1 извршилац                             1 час 
    

    

ЈУ ОМШ „Авдо Смаиловић” Горажде 
 

Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

  

1. Наставник виолине 1 извршилац 6 часова 
2. Наставник клавира 

(до повратка с функције  директорице школе,  
са најдуже до 30.06.2017.године) 

1 извршилац 14 часова 

3. Наставник гитаре 1 извршилац пуна норма 
4. Наставник гитаре 1 извршилац 12 часова 
5. Наставник хармонике 1 извршилац пуна норма 
6. Наставник хармонике 1 извршилац 6 часова 
7. Наставник солфеђа 1 извршилац ½ норме 
8. Наставник припремне наставе 1 извршилац 1 час 
9. Наставник групног музицирања (хор и оркестар)     1 извршилац 4 часа 

 
 

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

Број:03-34-2058/16                                                                                                          П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године                                                                                                          Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде  
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), Влада 
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 88. редовној сједници, одржаној дана 
30.12.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање конкурса за попуну упражњених радних  
мјеста у средњим  школама са подручја Босанско-подрињског канотна Горажде 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласност средњим школама са подручја Босанско –                      
подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса и огласа за попуну 
упражњених   радних мјеста и то: 
 
 

ЈУМСШ “Енвер Поздеровић” Горажде 
 

Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

1. Наставник њемачког језика 1 извршилац 12 час 
2. Наставник музичке културе 1 извршилац 4 часа 
3. Наставник филозофије са логиком 1 извршилац 3 часа 
4. Наставник турског језика 1 извршилац 2 часа 
5. Наставник права 1 извршилац 2 часа 
 
 

   ЈУСТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде 
 

а) Одређено радно вријеме до 30.06.2017.године 
 

  

1. Наставник математике 1 извршилац 6 часова 
2. Наставник електротехничке групе предмета 

смијер телекомуникације 

1 извршилац 4 часа 

3. Наставник електротехничке групе предмета 
смијер рачунарство и информатика 

1 извршилац 3 часа 

4. Наставник електротехничке групе предмета 
смијер енергетика 

1 извршилац 4 часа 

5. Наставник њемачког језика 1 извршилац 10 часова 
6. Наставник медицинске групе предмета 1 извршилац 6 часова 
7. Наставник стручнотеоретске наставе за звање 

архитектонски техничар 
1 извршилац 8 часова 

8. Наставник стручнотеоретске наставе за звање 
грађевински техничар 

1 извршилац 8 часова 

9. Наставник машинске групе предмета 1 извршилац 7 часова 
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б) Одређено радно вријеме до повратка са функције, а најдуже до 30.06.2017.  
     године 
 

1. Наставник машинске групе предмета 1 извршилац пуна норма 
   
ц) Одређено радно вријеме до повратка запосленица са породиљског одсуства,  
     а најдуже до 30.06.2017. године 

 

1. Наставник  математике 1 извршилац  пуна норма 
2. Наставник електротехничке групе предмета 

смијер телекомуникације 

1 извршилац  пуна норма 

3. Наставник хемијске групе предмета-технолог 1 извршилац  5 часова 
    
    
    ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде 
 

    Одређено радно вријеме до  30.06.2017. године 
 

  

1. Наставник  њемачког  језика 1 извршилац  8 часова 
2. Наставник турског језика 1 извршилац  2 часа 
3. Наставник  информатике 1 извршилац  2 часа 
4. Наставник хигијене и прве помоћи 1 извршилац  2 часа 
5. Наставник стручнотеоретске наставе угоститељске  

струке 

1 извршилац  2 часа 

6. Наставник  практичне наставе за пластичаре 1 извршилац  20 часова 
7. Наставник практичне наставе оператер на ЦНЦ 

-машинама 

1 извршилац  6 часова 

8. Наставник практичне наставе заваривач 1 извршилац  14 часова 
 

II 
 

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

Број:03-34-2057/16                                                                                                           П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године                                                                                                          Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
                                  

70 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и                    

 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање за 2016. годину број: 10-14-
1081-1/16 од 13.04.2016. године и број: 
10-14-1081-3/16 од 15.12.2016. године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 88. редовној сједници, од- 
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ржаној дана 30.12.2016.год., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име XII (дванаесте) од укупно  
XII (дванаест) редовних транши  

за 2016. годину 
 

I 
 

 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 36.840,03 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име уплате XII 
(дванаесте) од укупно XII (дванаест) 
редовних транши за 2016. годину на-
мијењене за исплату плата и допри-
носа, која су претходно умањена за из-
нос од 656,66 КМ по основу Закључка 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде број: 03-14-1792/15 од 13.11. 
2015. године.  
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода   
614 100 (КАН 003) - Остали текући тр-
ансфери – Информисање. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде д.о.о. број: 1325002001666685, отв-
орен код НЛБ Тузланске банке фил-
ијала Горажде, ИД број:4245030110002. 
 

III 
  
 Корисник средстава је дужан да  
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Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се захтјев 
подноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
                                 

Број:03-14-2073/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним орган-
има државне службе (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плате намјештеника у кан-
тоналним органима државне службе 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 11/07), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 88. редовној сједници, од-
ржаној дана 30.12.2016.год., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату   

и накнаде за топли оброк за мјесец 
ДЕЦЕМБАР 2016. године 

 
Члан 1. 

 

Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде за мјесец 

ДЕЦЕМБАР 2016. године, у износу од 
360,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за исх-
рану у току рада (топли оброк), за мје-

сец ДЕЦЕМБАР 2016. године, у износу 
од 8,00 КМ по једном радном  дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у “Службе-
ним новинама Босанско-одрињског 
кантона Горажде”. 
                                                                                         

Број:03–14-2060/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23. Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са чланом 114. Закона 
о организацији органа управе у Феде-
рацији БиХ (“Службене новине ФБиХ” 
број: 35/05) и Правилником о призна- 
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њима, похвалама и наградама упосле-
ника Министарства за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Управе полиције у саставу 
Министарства (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 10/15), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016.го-
дине, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за уступање 

сталних средстава без накнаде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да, без накнаде, уступи  
у трајно власништво  стална средства – 
6 службених пиштоља у сврху додјеле 
појединачне награде полицијским слу-
жбеницима којима, у току мјесеца дец-
ембра 2016. године и буџетске 2017.го-
дине, престаје радни однос због испу-
њавајња услова за  пензију.  
 

Члан 2. 
 

Појединачна награда из члана 
1. ове Одлуке додјељује се у складу са 
чланом 3. став (3) Правилника о приз-
нањима, похвалама и наградама упос-
леника Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона  
Горажде и Управе полиције у саставу 
Министарства (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 10/15). 
 

Члан 3. 
 

За реализацију  ове Одлуке зад- 
ужује се Министарство за унутрашње 
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послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2070/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и на основу члана 70. Закона о 
просторном уређењу и грађењу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 

(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 07/13 - 
пречишћени текст, 16/13 и 6/15), а у 
складу са ставом 4. члана 40. Закона о 
просторном планирању и кориштењу 
земљишта на нивоу Федерације БиХ 
(„Службене новине ФБиХ” број: 2/06, 
72/07, 32/08, 4/10, 13/10 и 45/10), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 88. редовној сједници, одржа-
ној дана  30.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању накнаде за рад Комисије 
за давање стручне оцјене у поступку 

издавања мишљења Федералном 
министарству просторног уређење  

за издавање урбанистичке 
сагласности за радове на изградњи 

регионалне санитарне депоније 
„Трешњица” инвеститора Општине 

Горажде 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава пла-
ћање накнаде за рад Комисије за дава-
ње стручне оцјене у поступку издава-
ња мишљења Федералном министар-
ству просторног уређење за издавање 
урбанистичке сагласности за радове 
на изградњи регионалне санитарне 
депоније „Трешњица” инвеститора 
Општине Горажде у укупном износу 
од 776,10 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију актив-
ности из члана 1. ове Одлуке уплатиће 
се на жирорачуне чланова Комисије за 
давање стручне оцјене у поступку из-
давања урбанистичке сагласности из 
Буџета Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде са економског кода 613900 – Уго-
ворене и друге услуге према сљеде-
ћој табели:  
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Члан Комисије Жирорачун Нето износ 
Порези и 

доприноси 
Бруто 
износ 

Незим Рамић 
дипл.инг.геод. 

НЛБ Тузланска банка 
1327310012486842 

210,00 КМ 48,70 КМ 258,70 КМ 

Емина Ходо 
дипл.инг.арх. 

НЛБ Тузланска банка 
1327310011516454 

210,00 КМ 48,70 КМ 258,70 КМ 

Расим 
Сијерчић 
дипл.инг.пољ. 

НЛБ Тузланска банка 
1327310011342436 

210,00 КМ 48,70 КМ 258,70 КМ 

УКУПНО  630,00 КМ 146,10 КМ 776,10 КМ 

 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
       

Број:03-14-2069/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Уговором о извође-
њу радова на реконструкцији  кровова 
и фасада објеката на којима је изврше-
на надоградња поткровних станова у 
ул. М.Тита, Јусуфа Духовића и Меха 
Дрљевића у Горажду, број: 09-23-97-
59/16 од 16.09.2016. године, Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 

на 88. редовној сједници, одржаној да-
на  30.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на плаћање 

Окончане ситуације  на име 
изведених  радова на 

реконструкцији  кровова и фасада  
објеката на којима је извршена  

надоградња поткровних станова у  
ул. М.Тита, Јусуфа Духовића и Меха 

Дрљевића у  Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на плаћање Окончане ситуације  на 
име изведених радова на реконструк-
цији  кровова и фасада објеката на кој-
има је извршена надоградња поткро-
вних станова у ул. М.Тита, Јусуфа Ду-
ховића и Меха Дрљевића у  Горажду 
број: 32/2016 од 16.12.2016. године у из-
носу од 38.045,64 КМ, испостављене од 
стране извођача радова, ГПД “Дрина” 
д.д. Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатиће се из Буџета Министарства  
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за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде а са економског 
кода 821600 - Реконструкција и инвес-

тиционо одржавање на жирорачун 
фирме ГПД “Дрина”д.д. Горажде бр-
ој:1011400000004042, отворен код “ПБС 
филијала Горажде”. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2068/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту ок-
олине  Босанско–подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 300 - 
Текући трансфери непрофитним орг-
анизацијама, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 88. редовној 
сједници, одржаној дана 30.12.2016.го-
дине,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању Пројеката 

непрофитним организацијама  
са економског кода 614 300 - Текући 

трансфери непрофитним 
организацијама 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од 
35.000,00 КМ за финансирање сљеде-
ћих пројеката: 
 

1. „Еколошко омладинско удруже-
ње за рурални развој” (ЕОУРР) 
Осаница - Горажде:  
- Пројекат “Еко је фора” у износу 

од  1254,00 КМ;   
 

2. Удружење “Нада” Горажде 
- Пројекат “Реци НЕ пластичним 

кесама” у износу од 982,00 КМ;  
 

3. Удружење “Одмор на селу” Горажде 

- Пројекат “Смањење површина 
онечишћених крутим отпадом 
на посебно атрактивним лока-
цијама за грађане, посјетиоце и 
туристе у Босанско-подрињски 
кантон Горажде” у износу од 
7.798,00 КМ; 
 

4. Удружење “Омладински савез” 
Устиколина 
- Пројекат “Уљепшајмо парк” у 

износу од 2.680,00 КМ; 
 

5. Удружење антифашиста и бораца 
НОР-а општине Горажде 
- Пројекат “Еко-зона Мравињац 

2017.” у износу од 2.074,00 КМ; 
 

6. Извиђачки одред “Столац” Усти-
колина 
- Пројекат “Станица будућности 

-наш траг о времену” у износу 
од 3.000,00 КМ; 
 

7. Удружење узгајивача медоносн-
ог, ароматичног и љековитог би-
ља Босанско-подрињског кантона 
Горажде “Фацелиа” Горажде 
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- Пројекат “Побољшање енергет-
ске ефикасности у форми на-
бавке сунчаних топионика” у 
износу од 2.000,00 КМ; 
 

8. Удружење жена “Горажданке” 
Горажде 
- Пројекат “Рециклажом отпадн-

их материјала до здравије око-
лине” у износу од 4.844,00 КМ; 
 

9. Планинарски клуб “Горажде-Ма-
глић” Горажде 
- Пројекат “Суживот са природ-

ом-дјеца у служби природе” у 
износу од 2.000,00 КМ; 
 

10. Удружење повратника “Будућно-
ст” Горажде 
- Пројекат “Идејни пројекат сист-

емског рјешавања управљања 
отпадом и заштите околине на 
подручју општине Горажде” у 
износу од 4.018,00 КМ; 
 

11. Удружење љубитеља природе 
“Палић” Пале-Прача 
- Пројекат “Подизање свијести 

грађана општине Пале у ФБиХ 
о значају заштите природне ср-
едине” у износу од 1.350,00 КМ; 
 

12. Удружење жена за рурални разв-
ој општине Пале-Прача 
- Пројекат “Уређење јавних чес-

ми у општини Пале ФБиХ у ци-
љу очувања, заштите и унапре-
ђења стања околине” у износу 
од 3.000,00КМ. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде. Након ступања на снагу ове Од-
луке задужује се Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског кантона 
Горажде да изврши исплату новчаних 
средстава. Средства ће се, у складу са 
Програмом утрошка средстава Мини-
старства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, исплатити 
са економског кода  614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организац-
ијама. Средства уплатити  на љедеће 
жирорачуне: 
 
1. „Еколошко омладинско удружење 

за рурални развој” (ЕОУРР) Осани-
ца-Горажде на жирорачун број: 
1322602015824440, отворен код НЛБ 
банке Тузла ф илијала Горажде. 

2. Удружењу “Нада” Горажде на жи-
рорачун број: 1322602015924738, от-
ворен код НЛБ банке Тузла фили-
јала Горажде. 

3. Удружењу “Одмор на селу” Гора-
жде на жирорачун број: 199543002 
0585916, отворен код Шпаркасе ба-
нке д.д. БиХ филијала Горажде. 

4. Удружењу “Омладински савез” Ус-
тиколина на жирорачун број: 
1011400000606218, отворен код Пр-
ивредне банке Сарајево филијала 
Горажде. 

5. Удружењу антифашиста и бораца 
НОР-а општине Горажде на жиро-
рачун број: 1610300002190062,  отво-
рен код Раифаизен банке филијала 
Горажде. 

6. Извиђачком одреду “Столац” Уст-
иколина на жирорачун број: 10114 
00000453928, отворен код  Привре-
дне банке дд Сарајево филијала Го-
ражде. 

7. Удружењу узгајивача медоносног, 
ароматичног и љековитог биља  
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Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде “Фацелија” Горажде на жи-
рорачун број: 1020070000024221, от-
ворен код Унион банке д.д. Сара-
јево  експозитура Горажде. 

8. Удружењу жена “Горажданке” Го-
ражде на жирорачун број: 1990540 
006192864, отворен код  Шпаркасе 
банке д.д. БиХ филијала Горажде. 

9. Планинарском клубу “Горажде-
Маглић” Горажде на жирорачун 
број:1011400000119666, отворен  код 
Привредне банке дд Сарајево фи-
лијала Горажде. 

10. Удружењу повратника “Будућно-
ст” Горажде на жирорачун број: 
1415255320002830, отворен код  ББИ 
д.д. Сарајево експозитура Горажде. 

11. Удружењу љубитеља природе 
“Палић” Пале-Прача на жирорач-
ун број: 1415255320013306, отворен  
код ББИ дд Сарајево експозитура 
Горажде. 

12. Удружењу жена за рурални развој 
општине Пале-Прача на жирорач-
ун број: 1028400000003289,  отворен   
код Унион банке д.д. Сарајево екс-
позитура Горажде. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2067/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско  

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту ок-
олине Босанско–подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 100 - 
Текући трансфери нижим нивоима 
власти, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 88. редовној сјед-
ници, одржаној дана 30.12.2016. годи-
не,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању Пројеката општинама 

у саставу  Босанско – подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 100 - Текући трансфери нижим 

нивоима власти 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од 
30.000,00 КМ за финансирање сљедећ-
их пројеката општинама у саставу Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
са економског кода 614 100 - Текући тр-
ансфери нижим нивоима власти, како 
слиједи:  
 

1. Општина Фоча/ФБиХ: 
Пројекат “Утопљавање Ватрогасн-
ог дома” у износу од 15.000,00 КМ.  

 
2. Општина Пале/ФБиХ: 

Пројекат “Утопљавање пословне 
зграде општине Пале/ФБиХ” у из-
носу од 15.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Са општинама Фоча у ФБиХ и 

Пале у ФБиХ - корисницима средстава 
Министарство за урбанизам, простор- 
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но уређење и заштиту околине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде ће 
закључити уговоре о кориштењу и на-
мјенском утрошку одобрених средста-
ва, са предходно прибављеним миш-
љењем кантоналног правобраниоца, 
којим ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом  као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 
 

У зависности од висине одобре-
них средстава, а у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 3/16), даје се сагласност за 
потписивање уговора о финансирању 
пројеката из члана 1. ове Одлуке мин-
истру за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
  

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. Након потписивања уговора из 
члана 2. ове Одлуке задужује се Мин-
истарство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде да изврши 
исплату новчаних средстава. Средства 
ће се, у складу са Програмом утрошка 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, исплатити са економског кода  
614 100 - Текући трансфери нижим ни-
воима власти. Средства уплатити  на 
сљедеће жирорачуне: 
 

- Општини Фоча/ФБиХ на жир- 
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орачун број:101-140-00005957-42, 
отворен код Привредне банке 
д.д. Сарајево филијала Горажде, 
шифра општине 132 и шифра 
буџетске организације 0101001. 

 

- Општини Пале/ФБиХ на жир-
орачун број: 1020070000001426, 
отворен код УНИОН банке                       
експозитура Горажде. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
                                       

Број:03-14-2066/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,                   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку  

и плаћање  информатичке опреме 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за   
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набавку и плаћање  информатичке оп-
реме и то: 
 

1. Лаптоп DELL iNSPIRION 3542 
15.6iNTEL cORE i5-4210U 4GB Ram 
500GB HDD GeForce 920 M 2GB 
DVDRW 

 

Члан 2. 
 

Предрачунска вриједност опре-
ме  из члана 1. ове Одлуке са ПДВ-ом  
износи 1.049,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Средства за реализацију ове Од-
луке обезбједиће се из Буџета Мини-
старства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, економс-
ки код 821300 - Набавка опреме. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту окол-
ине и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће бити објавље-
на у “Служненим новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2065/16               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  
Влади босанско-подрињског кантона  

12. јануар/сијечањ 2017 
 

 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сјед-
ници, одржаној дана 30.12.2016 године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на плаћање 
фактуре на име санације штете  

на стамбеној јединици 
у ул. М.Б. Баје 11 у Витковићима 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на плаћање фактуре број: 0241/16 
од 22.11.2016 године на име изведених 
радова на санацији штете на стамбе-
ној јединици у ул. М.Б. Баје 11 у                    
Витковићима у износу од 534,50 КМ, 
испостављене од стране извођача “Го-
раждестан” д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатиће се из Буџета Министарства 
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са подрачуна Кан-

тоналног стамбеног фонда, а са еко-
номског кода  613700 - Издатци за тек-

уће одржавање  на жирорачун  фир-
ме “Гораждестан”д.о.о. Горажде број: 
1011400000027128, отворен код “ПБС”. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у  
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„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2064/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,                           
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању учешћа по  

Уговору о лизингу 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком одобрава пла-
ћање бруто учешћа у висини од 35% 
од укупне бруто вриједности предмета 
лизинг - 7 моторних возила за потребе 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде, у износу од 134.890,25 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити из Буџета Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, са економских кодова 821 300 – 
Набавка опреме и 616 300 – Камата на 
домаће позајмљивање-лизинг. 
 Средства уплатити на трансак- 
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цијски рачун број: 161-00001381300-48 
код Раифаизен банке д.д. Босна и Хер-
цеговина, сврха плаћања: Уплата по 
лизинг уговору. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2054/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23  Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињск-ог ка-
нтона Горажде, на 88. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати трошкова 

 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата трошкова 
поступка адвокату Муминовић Есаду у 
предмету Општинског суда у Горажду 
број: 45 0 П 023873 14 Пс, у износу од 
4.072,87 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Наведени износ исплатиће се из 
Буџета Владе Босанско подрињског ка-
нтона Горажде за 2016.годину са екон-
омског кода 613900 - Уговорене услуге. 
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Кантонално правобранилаштво 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-2061/16               П Р Е М И Ј Е Р 
 30.12.2016.године             Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - “Текући трансфери не-
профитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, на 88. редовној сједнице, одржаној   
дана  30.12.2016. године,  д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком одобравају  
новчана средства удружењима, како 
слиједи: 
 

-   Удружењу жена кућне радиносити     
“Мотив” Горажде, у износу од  
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600,00 КМ, за помоћ у набавци ре- 
проматеријала за израду босанских 
рукотворина. 
Средства уплатити на рачун број: 
1990540006180157, отворен код Шпа-
ркасе банке Горажде. 

-  Удружењу обољелих од церебрал- 
не парализе и дистрофије Босанс-
ко-подрињског катнона Горажде у 
износу од  500,00 КМ, за помоћ при 
обиљежавању двије деценије посто-
јања. 
Средства уплатити на транскациј-
ски рачун број: 1610300002000039, от-
ворен код Раифаизен банке. 

-  Удружењу жена “Сехара” Горажде,  
у износу од 500,00 КМ, за обиљежа-
вање 10.децембра, Међународног 
дана људских права. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201000912357, отворен код Инве-
стиционо-комерцијалне банке д.д. 
Зеница. 

-  Удружењу младих “Вијеће за ини- 
цијативу и развој” Горажде – Вит-
ковићи, у износу од 500,00 КМ, за 
лијечење дјевојчице Адалете Рамо-
вић. 
Средства уплатити на жирорачун 
удружења број:1325002008682598, от-
ворен код НЛБ банке д.д. Сарајево 
експозитура Горажде. 

-   Организацији породица шехида и  
погинулих бораца Босанско-подр-
ињског катнона Горажде, у износу 
од 1.500,00 КМ, за материјалну по-
моћ члану Удружења. 
Средства уплатити на рачун број: 
1990540005249539, отворен код Шпа-
ркасе банке д.д. Сарајево. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује  
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се Министарство за финансије, а сре-
дства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2128/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                              
30.12.2016. године             Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Гораде са економског кода 614 
300 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама – вјерским заједница-
ма, Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 88. редовној сједници, 
одржаној дана 30.12.2016.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

вјерским заједницама 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства вјерским заједница-
ма, како слиједи: 
 

- Меџлис Исламске заједнице 
Горажде, у износу од 2.000,00  
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КМ, за помоћ при загријавању 
џамије Кајсерије. 
Средства уплатитити на жиро-
рачун број:1415255320012142, от-
ворен код  ББИ д.д. Сарајево. 

 

- Српска православна црквена 
општина Горажде, у износу од 
2.000,00 КМ, за редовне актив-
ности. 
Средства уплати на рачун број: 
555-01000477289-60, отворен код 
Нове банке. 

 

- Меџлис Исламске заједнице 
Горажде, у износу од 1.000,00 

КМ, за помоћ при изградњи 
вјерског објета (месџида) у селу 
Стоборани, МИЗ Жепа. 
Средства уплатитити на жиро-
рачун број: 1415255320012142, 

отворен код  ББИ д.д. Сарајево. 
 

- Муфтијство горажданско, у 
износу од 2.000,00 КМ, за помоћ 
и подршку пројектима БЗК 
Препород. 
Средства уплати на трансакциј-
ски рачун број: 10114000000826 

12, отворен код Привредне ба-
нке Сарајево д.д. Сарајево фи-
лијала Горажде.  

 

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 614 300 - Текући тран-
сфери непрофитним организацијама 
– вјерским заједницама. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2129/16              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА МЛАДИХ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ – ПРАЧА на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Федера-
ције БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-2/2012 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ МЛА-
ДИХ ОПШТИНЕ ПАЛЕ – ПРАЧА.  

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена предсједника Ску-
пштине Удружења, тако што се Ћу-
тук Алмин – предсједник Скупш-
тине Удружења, разрјешава дужн-
ости, а ново лице именовано за пр-
едсједника Скупштине Удружења 
је Омеровић Мерсида – предсјед-

ник Скупштине Удружења. Ћут-

ук Алмин се разрјешава дужности 
и функције предсједника Управн- 
ог одбора Удружења и подпред- 
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сједника Удружења. 

 
3. 52.Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, именовање подпредсједника                                       
Удружења и секретара Удружења, 
тако што се Сиповић Анел имену-
је на функцију подпредсједника 

Удружења и Сиповић Елизана на 
функцију секретара Удружења. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена  Статута Удружења 
јер је на сједници Скупштине Уд-
ружења, одржаној дана 28.10.2016. 
године донесен нови Статут са сље-
дећим програмским циљевима, дје-
латностима и задацима: 

 

 Заштита људских права, права 
младих; 

 Стално подстицање омасовље-
ња чланова; 

 Подршка процесу демократиза-
ције; 

 Социо-економски развој; 

 Мултикултурализам; 

 Локални развој; 

 Екологија и заштита животне 
средине; 

 Едукација чланова Удружења у 
свим областима које доприносе 
побољшању квалитета живота; 

 Борба против одласка младих 
из ове општине; 

 Сарадња Удружења са сродним 
организацијама на простору ка-
нтона и шире друштвене зајед-
нице; 
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 Ширење и промовисање људск-
их права по Уставу БиХ, Женев-
ској конвенцији и Европској де-
кларацији о људским правима; 

 Организовање културно-умјет-
ничких манифестација  и сл.; 

 Развој и унапређење односа са 
другим удружењима грађана, 
привредним субјектима и јавн-
им установама са подручја оп-
штине Пале-Прача и шире, али 
и са сличним удружењима изв-
ан подручја дјеловања; 

 Ангажовање одговарајућих стр-
учних кадрова; 

 Сарадња са црквом и другим 
вјерским институцијама; 

 Организовање спортских шко-
ла; 

 Укључивања дјеце у активнос-
ти, које се стриктно не односе 
на наставне активности, кроз 
едукативне и забавне активнос-
ти; 

 Подршка развоју политика у 
корист младих;  

 Проналажење и рестаурација 
културних споменика и објека-
та ради стварања услова повољ-
них за туристичку промоцију; 

 Развој еко-туризма; 

 Борба против социјалне искљу-
чености и маргинализације мл-
адих; 

 Промовисање  принципа одрж-
ивог развоја на подручју дјелов-
ања. 

 
5. Упис промјена  из тачки  2, 3. И 4.  

Диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 21.11.2016. године. 

 
6. Удружење дјелује на подручју Бос- 
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анско–подрињског кантона Гораж-
де, и даном уписа код овог Минис-
тарства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење младих Општине 

Пале – Прача уписано је у Регистар уд-
ружења, који се води код Министарст-
ва за правосуђе, управу и радне односе  
БПК  Горажде, дана  10.02.2012. године, 
под регистарским бројем Р-I-2/2012 у  
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-70/16  
од 08.11.2016.године, обратило се Удру-
жење младих Општине Пале – Прача 
за упис у регистар промјене предсјед-
ника Скупштине Удружења, предсјед-
ника Управног одбора Удружења, по-
дпредсједника Удружења и промјене 
Статута.   

Уз захтјев је приложена Одлука  
број:28-3/16 од 08.07.2016. године, о ра-
зрјешењу предсједника Скупштине, 
предсједника Управног одбора и под-
предсједника Удружења, Одлука број: 
28-4/16 од 285.10.2016. године, о име-
новању предсједнице Скупштине Уд-
ружења, Одлука број:28-7/16 од 28.10. 
2016. године, о именовању подпредсје-
дника Удружења, Одлука број: 28-8/16 
од 28.10.2016. године, о именовању сек-
ретара Удружења, Одлука број:28-5/16 
од 28.10.2016. године, о доношењу нов-
ог Статута Удружења и Записник број: 
28-2/16 од 28.10.2016. године са прве 
ванредне сједнице Скупштине Удру-
жења. 
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 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило  да су испуњени усло-
ви за упис у Регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од плаћ-
ања административне таксе  на захтјев 
за упис промјена у Регистар и на ово 
Рјешење на основу члана 12. став 1. та-
чка 9). Закона о административним та-
ксама („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде”, број: 
12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о  уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Број:УП-1:05-05-70/16   М И Н И С Т А Р 
21.11.2016.године     Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

 
 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

84 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИ-
ВРЕДНИКА ОПШТИНЕ ФОЧА – УСТ-
ИКОЛИНА, на основу члана 33. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-1/2010  у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПОЉ-
ОПРИВРЕДНИКА ОПШТИНЕ 
ФОЧА – УСТИКОЛИНА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених  
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што Саиду Бегићу – 

предсједнику Удружења, престаје 
овлаштење за заступање и предста-
вљање Удружења, а нова лица овл-
аштена за заступање и представља-
ње Удружења су: Авдо Муслимов-
ић – предсједник Удружења и  Га-
либ Ћебо – подпредсједник Удру-
жења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  
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Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се дос-
адашњи чланови Управног одбора 
разрјешавају дужности Одлуком 
Скупштине Удружења број:03/16 
од 24.11.2016. године, а именују се 
нови чланови Управног одбора Уд-
ружења на основу Одлуке Скуп-
штине Удружења, број:03-1/16 од 
24.11.2016. године. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Надзорног  одб-
ора  разрјешавају дужности Одлук-
ом Скупштине Удружења број: 
05/16 од  24.11.2016. године, а имен-
ују се нови чланови Надзорног од-
бора Удружења на основу Одлуке 
Скупштине Удружења, број:06/16 
од 24.11.2016. године. 

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4.  

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана  26.12.2016.године.  

 
6. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕД- 
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НИКА ОПШТИНЕ ФОЧА – УСТИКО-
ЛИНА уписано је у Регистар удруже-
ња, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
дана 15.02.2010. године, под регистар-
ским бројем Р-I-1/2010 у  прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-75/16  
од 16.12.2016. године, обратило се Удр-
ужење пољопривредника Општине 
Фоча – Устиколина за упис у регистар 
промјене лица овлаштених за заступа-
ње и представљање Удружења, пром-
јене чланова Управног и Надзорног 
одбора Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01/16 од 24.11.2016. године, о раз-
рјешењу предсједника и подпредсјед-
ника Удружења, Одлука број: 02/16 од 
24.11.2016. године, о именовању пред-
сједника и подпредсједника Удруже-
ња, Одлука број:03/16 од 24.11.2016. го-
дине, о разрјешењу чланова Управног 
одбора, Одлука број:03-1/16 од 24.11.2016. 
године, о именовању чланова Управн-
ог одбора, Одлука  број: 04/16 од 24.11. 
2016. године, о именовању чланова На-
дзорног одбора, Одлука број: 05/16 од 
24.11.2016. године, о разрјешењу члан-
ова Надзорног одбора и Записник са 
сједнице Скупштине Удружења.  
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене нов-
ине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно- 
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су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-75/16  М И Н И С Т А Р 
26.12.2016.године    Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву УДРУЖЕЊА ДОБРОВОЉ-
НОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА „ГО-
РАЖДЕ” ГОРАЖДЕ, а основу члана 
29. Закона о удружењима и фондаци-
јама („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине”, број: 45/02),      
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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1. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде УДРУЖЕЊЕ ДОБРОВОЉ-
НО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО 
„ГОРАЖДЕ” ГОРАЖДЕ. 

 

Скраћени назив Савеза  је: У ДВД 
„Горажде” Горажде. 

 

2. Сједиште Удружења је у Горажду,  
у улици  Шукрије Кукавице  бр.6.  

 

3. Упис је извршен под регистарским 
бројем Р-I-12/2016 у прву књигу Ре-
гистра, дана 27.12.2016. године. 

 

4. УДРУЖЕЊЕ ДОБРОВОЉНО ВА-
ТРОГАСНО ДРУШТВО „ГОРАЖ-
ДЕ” ГОРАЖДЕ је добровољно, нев-
ладино, ванстраначко удружење са 
сљедећим  програмским циљевима, 
дјелатностима и задацима: 

 

 Окупља и организује чланство и 
усклађује њихове активности  на 
унапређењу заштите од пожара; 

 Прати и анализира стање у доб-
ровољном ватрогаству те подузи-
ма акције и мјере на унапређењу 
добровољног ватрогаства и заш-
тите од пожара; 

 Заједно са својим члановима про-
води активности  и дјелатности 
добровољног ватрогаства; 

 Анализира и прати провођење 
прописаних мјера заштите од по-
жара, те иницира њихове допуне 
и измјене; 

 Прати активности својих чланова 
на провођењу превентивних и 
других мјера ради остваривања 
задатака заштите од пожара, те 
ради унапређивања ватрогаства у 
цјелини; 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

 Унапређује, заступа, усклађује и 
штити заједничке интересе свој-
их чланова; 

 Ради на укључивању што већег 
броја грађана, а посебно младих у 
рад Удружења; 

 Организује културно-просвјетну, 
спортску, забавну и другу актив-
ност којом унапређује и помаже 
ватрогаство; 

 Развија и проводи активности на 
заштити околине; 

 Организује савјетовања, семина-
ре, смотре, ватрогасна такмичења 
и друге стручне и информативно 
– пропагандне акције од значаја 
за ватрогаство и заштиту од по-
жара; 

 Сарађује са ватрогасним друштв-
има, ватрогасним јединицама и 
органима локалне управе, преду-
зећима, средствима јавног инфор-
мисања, удружењима и другим 
организацијама на унапређивању 
ватрогаства и заштите од пожара; 

 Води одређене евиденције о чла-
новима Удружења, плаћању чла-
нарине, матичне књиге, евиден-
ције о унапређењима, одликова-
њима и другим признањима, ев-
иденције интервенција на пожа-
рима, елементарним непогодама 
и другим интервенцијама из сво-
је надлежности;  

 врши и друге послове и задатке у 
области заштите од пожара, утвр-
ђене Законом о заштити од пожа-
ра, Планом заштите од пожара и 
овим Статутом. 

 
5. Лице овлаштено за заступање и пр-

едстављање Удружења  је: 
 

Геца Мустафа   - предсједник   
Управног одбора Удружења 
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6. УДРУЖЕЊЕ ДОБРОВОЉНО ВАТ-

РОГАСНО ДРУШТВО „ГОРАЖ-
ДЕ” ГОРАЖДЕ дјелује на подручју  
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде и даном уписа код овог Ми-
нистарства стиче својство правног 
лица, чији  надзор над радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ДОБРОВОЉНО 

ВАТРОГАСНО ДРУШТВО „ГОРАЖ-
ДЕ” ГОРАЖДЕ поднијело је Министа-
рству за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона 
Горажде захтјев за упис у Регистар уд-
ружења, који се води код овог Мини-
старства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштеног за заступање и представља-
ње Удружења, Списак чланова органа 
управљања, Рјешење Општине  Гораж-
де  број: 06-1-05-2-4094/16 од 23.11.2016. 
године, којим се одобрава Удружењу 
Добровољно ватрогасно друштво „Го-
ражде” Горажде да у свом називу кор-
исти назив „Горажде”  и Записник са 
оснивачке сједнице Скупштине Удру- 
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жења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију УДРУЖЕЊА ДОБРОВОЉНО 
ВАТРОГАСНО ДРУШТВО „ГОРАЖ-
ДЕ” ГОРАЖДЕ, Министарство за пра-
восуђе, управу и радне односе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде је оц-
ијенило да су испуњени услови за уп-
ис у Регистар Удружења, стога је, сход-
но одговарајућим одредбама Закона о 
удружењима и фондацијама  („Служб-
ене новине Федерације Босне и Херце-
говине” број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор 
тужбом код Кантоналног суда у Гор-
ажду у року од 30 дана од дана доста-
вљања Рјешења. Тужба се подноси у 
два истовјетна примјерка и уз исту  
се прилаже ово рјешење у оригиналу 
или препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од 200,00  КМ уплаће-
на је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о  уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-76/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ 
27.12.2016.године     М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                 Асим Плакало,с.р.  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде,  рјешавајући  
по захтјеву ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 
ОП-ШТИНЕ ГОРАЖДЕ, а основу   чл-
ана 200. Закона о управном поступку 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број:2/98 и 44/99),  члана 29. Закона о 
удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине”, број: 45/02) и Закључка Ск-
упштине Босанско–подрињског  кант-
она Горажде број:01-40-1013/16 од 27. 
12.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОП-
ШТИНЕ ГОРАЖДЕ. 

 

       Скраћени назив Савеза је: ФСОГ. 
 

2. Сједиште Удружења је у Горажду, 
улица Здравствених радника  број: 
20.  

 

3. Упис је извршен под регистарским 
бројем Р-I-13/2016 у прву књигу Ре-
гистра, дана 30.12.2016. године. 

 

4. ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ 
ГОРАЖДЕ је добровољно, невлад-
ино, ванстраначко удружење са сљ-
едећим програмским циљевима, дј-
елатностима и задацима: 

 

 Да се бави свим питањима ко-
ја се односе на фудбал на под-
ручју општине Горажде; 
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 Да развија, промовише и уна-
пређује фудбалски спорт на 
подручју општине Горажде; 

 Да усклађује активности свој-
их чланица; 

 Да штити и поштује права и 
интересе својих чланова и да 
рјешава спорове међу њима; 

 Да промовише стручни рад у 
спорту и брине се о категори-
зованим спортистима у фуд-
балу у Општини Горажде; 

 Да успоставља сарадњу са од-
гојно–образовним установама 
и другим организацијама и 
установама; 

 Да унапређује фудбал у духу 
мира и фер-плеја, без икакве 
дискриминације; 

 Да поштује принципе лојал-
ности, интегритета и спортск-
ог духа у скалду са принципи-
ма фер-плеја; 

 Да одржава контакте и сара-
ђује са ФСБПК, ФСФБИХ и 
ФСБИХ; 

 Организује и руководи систе-
мом такмичења из своје надл-
ежности; 

 Да обезбјеђује вођење евиден-
ције у складу са Законом и сп-
ортским правилима; 

 Изнајмљивање опреме и обје-
ката; 

 Послови стручног оспособља-
вања, усавршавања и инфор-
мисања; 

 Савјетодавне и стручне услу-
ге; 

 Обавља и друге спортске дје-
латности одређене законом, 
Статутом и правилницима Са-
веза. 
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5. Лице овлаштено за заступање и пр- 

едстављање Удружења  је: 
 

Поздеровић Адмир  - предсједник   
Савеза 

 
6. ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ 

ГОРАЖДЕ дјелује на подручју  Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији  надзор над радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатн-
ост Удружења. 

 
7. Фудбалски савез Општине Горажде 

је обавезан поштовати одредбе утв-
рђене у члану 2. став (1), тачке х) и 
л), и чланова 60, 66. и 67. Закона о 
спорту Босанско–подрињског кант-
она Горажде („Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број: 8/11 и 1/14), као и пр-
описе утврђене од стране Фудбал-
ског савеза БиХ, Фудбалског савеза 
ФБиХ и Фудбалског савеза Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде. 

 
8. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОПШТИ-

НЕ ГОРАЖДЕ поднио је Министарст-
ву за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско-подрињског кантона Гора-
жде захтјев за упис у Регистар удруже- 
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ња, који се води код овог Министарст-
ва. 

Обзиром да је овај орган имао 
недоумица у погледу предметне доку-
ментације за регистрацију поменутог 
Савеза, те да је вршена консултација са 
Министарством за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско–под-
рињског кантона Горажде у вези са пи-
тањима која су у њиховој надлежнос-
ти, овај орган је упутио упит за давање 
мишљења да ли има сметњи у складу 
са Законом о спорту Босанско–подри-
њског кантона Горажде да се Фудба-
лски савез Општине Горажде упише у 
Регистар удружења који води Мини-
старство за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кантона 
Горажде. Такођер је упућено и миш-
љење број: 05-05-568-5/16 од 22.12.2016. 
године у вези са дисциплинским каз-
нама изреченим од Фудбалског савеза 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а потврђеним од стране Фудбалног 
савеза Федерације БиХ за већину лица 
која су на функцијама у Фудбалским 
клубовима који се удружују у овај Са-
вез. Дана 29.12.2016. године, ово Мини-
старство је добило мишљење број:10-
05-3575-3/16 од надлежног ресорног 
министарства, тј. Министарства за об-
разовање, младе, науку, културу и спо-
рт Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде да нема законских сметњи за 
оснивање Фудбалског савеза Општине 
Горажде у том смислу. 

Уколико се пак утврди у наре-
дном периоду да су горе поменуте ди-
сциплинске казне легитимне, оснива-
чи Фудбалског савеза Општине Гора-
жде ће одмах без одлагања своје акте 
ускладити у том погледу, то јесте раз-
рјешити лица која су дисциплински 
кажњена и именовати нова лица на те  
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функције. 

Такођер, Скупштина Босанско – 
подрињског кантона Горажде је дана 
27.12.2016. године донијела Закључак 
број:01-40-1013/16, којим налаже Мин-
истарству за правосуђе, управу и рад-
не односе Босанско–подрињског кант-
она  Горажде да одмах донесе рјешење 
у складу са законом, у вези са регист-
рацијом Фудбалског савеза Општине 
Горажде, те је овај орган, имајући у ви-
ду напријед наведено мишљење ресо-
рног министарства и Закључак Скуп-
штине Кантона, приступио рјешавању 
овог управног предмета. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Одлуке о удруж-
ивању у Фудбалски савез Општине Го-
ражде (Одлуке: НК „Азот” Витковићи, 
ФК „Газије Горажде”, НК „Иловача”, 
СФК „Либеро” и ФК „Горажде”), Изв-
адак из Регистра удружења (Извадак 
за: НК „Азот” Витковићи, ФК „Газије 
Горажде”, НК „Иловача”, СФК „Либе-
ро” и ФК „Горажде”), Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње Удружења, Списак чланова органа 
управљања, Одобрење Општине  Гор-
ажде  број: 02-05-2-3580/2016  од  29.09. 
2016. године и Записник са оснивачке 
сједнице Скупштине Удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ОПШ-
ТИНЕ ГОРАЖДЕ те напријед наведе-
ног Закључка Скупштине Кантона и 
стручног мишљења ресорног минис-
тарства, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде је оцијенило   
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да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар Удружења. Стога је, сходно од-
говарајућим одредбама Закона о удру-
жењима  и фондацијама  („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине” број: 45/02) и Закона о управн-
ом поступку („Службене ноивине Фе-
дерације БиХ”, број:2/98 и 44/99), од-
лучено као у диспозитиву овог Рјеше-
ња. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор тужб-
ом код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово рјешење у оригиналу или 
препису. 

 
Административна такса у изно-

су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде”, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 

 
Накнада за упис у Регистар уд-

ружења у износу од 200,00 КМ уплаће-
на је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број: 05-14-120/14 од 12. 
03.2014. године и доказ о уплати на-
лази се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-69/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ 
30.12.2016.године             М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                Асим Плакало,с.р.  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
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по захтјеву  УДРУЖЕЊА ЛОГОРАША 
„ГОРАЖДЕ”, на основу члана 33. Зак-
она о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-3/1997 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЛО-
ГОРАША “ГОРАЖДЕ”. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, допуна члана 12. Статута Уд-
ружења, како гласи: 

 

 У  Статуту Удружења логораша 
„Горажде”, број: 05-14/2012 од 
08.04.2012. године, у Поглављу 
IV Програмски циљеви и зада-
ци, у члану 12. Уставу 1. Иза  та-
чке 14. Додаје се нова тачка 15, 
Која гласи: ”Окупљање логора-
ша жртава тортуре рата (инва-
лида – војних инвалида од 20 до 
100%), као и чланова њихових 
породица, ради усклађивања 
остварених својих социјалних, 
хуманитарних, здравствених, 
образовних културних, спортс-
ких и других потреба и инте-
реса у складу са Законом”. 
Досодашња тачка 15. Члана 12. 
Став 1. Статута Удружења пост-
аје тачка 16.  

 

Ова  допуна  Статута чини  састав- 
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ни дио Статута Удружења логора- 
ша „Горажде”, број: 05-14/2012 од 
08.04.2012. године. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
30.12.2016. године. 

 
4. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–подрињског кантона Гора-
жде, и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење логораша „Горажде” 

уписано  је у Регистар удружења, који 
се води код Министарства за правосу-
ђе, управу и радне односе  Босанско–
подрињског кантона Горажде, дана  
25.03.1997. године, под регистарским 
бројем Р-I-3/1997 у прву књигу Регис-
тра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-77/16 
од  27.12.2016. године, обратило се Уд-
ружење логораша “Горажде“ за упис у 
регистар промјене Статута.   

Уз захтјев је приложена Одлука  
број: 05-46/2016 од 24.12.2016. године, о 
допуни Статута Удружења логораша 
“Горажде” и Записник са ванредне сј-
еднице Скупштине Удружења, број: 
05-46/2016 од 24.12.2016. године. 
 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови  
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за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захтј-
ев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 9). Закона о административн-
им таксама („Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

Број:УП-1:05-05-77/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ 
30.12.2016.године             М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                Асим Плакало,с.р.  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЛОВАЧКО 
ДРУШТВО „ГРЕБАК” ФОЧА У ФЕДЕ- 
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РАЦИЈИ БИХ, на основу члана 33. За-
кона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-1/1997 у прву књигу Реги-
стра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЛОВ-
АЧКО ДРУШТВО “ГРЕБАК” ФО-
ЧА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, именовање  Фарука Ченгића 

– подпредсједника Удружења, за  
лице овлаштено за заступање и пр-
едстављање Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена члана 59. став 2. Ст-
атута Удружења ловачко друштво 
„Гребак”  Фоча у Федерацији БиХ, 
број: 94-1/16 од 15.05.2016. године, 
који се мијења тако да гласи: 

 

 „У случају одсутности предсје-
дника Удружења, све послове 
из предходног става обављаће 
подпредсједник Удружења.” 

 
Ова Измјена Статута чини састав-
ни дио Статута Удружења ловачко 
друштво „Гребак” Фоча у Федера- 
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цији БиХ, број:94-1/16 од 15.05.2016. 
године. 

 
4. Упис промјене из тачки 2. и 3.  дис-

позитива овог Рјешења извршен је 
дана 11.01.2016. године.  

 
 
5. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатн-
ост Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЛОВАЧКО ДРУ-

ШТВО „ГРЕБАК” ФОЧА У ФЕДЕРА-
ЦИЈИ БИХ уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, дана 20.01.1997.године, под региста-
рским бројем Р-I-1/1997  у  прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-1/17  
од 10.01.2017.године, обратило  се Уд-
ружење ловачко друштво “Гребак” 
Фоча у Федерацији БиХ за упис у Ре-
гистар именовања лица овлаштеног  за 
заступање и представљање Удружења 
и промјене Статута.  

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 09-1/17 од 09.01.2017. године, о 
овлаштењу, Одлука број: 08-1/17 од 09. 
01.2017. године, о измјени Статута и 
Записник број: 07-1/17 од 07.01.2017. 
године, с ванредне Скупштине УЛД 
“Гребак” Фоча ФбиХ, одржане дана 
07.01.2017. године. 
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 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене нов-
ине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој: 05-14-120/14 од 12.03.2014. године и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-1/17    М И Н И С Т А Р 
11.01.2017.године     Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

 
 

12. јануар/сијечањ 2017 
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На основу члана 13 став 2. тачка 
13. Закона о принципима локалне са-
моуправе у Федерацији БиХ (“Службе-
не новине ФБиХ”, бр: 49/06), члана 19. 
став 1 тачка 16. Статута Општине Фо-
ча/ФБиХ (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона”, број:8/08) и 
чланова 113. и 114. Пословника о раду 
Општинског вијећа  Општине Фоча/ФБиХ 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона”, број: 02/16), Општин-
ско вијеће Општине Фоча/ФБиХ, на 
конституирајућој, односно првој редо-
вној сједници новог сазива Вијећа, одр-
жаној дана 30.11.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору Мухидина Рашчића  

за предсједавајућег Општинског 
вијећа Општине Фоча/ФБиХ 

 
Члан 1. 

 
Мухидин Рашчић, вијећник Оп-

штинског вијећа Општине Фоча/ФБиХ, 
већином гласова укупног броја вијећ-
ника (тајним гласањем) изабран је за 
предсједавајућег Општинског вијећа 
Општине Фоча/ФБиХ. 

Гласачки листићи и Извјештај 
привремене комисије за избор и име-
новање о избору из претходног става, 
као и ова Одлука, саставни су дио за-
писника са конституирајуће сједнице. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об- 
 
 
 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
јављена у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-02-1206/16    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                                                            
30.11.2016.године    Петар Михајловић,с.р. 
       Ф о ч а 
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На основу члана 13. став 2. тач-
ка 13. Закона о принципима локалне 
самоуправе у Федерацији БиХ (“Служ-
бене новине ФБиХ”, број:49/06), члана 
19. став 1 тачка 16. Статута Општине 
Фоча/ФБиХ (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона”, број:8/08) 
и чланова 113. и 114. Пословника о ра-
ду Општинског вијећа Општине Фо-
ча/ФБиХ (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
02/16), Општинско вијеће Општине 
Фоча/ФБиХ, на конституирајућој, од-
носно првој редовној сједници новог 
сазива Вијећа, одржаној дана 30.11. 
2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору Арнеле Ченгић  

за замјеника предсједавајућег 
Општинског вијећа Општине 

Фоча/ФБиХ 
 

Члан 1. 
 

Арнела Ченгић, вијећник Опш-
тинског вијећа Општине Фоча/ФБиХ, 
већином гласова укупног броја вијећ-
ника (тајним гласањем) изабрана је за 
замјеника предсједавајућег Општинск-
ог вијећа Општине Фоча/ФБиХ. 

Гласачки листићи и Извјештај 
привремене комисије за избор и име-
новање о избору из претходног става, 
као и ова Одлука, саставни су дио зап-
исника са конституирајуће сједнице. 
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Члан 2 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-02-1207/16    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
30.11.2016.године    Петар Михајловић,с.р. 
       Ф о ч а 
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На основу члана 35. Закона о 
буџетима у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине ФБиХ” 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 и 
102/15) и члана 95. став 3-5. Статута 
Општине Фоча („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 8/08, 11/08 и 16/13), а на пријед-
лог општинског начелника, Општинс-
ко вијеће општине Фоча, на 2.  редовн-
ој сједници, одржаној дана 28.12.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о привременом финансирању 

Општине Фоча за период од 01.01.  
до 31.03.2017. године 

 
Члан 1. 

 
              Овом се Одлуком утврђује при-
времено финансирање Општине Фоча 
за период 01.01-31.03.2017. године.  
 

Члан 2. 
 
             Средства за привремено фина-
нсирање из члана 1. утврђују се у из-
носу од 244.482,00 КМ, т.ј. сразмјерно 
средствима утрошеним у истом раз-
добљу према Буџету за 2016. годину. 
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Члан 3. 
 

             Буџетски корисници не могу 
започети нове или проширене програ-
ме и активности док се не донесе Бу-
џет за 2017. годину. 
 

Члан 4. 
 

            Остварени приходи и примици, 
као и расходи и издаци у периоду 
привременог финансирања укључују 
се у Буџет Општине за 2017. годину. 
 

Члан 5. 
 

            Реализација средстава Буџета 
према Одлуци о привременом финан-
сирању вршиће се у складу са чланом 
10. Одлуке о извршењу Буџета Општи-
не Фоча за 2016. годину. 
 

Члан 6. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, примјењује се од 01.01. 
2017. године и накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Бо-
санко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:01-14-1314/16      РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
30.12.2016.године     Мухидин Рашчић,с.р. 
        Ф о ч а 
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На основу члана 100. Статута 
Општине Фоча («Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде», 
број: 8/08), Општинско вијеће, на сво-
јој 2. редовној сједници, одржаној дана 
28.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈИМА ЗА 
ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ПОРОДИЉАМА 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овим се Правилником утврђује 
износ средстава, услови, критерији и 
начин додјеле помоћи породиљама са 
подручја Општине Фоча ФБиХ. 

 

Износ средстава 
 

Члан 2. 
 

Износ средстава из члана 1. Пр-
авилника утврдиће се Буџетом Општ-
ине Фоча за буџетску 2017.годину на  
конту 614 231 – Бенефиције за социјал-
ну заштиту. 
 

Услови и критерији  
за додјелу помоћи 

 

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана 
2. овог Правилника су породиље  које 
су најмање годину дана прије дана ро-
ђења дјетета регистроване код надле-
жне испоставе ЦИПС као лица са пре-
бивалиштем или сталним боравиштем 
на подручју општине Фоча ФБиХ. 
 

Члан 4. 
 

Једнократна новчана помоћ у 
износу од 250,00 КМ (двије стотине пе-
десет конвертибилних марака) додје-
љује се породиљи/мајци за свако ново-
рођено дијете, без обзира на број пре-
тходно рођене дјеце, уколико испуња-
ва услове из члана 3. овог Правилника. 
Ово се право остварује на основу под-
несеног захтјева надлежној општинск-
ој служби за остваривање права на је- 
днократну новчану помоћ у року од 30 
дана од дана рођења дјетета.   
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Начин додјеле помоћи 
 

Члан 5. 
 

Надлежна служба Општине Фо-
ча ФБиХ, која доноси Рјешења и утвр-
ђује спискове за исплату помоћи, ће 
достављати Служби за финансије спи-
скове лица/породиља  које испуњавају 
услове за додјелу једнократне помоћи. 

Исплата додијељене помоћи 
вршиће се уплатом на жирорачуне 
породиља које остварују право на овај 
вид помоћи у року од 15 дана од дана 
доношења рјешења. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 6. 
 

Дозначавање средстава одобре-
них у Буџету Општине Фоча ФБиХ ко-
рисницима средстава из члана 4. овог 
Правилника вршиће се у складу са оп-
еративним плановима и расположив-
им средствима за помоћ породиљама у 
Буџету Општине Фоча ФБиХ за 2017. 
годину. 
 

Члан 7. 
 

Измјене и допуне Правилника 
врше се на начин и по поступку за ње-
гово доношење. 
 

Члан 8. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у “Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Број:01-14-1315/16        Предсједавајући                                              
30.12.2016.године     Мухидин Рашчић,с.р. 
      Ф о ч а 
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На основу члана 21. Закона о 
буџетима у Федерацији Босне и Хер-
цеговине (“Службене новине ФБиХ”, 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 и 
102/15), чланова 24. и 112. став 4. Ста-
тута Општине Пале (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и чла-
на 81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), а на приједлог општинског 
начелника, Општинско вијеће Општи-
не Пале, на својој II редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о привременом финансирању 
Општине Пале за период 01.01.  

до 31.03. 2017. године 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пр-
ивремено финансирање Општине Па-
ле за период од 01.01. до 31.03.2017. го-
дине. 
 

Члан 2. 
  
 Средства за привремено фина-
нсирање из члана 1. утврђују се у изн-
осу од 252.072,00 КМ, т.ј. сразмјерно ут-
рошеним средствима у истом периоду 
према Буџету за 2016. годину. 
 

Члан 3. 
 

Буџетски корисници не могу 
започети нове или проширене прог-
раме и активности док се не усвоји Бу-
џет за 2017. годину. 
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Члан 4. 
 

Остварени приходи и примици 
као и расходи и издаци у периоду пр-
ивременог финансирања укључују се 
у Буџет за 2017. годину. 
 

Члан 5. 
 
 Реализација средстава Буџета 
према Одлуци о привременом фина-
нсирању вршит ће се у складу са чла-
ном 10. Одлуке о извршењу у Буџета 
Општине Пале  за 2016. годину. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ и 
примјењиваће се од 01.01.2017. године. 
 

Број:02-02-1-117/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године           Алмин Ћутук,с.р 
      П р а ч а 
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На основу члана 37. Закона о 
буџетима у Федерацији Босне и Херц-
еговине (Службене новине ФБиХ“ бр-
ој: 102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15 и 
102/15), члана 13. Закона о принципи-
ма локалне самоуправе и едерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене нов-
ине ФБиХ“ број: 49/06 и 51/09), 11/08 
и 6/13), Општинско вијеће Пале и чла-
на 24. Статута Општине Пале („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 19/07 и на II сјед-
ници, одржаној дана 30.12.2016. годи-
не, д о н и ј е л о  ј е: 

 
 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАЛЕ ПРАЧА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
I   ОПШТИ ДИО 
 

Члан 1. 
 

У Буџету Општине Пале Прача 
за 2016. годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број:1/16) у члану 1. број: 1.500.000 
КМ замјењује се бројем 1.115.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

У Буџету Општине Пале Прача 
за 2016. годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број:1/16) члан 2. мијења се и 
гласи: 

 
Приходи и издаци по групама 

распоређују се у Билансу прихода и 
издатака за 2016. годину у посебном 
дијелу Буџета. 
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Ekonom- 
ski kod 

Prihodi 
Plan za 

Budžeta za 
2016. godinu 

Izmjene i 
dopune Budžeta 

za 2016. 

Indeks 
4/3 

Povećanje / 
smanjenje 

1 2 3 4 5 6 
      

700+810 Ukupni prihodi, primici i finans.   1.500.000 1.115.000 74 -385.000 

      0 

700+810 Ukupni prihodi i primici   1.480.000 1.115.000 75 -365.000 
       

700000 A.  Ukupni prihodi (I+II+III)  1.480.000 1.102.370 74 -377.630 
       

710000 I  Poreski prihodi (1+5+6+7)  195.550 188.300 96 -7.250 
       

711100+ 
711200 

1. Prihodi od poreza na zaostale obaveze - po propisima  
    do 31.12.2008. godine (2+3+4)   

1.450 550 38 -900 
0 

       0 

711100 2. Porez na dobit pojedinaca  500 250 50 -250 
711112     Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 500 250 50 -250 
          0  

711200 3. Porez na dobit preduzeća  800 300 38 -500 
711211     Porez na dobit   800 300 38 -500 
     0 

713000 4. Porez na platu i radnu snagu  150 0 0 -150 
713111     Porez na platu i radnu snagu  150 0 0 -150 

      0 

714000 5. Porezi na imovinu   23.200 22.600 97 -600 
714111    Porez na imovinu  4.000 2.500 63 -1.500 
714112    Porez na imovinu od pravnih lica  3.000 2.000 67 -1.000 
714113    Porez na imovinu od fizičkih lica  500 500 100 0 
 



 

714121    Porez na naslijeđe i darove  700 1.050 150 350 
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714131    Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 7.000 12.200 174 5.200 

714132    Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica  8.000 4.350 54 -3.650 
      

716000 6. Porez na dohodak  28.900 30.150 104 1.250 

716111     Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 23.000 26.000 113 3.000 

716112     Porez na dohodak od samostalne djelatnosti 200 0 0 -200 

716115 

    Porez na dohodak od fizičkih lica na dohodke od igara 
    na sreću 500 500 100 0 

716116     Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 5.000 3.500 70 -1.500 

716117     Porez na dohodak po konačnom obračunu  200 150 75 -50 

       

717000 7. Porez na prodaju dobara i usluga  142.000 135.000 95 -7.000 

717131 

    Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju 
    direkcijama za puteve 12.000 10.000 83 -2.000 

717141     Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Opštini 130.000 125.000 96 -5.000 

       

720000 II  Neporeski prihodi (1+2+3+4+5+6+7+8+9)  123.110 60.970 50 -62.140 

       

721100 1. Prihodi od ostale nefinansiske imovine 6.000 6.000 100 0 

721122     Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 6.000 6.000 100 0 

            

721200 2. Ostali prihodi od imovine  200 50 25 -150 

721211     Prihodi od kamata na depozite 200 50 25 -150 
       

722100 3. Administrativne takse 6.000 5.000 83 -1.000 

722131     opštinske administrativne takse  6.000 5.000 83 -1.000 
         

722300 4. Komunalne takse  9.000 7.000 78 -2.000 

722321     opštinske komunalne takse  9.000 7.000 78 -2.000 
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722400 5. Ostale opštinske naknade  5.000 23.350 467 18.350 

722435     Prihodi od zemljišne rente  5.000 3.250 65 -1.750 

722454     Naknada za korištenje državnih šuma  0 20.000 0 20.000 

722457     Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta 0 100 0 100 

      

722500 6. Posebne takse i naknade  24.900 8.850 36 -16.050 

722515     Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 100 50 50 -50 

722516     Naknada za vršenje usluga iz oblasti  premjera i katastra 6.000 2.000 33 -4.000 

722531     Naknada za upotrebu cesta za vozila pravih lica 2.000 1.000 50 -1.000 

722532     Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 4.000 3.000 75 -1.000 

722541     Naknada za šume   8.000 0 0 -8.000 

722581 

    Posebna naknada za zaštitu od  prirodnih i dr. Nesreća 
    na neto platu 4.000 2.500 63 -1.500 

722582 

    Posebna naknada za zaštitu od  prirodnih i dr. Nesreća 
     na neto primitke 800 300 38 -500 

       

722600 7. Prihodi od pružanja usluga  5.000 6.150 123 1.150 

722617     Prihodi od pružanja usluga - tehnički prijem 3.000 2.000 67 -1.000 

722631     Prihodi od pružanja usluga  2.000 4.150 208 2.150 

      od toga: prihodi od pružanja usluga - tenderi 2.000 90 5 -1.910 

       

722700 8. Neplanirane uplate - prihodi  67.000 3.870 6 -63.130 

722721     Prekoračenje troškova PTT-usluga  1.000 570 57 -430 

722722     Uplata za prevoz zaposlenih  (30%)  6.000 3.300 55 -2.700 

722751     Primljene namjenske donacije u Budžetu  60.000 0 0 -60.000 

       

777000 9. Prihodi poosnovu zaostalih poreza  10 700 7.000 690 
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730000 III  Tekuće potpore (grantovi i donacije) 1.161.340 853.100 73 -308.240 

732112 Primljeni grant od Federacije   150.000 126.000 84 -24.000 

732114 Primljeni grant od BPK za tekuće izdatke  655.000 375.000 57 -280.000 

  Primljeni grant od BPK za kapitalne projekte 250.000 112.000 45 -138.000 

732113 Primljeni grant od ostalih nivoa vlasti  90.000 191.000 212 101.000 

732116 Primljeni grant od opština  10.000 45.000 450 35.000 

732118 Primljeni grant od privrednih društava  6.340 4.100 65 -2.240 

      

820000 IV Kapitalni primici  20.000 0 0 -20.000 

591111 Prenesena sredstva iz predhodne godine  0 12.630 0 12.630 
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Ekonom- 
ski kod 

Izdaci 
Plan za 

Budžeta za 
2016. godinu 

Izmjene i 
dopune Budžeta 

za 2016. 

Indeks 
4/3 

Povećanje / 
smanjenje 

1 2 3 4 5 6 
      

  I  Ukupni izdaci  1.500.000 1.115.000 74 -385.000 
            

610000 II  Tekući izdaci (1+2+3+4)  1.055.000 844.000 80 -211.000 
            

611000 1. Plate i naknade troškova zaposlenih 530.000 521.000 98 -9.000 

611100     Bruto plate i naknade  450.000 440.000 97,78 -10.000 

611200     Naknade troškova zaposlenih  80.000 81.000 101,25 1.000 

611211     naknade za prijevoz sa posla i na posao  20.000 20.000 100 0 

611221     naknada za topli obrok tokom rada  50.000 45.000 90 -5.000 

611224     regres za godišnji odmor  6.000 6.000 100 0 

611227     pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti  4.000 10.000 250 6.000 
            

612000 2. Doprinosi poslodavca  55.000 45.500 83 -9.500 
            

613000 3. Izdaci za material i usluge  220.500 158.300 72 -62.200 
613100     Putni  troškovi  500 1.000 200 500 

613200     Izdaci za energiju  38.000 29.000 76 -9.000 

      za Opštinu 17.000 13.000 76 -4.000 

      za mjesene zajednice  13.000 13.000 100 0 

      nabavka uglja i drveta  8.000 3.000 38 -5.000 

613300     Izdaci za komunalne usluge  26.000 21.450 83 -4.550 

      izdaci za telefonske usluge za Opštinu 10.000 10.250 103 250 

      izdaci za telefonske usluge za mjesnu zajednicu 1.000 1.000 100 0 

      izdaci za vodu za Opštinu 4.000 2.500 63 -1.500 
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  troškovi odvoza smeća 5.000 3.200 64 -1.800 

  ostale komunalne usluge (RTV i MOJA TV)  1.000 1.000 100 0 

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara  20.000 9.750 49 -10.250 

  nabavka kancelarijskog materijala   10.000 7.750 78 -2.250 

  nabavka materijala za održavanje čistoće  5.000 500 10 -4.500 

  nabavka sitnog inventara i alata  5.000 1.500 30 -3.500 

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva  17.000 17.000 100 0 

  izdaci za gorivo za službena vozila 15.000 15.000 100 0 

  troškovi registracije  2.000 2.000 100 0 

613700 Izdaci za tekuće održavanje 29.000 15.000 52 -14.000 

  izdaci za popravak i održavanje zgrade 10.000 3.000 30 -7.000 

  izdaci za popravak i održavanje opreme 12.000 7000 58 -5.000 

  Izdaci za popravak i održavanje vozila 7.000 5.000 71 -2.000 

613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 6.000 6.000 100 0 

613900 Ugovorene usluge  84.000 59.100 70 -24.900 

  izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih  3.000 3.000 100 0 

  uslge elektronskih i pisanih medija i štampanja 2.500 1.700 68 -800 

  oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa  i sl. 1.000 1.000 100 0 

  izdaci za reperezentaciju  6.000 6.000 52 -2.900 

  izdaci za stručna glasila, stručnu literaturu i novine 4.000 3.100 78 -900 

  ostale nespomenute usluge  3.000 3.200 107 200 

  izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova 5.000 3.500 70 -1.500 

  usluge rada komisije za tehnički prijem objekata 5.500 2.000 36 -3.500 

 Izdaci za rad komisija Opštinskog vijeća i  načelnika  500 1.300 260 800 

 Izdaci za naknade vijećnicima   40.000 30.000 75 -10.000 

 ostalo u skladu sa članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju 10.000 0 0 -10.000 

 posebna naknada 0,5% nesreće - na platu svih zaposlenih 3.500 3.500 100 0 

 izdaci za volonterski rad  0 700 0 700 

 izdaci za volontera za slučaj ozljede na radu 0 100 0 100 
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614100 Tekući transferi drugim  nivoima  39.000 23.500 60 -15.500 
614113 Grantovi Republici Srpskoj   2.000 0 0 -2.000 

614121 Grantovi mjesnim zajednicama (obiljež. značaj. datuma i 
događaja) 2.000 2.500 125 500 

614121 Transfer za kluturu  20.000 13.000 65 -7.000 

614124 Transfer za izbore  15.000 8.000 53 -7.000 

      ,   

614200 Tekući trasferi pojedincima  35.000 4.000 11 -31.000 
614220 Transferi pojedincima   5.000 1.000 20 -4.000 

614230 Ostali tekući transferi pojedincima 20.000 2.000 10 -18.000 

614240 Transferi pojedincima za posebne namjene 10.000 1.000 10 -9.000 

      

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 45.000 7.000 16 -38.000 
614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 40.000 4.150 10 -35.850 

614320 Ostali tekući transferi 5.000 2.850 57 -2.150 

           

614400 Subvencije javnim preduzećima  130.000 84.000 65 -46.000 
        

614800 Drugi tekući rashodi  500 700 140 200 
614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava  500 700 140 200 

       

615000 Kapitalni trnsferi 393.000 261.000 66 -132.000 
615100 Kapitalni trnsferi mjesnim zajednicama   300.000 249.000 83 -51.000 

615200 Ostali infrastrukturni objekti po MZ-ima 93.000 12.000 13 -81.000 

          

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava  50.000 10.000 20 -40.000 
821300 Ostala oprema  50.000 10.000 20 -40.000 

           

 IV Tekuća rezerva  2.000 0 0 -2.000 



Član 3. 
 

                    Rashodi i izdaci u Budžetu u iznosu od  1.115.000 КМ raspoređuju se po  korisnicima u posebnom dijelu Budžeta kako 
slijedi 
 
 

I Z D A C I 
po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava 
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Raz-
dio 

Коd 
Pоt. 
Јеd. 

Funkci-
onalni 

kod 

Ekonom-
ski kod 

O p i s 
Budžet za 

2015. godinu 

Izmjene i 
dopune za 

2015. 

Indeks 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 101   OPŠTINSKO VIJEĆE    

        

  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge 250 500 0 

  0111 613322 od toga: izdaci za telefonske usluge 250 500 0 

  0111 613400 Nabavka materijala 0 250 0 

  0111 613900 Ugovorene usluge 42.000 32.000 76 

    613914 Usluge reprezentacije 2.000 2.000 100 

  
  

613975 Izdaci za naknade vijećnicima za rad  
u Opštinskom vijeću 40.000 30.000 75 

  0111 613000 Izdaci za materijal i usluge 42.250 32.750 78 

          

  0820 614121 Obilježavanje Dana opštine i ostali opštinski jubileji 2.000 2.500  - 

  0160 614124 Naknada Izbornoj komisiji i troškovi izbora 15.000 8.000  - 

   614000 Tekući grantovi 17.000 10.500  - 

          

    SVEGA  RAZDIO 10: 59.250 43.250 73 
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11    JEDINSTVEN  OGRAN  DRŽAVNE  SLUŽBE    

 111   SLUŽBA OPŠTINSKOG VIJEĆA    

        

Raz-
dio 

Коd 
Pоt. 
Јеd. 

Funkci-
onalni 

kod 

Ekonom-
ski kod 

O p i s 
Budžet za 

2015. godinu 

Izmjene i 
dopune za 

2015. 

Indeks 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  0111 611100 Bruto plate i naknade plata  15.000 6.000 40 

  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 2.500 1.000 40 

  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 17.500 7.000 40 

         

  0111 612111 Doprinosi poslodavca 2.500 1.000 40 

         

  0111 613100 Putni troškovi 100 100 0 

  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge 600 600 100 

    613322 od toga: izdaci za telefonske usluge 600 600 100 

  0111 613400 Nabavka materijala 2.000 200  - 

  0111 613900 Ugovorene usluge 500 500 100 

    613912 od toga: usluge štampanja 500 500 100 

         

  0111 613000 Izdaci za materijal i usluge 3.200 1.400 44 

       0 

    SVEGA  111: 23.200 9.400 41 
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Raz-
dio 

Коd 
Pоt. 
Јеd. 

Funkci-
onalni 

kod 

Ekonom-
ski kod 

O p i s 
Budžet za 

2015. godinu 

Izmjene i 
dopune za 

2015. 

Indeks 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  0111 611100 Bruto plate i naknade plata  50.000 49.000 98 

  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 6.500 13.000 200 

      od toga: otpremnina 2.000 5.000 0 

      od toga: naknada u slučaju teške bolesti, smrti  2.000 5.000 0 

      uposlenika ili članova njihove uže porodice       

  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 56.500 62.000 110 

       0 

  0111 612111 Doprinosi poslodavca 6.500 5.500 85 

         

  0111 613100 1. Putni troškovi 200 200 100 

  0111 613300 2. Izdaci za komunalne usluge 5.000 5.000 100 

    613322 2.1 Izdaci za telefonske usluge (PTT) 1.200 1.200 100 

    613327 2.2 Usluge interneta za Opštinu 2.800 2.800 100 

    613329 2.3 Ostale komunalne usluge (RTV i MOJA TV) 1.000 1.000 100 

  0111 613400 3. Nabavka materijala 1.000 500 50 

  
0111 613814 

4. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga    
    platnog prometa 1.500 1.500  - 

      4.1 Osiguranje zaposlenih 1.500 1.500  - 

  0111 613900 5. Ugovorene usluge 18.000 18.100 101 

    613911 5.1 Usluge medija 1.500 800 53 

    613912 5.2 Usluge štampanja 500 400 80 

    613914 5.3 Usluge reprezentacija 4.000 4.000 100 

    613916 5.4. Usluge oglašavanja javnih nabavki i objava  1.000 1.000 0 

              konkursa (objavljivanje tendera i oglasa)     0 
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613920 
  

5.5 Usluge za stručno obrazovanje (seminari, stručni 

       ispiti i dr. stručne usluge - stručna glasila i 
       novine, litratura) 

4.000 
  

2.000 
  

0 
  

   
  

       od toga: usluge obuke državnih službenika  
       od strane Agencije za državnu službu 

500 500 
 

   
613974 
  

5.6 Naknada za rad u komisijama imenovanim od 
      strane načelnika, od čega komisije  
      za nepokretnost  

500 
  

1.600 
  

0 
  

   
613983 

5.7 Posebna naknada 0,5% nesreće  
       - na platu svih zaposlenih 3.500 3.500 100 

    613991 5.8 Ostale usluge 3.000 4.000 133 

    613991       od toga: Održavanje web-stranice 500 150 30 

    613973 5.9. Izdaci za volonterski rad 0 700   

    613985 6.0. izdaci za volontere za slučaj ozljede na radu 0 100   

  0111 613000        Izdaci za materijal i usluge 25.700 25.300 98 

        

  0111 614113 Grantovi RS 2.000 0   

  0111 614324 Savez opština i gradova FBiH 1.000 1.000 0 

  
0111 614811 

Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih 
sredstava 500 700 140 

   614000 Tekući grantovi 3.500 1.700 49 

         

  0111 821300 Ostala oprema 50.000 10.000 20 

  0111 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000 10.000 20 

        

    SVEGA 112: 142.200 104.500 73 
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  SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI, BUDŽET, FINANSIJE, 

BORAČKO-INVALIDSKU I 
SOCIJALNU ZAŠTITU I OPŠTU UPRAVU 

   

        

Raz-
dio 

Коd 
Pоt. 
Јеd. 

Funkci-
onalni 

kod 

Ekonom-
ski kod 

O p i s 
Budžet za 

2015. godinu 

Izmjene i 
dopune za 

2015. 

Indeks 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  0111 611100 Bruto plate inaknade plata  223.000 223.000 100 

  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 48.000 47.500 99 

  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 271.000 270.500 100 

              

  0111 612111 Doprinosi poslodavca 25.000 23.500 94 

         

  0111 613100 1. Putni troškovi 100 300  - 

    613300 2. Izdaci za komunalne usluge 20.150 15.350 76 

  0133 613321 2.1. Izdaci za vodu 4.000 2.500 63 

  0111 613322 2.2  Izdaci za telefonske usluge (PTT) 6.150 6.150 100 

  0133 6133222 2.3  Pismonosne pošiljke 5.000 3.500 70 

    613322 2.4. izdaci za nabavku uglja i drveta 3.500   0 

  0133 613323 2.5  Izdaci za odvoz smeća 5.000 3.200 64 

  0111 613400 3. Nabavka materijala 11.000 7.300 66 

  0133 613500 4.  Izdaci za usluge prevoza i goriva 17.000 17.000 100 

      4.1 od toga: izdaci za gorivo za službena vozila 15.000 15.000 100 

      4.2 od toga: troškovi registracije 2.000 2.000 100 

    613700 5. Tekuće održavanje programa i opreme 29.000 15.000 52 

  0111 613700 5.1 Tekuće održavanje opreme  10.500 7.000 67 

  0133         opštinske zgrade 13.500 3.000 22 
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0133 613800 

6. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga 
    platnog prometa 4.500 4.500 100 

    613900 7.  Ugovorene usluge 7.000 5.500 79 

  0111 613915 7.2 Izdaci za stručna glasila, literaturu i novine 1.000 1.000 100 

  
0111 613922 

7.3 Uslge stručnog obrazovanja (seminari,stručni 
ispiti i dr. stručne usluge) 1.000 1.000 100 

  0133 613970 7.4 Ostale ugovorene usluge 5.000 3.500 70 
  

0133 613976 
7.5. Izdaci za druge samostalne djelatnosti  i 
       povremenog rada 5.000 3.500 70 

   613000        Izdaci za materijal i usluge 88.750 64.950 73 

  0820 614121 Transfer za kulturu 20.000 13.000 65 

      od toga: Dani Opštine i ostali opštinski jubileji 3.000 500 17 

      od toga: manifestacija Pračansko ljeto 15.000 12.500 83 

      od toga: ostala sredstva za kulturu 2.000 0 0 

  1090 614221 Novčane pomoći nezaposlenim 5.000 1.000 20 

  1090 614239 Ostali grantovi pojedincima 20.000 2.000 10 

    614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 37.500 6.000 16 

  0160   Dobrovoljno vatrogasno društvo Prača 5.000 1.500 30 

  0160   UG penzionera Prača 500 0 0 

  0160   UG Istina 2.000 0 0 

  0160   Dom za stara i iznemogla lica Goražde 3.000 0 0 

  0160   HO “Merhamet” MDD            1.500 0 0 

  0160   Sindikalna organizacija Općine Pale-Prača 500 0 0 

  0810   Ribolovno društvo “Toplik” Prača 2.000 0 0 

  0810   Lovačko društvo “Rasoha” Prača 2.000 0 0 

  0810   Lovačko društvo “Rogatica” Kriva Draga 2.000 0 0 

  0810   NK Jahorina Prača 4.000 1.000 25 

  0810   Karate klub “Maii” Prača 3.500 0 0 

  0810   UG Izviđača Prača 500 0 0 
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  0820   KUD “Rasim Imširović” Prača 1.000 150 15 

  0820   Radio klub Prača 500 0 0 

  0840   Vjerske zajednice 2.000 0 0 

  0421   Udruženje pčelara "Zlatna dolina" Prača 2.000 100 5 

  0421   Udruženje voćara "Miris zavičaja" Prača 1.000 0 0 

  0111   Savez opština i gradova FBiH 0 0 0 

  0111   Serda 500 0 0 

  
0160   

Udruženja demobilisanih boraca sa područja 
opštine Pale 3.000 1.200 40 

  0160   Kantonalno udruženje demobilisanih boraca BPK 1.000 0   

  0160   Patriotska liga 1.500 200 13 

  0160 614324 Udruženje mladih Općine Pale Prača 3.500 1.500 43 

  0160 614324 Udruženje prijatelji djece OŠ  Prača 1.500 350 23 

  0830 614400 Kulturno informativni centar Prača 115.000 84.000 73 

  0620 614400 JU Dom zdravlja Prača 5.000 0 0 

   614000 Tekući grantovi 209.000 106.000 51 

        

    SVEGA 113: 593.750 464.950 78 
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114 

  SLUŽBA ZA GEODETSKE, 
IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, OBNOVU  

I RAZVOJ I PROSTORNO UREĐENJE 

   

        

Raz-
dio 

Коd 
Pоt. 
Јеd. 

Funkci-
onalni 

kod 

Ekonom-
ski kod 

O p i s 
Budžet za 

2015. godinu 

Izmjene i 
dopune za 

2015. 

Indeks 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  0111 611100 Bruto plaće i naknade 67.000 67.000 100 

  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 11.000 9.000 82 

  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 78.000 76.000 97 

         

  0111 612000 Doprinosi poslodavca 8.500 7.500 88 

         

  0111 613100 Putni troškovi 50 200  - 

    613200 Izdaci za energiju 38.000 29.000 76 

  0111   od toga: Opština 17.000 13.000 76 

  0640   od toga: potrošnja električne energije za uličnu rasvjetu 13.000 13.000 100 

  0133   od toga:nabavka uglja i drveta 8.000 3.000 38 

  0111 613400 Nabavka materijala 5.000 1.000 20 

  0111 613900 Ugovorene usluge 6.500 3.000 46 

   613922 od toga: izdaci za stručna glasila, literaturu i novine 1.000 1.000 100 

   613971 od toga: komisija za tehnički prijem objekata 5.500 2.000 36 

   613000 Izdaci za materija i usluge 49.550 33.200 67 
        

  0160 614411 Subvencija  JKP Prača  10.000 0 0 

  0160 614400 Subvencije javnim preduzećima 10.000 0 0 
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  0620 615100 Kapitalni trnsferi mjesnim zajednicama  300.000 249.000 83 

      uređenje korita rijeke Prače  / zaštita od poplava 50.000 0   

  
    

za objekte infrastrukture (nastrešnice i kontejneri, 
javna rasvjeta) 50.000 0   

      sanacija lokalnih puteva 40.000 30.000   

      za zimsko i ljetno održavanje puteva 20.000 20.000   

      za ostale objekte 40.000 40.000   

      za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže 50.000 100.000   

      za deponiju komunalnog otpada 0 50.000   

      za sanaciju puta 50.000 9.000   

  0620 615200 Ostali infrastrukturni objekti po MZ-a: 93.000 12.000 0 

  
    

rješavanje imovinskih odnosa (za regulaciju Prače 
i ostalih imovinskih 50.000 12.000   

      odnosa zemljišta)       

      za obrazovne ustanove 33.000 0   

      za ostale objekte 10.000 0   

  0620 615000 Kapitalni izdaci 393.000 261.000 66 
        

    SVEGA 114: 539.050 377.700 70 
        

        

        

        

        

        



 115   SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE    12. јан
у

ар
/

си
јеч

ањ
 2017                                                                      Б

р
о

ј 1 – стр
ан

а 149 

        

Raz-
dio 

Коd 
Pоt. 
Јеd. 

Funkci-
onalni 

kod 

Ekonom-
ski kod 

O p i s 
Budžet za 

2015. godinu 

Izmjene i 
dopune za 

2015. 

Indeks 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0220 611100 Bruto plaće i naknade  95.000 95.000 100 

  0220 611200 Naknade troškova zaposlenih 12.000 10.500 88 

  0220 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 107.000 105.500 99 
        

  0220 612000 Doprinosi poslodavca 12.500 8.000 64 
        

  0220 613100 Putni troškovi 50 200  - 

  0220 613400 Nabavka materijala 1.000 500 50 

  0220 613991 Ostalo u skladu sa čl.184.Zakona o zaštiti i spašavanju 10.000 0 0 

      ljudi i materijal. dobara od prir.i dr.nesreća       

  0220 613000 Izdaci za materijal i usluge 11.050 700 6 
        

  0220 614241 Sredstva za sanaciju dijela šteta nastalih prirodnom i 10.000 1.000 0 

      drugom nesrećom       

      od toga: sredstva sa viših nivoa       

  0220 614200 Grantovi pojedincima - za posebne namjene 10.000 1.000 0 
        

    SVEGA 115: 140.550 115.200 82 
        

    SVEGA RAZDIO 11: 1.498.000 1.115.000 74 
        

  0111 617111 TEKUĆA REZERVA 2.000 0  - 
       - 

    VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA    
        

    UKUPNI IZDACI 1.500.000 1.115.000  - 
 

Broj:02-14-118/16                                                                                                                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI 
Prača, 30.12.2016.godine                                                                                                                                                                                Ćutuk Almin,s.r. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 13/6) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој II редовној сједници, одржаној 
дана 30.12.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о накнадама вијећницима  
и секретару Општинског  

вијећа Пале 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује пра-
во на накнаду трошкова, односно изг-
убљене зараде вијећницима Општин-
ског вијећа Општине Пале, за рад у 
Општинском вијећу и комисијама оп-
штинског  вијећа, као и накнада за се-
кретара Општинског вијећа на име об-
ављања послова из своје надлежности. 
 

Члан 2. 
 

Вијећницима за рад у општин-
ском вијећу утврђује се паушална нето 
мјесечна накнада у износу од 250,00 
КМ. 

Вијећници ће рад у комисијама 
Општинског вијећа обављати без нов-
чане накнаде. 

Секретару Општинског вијећа 
за рад у Општинском вијећу утврђује 
се паушална нето мјесечна накнада у 
износу од 250,00 КМ. 
 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 3. 
 

Накнада вијећницима утврђена  
у члану 2. ове Одлуке  исплаћују се на 
основу  евиденције о учешћу у раду, 
коју води секретар Општинског вијећа. 
Вијећнику који из неоправданих раз-
лога не буде присуствовао сједници 
Општинског вијећа или раду комисије  
неће бити исплаћен паушал за онај мј-
есец, односно сједницу са које  је био 
одсутан. 

У случају да се у једном мјесецу  
одрже двије и више сједница, вијећни-
цима који из неоправданих разлога  не 
буду присутни на једној од сједница 
накнада ће бити умањена пропорцио-
нално. 

Под оправданим разлозима из 
става 2. овог члана подразумијевају се: 
 

- болест уз доставу доказа од ље-
кара,  

- пратња или њега болесног чла-
на породичног домаћинства уз 
доставу доказа од љекара,  

- неодложно службено путовање. 
 

Члан 4. 
 

Средства за накнаду  утврђена 
у овој Одлуци обезбјеђују се у Буџету  
Општине и исплату закључком одоб-
рава општински начелник. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона  Горажде“ и 
ступањем на снагу исте престаје да ва-
жи Одлука о накнади вијећницима  
Општинског вијећа Општине Пале  
 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 1/13). 
 

Број:02-02-1-119/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године Алмин Ћутук, с.р. 
       П р а ч а 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 13/6) и чланова 80. 
и 89. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 04/08), Општинско вијеће Пале, 
на својој II редовној сједници, одржа-
ној дана 30.12.2016.године, д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању радноправног статуса 

предсједавајућег Општинског вијећа  
Пале 

 
 
 
1. Овим се Рјешењем утврђује радно-

правни статус ЋУТУК АЛМИНА, 
предсједавајућег Општинског вије-
ћа Пале.  

 
2. ЋУТУК АЛМИН ће послове пред-

сједавајућег Општинског вијећа Па-
ле обављати професионално, поче-
вши од 01.01.2017. године па закљу-
чно са задњим даном мјесеца у ко-
јем се конституише нови сазив Оп-
штинског вијећа. 

 
3. Плата предсједавајућег ће се обра-

чунавати у складу са чланом 1. Од-
луке о утврђивању коефицијената 
за обрачун плата општинског нач- 

Број 1 – страна 151 
 

 
елника и предсједавајућег Општи-
нског вијећа (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број:14/07) у висини од 3,60. 

  
4. Против овог Рјешења се може пок-

ренути управни спор подношењем 
тужбе Кантоналном суду Горажде 
у року од 30 дана од дана достав-
љања. Тужба се подноси непосред-
но суду. 

 
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљено у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона  Гора-
жде“. 

 

Број:02-02-1-120/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године  Алмин Ћутук,с.р. 
     П р а ч а 
 

97 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број: 19/07, 11/08  и  6/13) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене  новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” број: 
04/08), Општинско вијеће, на својој II 

редовној сједници одржаној дана 30. 

12.2016.године, у с в а ј а: 
 
 

П Р О Г Р А М  Р А Д А 
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
Обрађивач: Служба  Општинског 
                        вијећа 
 
1. Рјешење о именовању Управног 

одбора ЈУ Дом здравља Прача;  
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Рок: март 2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

2. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈКП „Прача”;  
Рок: март 2017. године;  
Подносилац: општински начелник. 

3. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом 19. Марта, 
Дана реинтеграције Праче у   
ФБиХ;  
Рок:  фебруар 2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

4. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом Дана отпора 
мјесне заједнице Прача;  
Рок:  мај  2017. године;  
Подносилац:  општински начелник. 

5. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом 27. септемб-
ра, Дана Општине Пале и Дана ос-
лобођења МЗ Хреновица;  
Рок:  јуни  2017. године;  
Подносилац: општински начелник. 

6. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈУ Дом здравља Прача;  
Рок: јуни 2016. године; 
Подносилац: општински начелник. 

7. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈКП „Прача”;  
Рок: јуни 2017. године;  
Подносилац: општински начелник. 

8. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом културно-
спортске манифестације “Прачан-
ско љето 2017”,   
Рок:  јуни  2017. године;  
Подносилац:  општински начелник. 

9. Програм рада Општинског вијећа 
Пале за 2018. годину;  
Рок:   децембар  2017. године; 
Подосилац: Колегиј Вијећа. 

 
 
 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Обрађивач: Служба за привреду, др- 
уштвене дјелатности, бу-
џет, финансије, борачко-
инвалидску и социјалну 
заштиту и општу управу 

 
1. Одлука о субвенционирању дијела 

трошкова за регистрацију обрта у 
2017. години;  
Рок:  јануар  2017. године;  
Подносилац: општински начелник. 

2. Одлука о стипендирању ученика 
који похађају средњу школу у шко-
лској 2016/17;  
Рок:  јануар  2016. године;  
Подносилац: општински начелник. 

3. Закључак исплати једнократних 
новчаних  накнада за дјецу рођену 
у 2017. години;  
Рок: јануар 2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

4. Извјештај о раду Службе за 2016. 
годину;   
Рок:  јануар 2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

5. Извјештај о раду органа мјесних за-
једница за 2016. годину;  
Рок:  јануар 2017. године,    
Подносилац: општински начелник. 

6. Извјештај о извршењу Буџета Оп-
штине за 2016. годину – Завршни 
рачун;   
Рок: март  2017. године;  
Подносилац: општински начелник. 

7. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период  јан-
уар - март 2017. године;   
Рок:  мај  2017. године,  
Подносилац: општински начелник. 

8. Информација о броју и структури 
незапослених;  
 
 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Рок: јули  2017. године,  
Подносилац: општински начелник. 

9. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период јану-
ар – јуни 2017. године;  
Рок: септембар  2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

10. Информација о стању  пољоприв-
реде;   
Рок: новембар  2017. године;  
Подносилац: општински начелник. 

11. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период јану-
ар-септембар  2017. године;  
Рок: новембар 2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

12. Приједлог нацрта Буџета Општине 
Пале  за 2018. годину;  
Рок: новембар 2017. године, 
Подносилац: општински начелник. 

13. Информација о ревизији борачко-
инвалидске заштите;  
Рок: новембар  2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

14. 14. Приједлог Буџета Општине Па-
ле  за 2018. годину;  
Рок: децембар  2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

 
Обрађивач: Служба за геодетске, им- 

овинскоправне послове, 
обнову и развој и прос-
торно уређење. 

  
1. Одлука о утврђивању просјечне 

цијене 1 м2 изграђеног стамбеног 
простора за 2016. годину на подру-
чју општине Пале;   
Рок: јануар  2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

2. Одлука о утврђивању накнаде за 
додијељено грађевинско и остало 
земљиште друштвене својине, нак- 
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наде за кориштење осталог грађе-
винског земљишта и накнаде за ко-
риштење изграђеног осталог  грађ-
евинског земљишта (ренте) на кој-
ем постоји право својине за 2017. 
годину;  
Рок: јануар  2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

3. Извјештај о раду Службе за 2016. 
годину;  
Рок: јануар 2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

4. Информација о промету некретни-
на;  
Рок: децембар 2017. године; 
Подносилац: општински   начелник. 

5. Информација о оствареним прихо-
дима по основу комуналне накнаде 
у 2017. години,  
Рок:  децембар 2017. године; 
Подносилац: општински  начелник. 

6. Информација о издатим урбанис-
тичким сагласностима, одобрењи-
ма за грађење и употребним дозво-
лама и приходима оствареним по 
основу истих, у 2017. години;  
Рок: децембар 2017. године; 
Подносилац: општински  начелник. 

 
Обрађивач: Служба за цивилну 
                        заштиту 
 
1. Извјештај о раду штаба - службе за 

цивилну заштиту за 2016. годину; 
Рок: јануар 2017. године, 
Подносилац: општински начелник. 

2. Информација о природним и дру-
гим несрећама;  
Рок: по потреби;  
Подносилац: општински начелник. 

3. Информација о противпожарној 
заштити;  
Рок: по потреби;  
Подносилац: општински 
                           начелник. 
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4. Информација о деминирању и 
НУС-у;   
Рок: по потреби;  
Подносилац: општински начелник. 

 
Обрађивач: Организациони одбори  

које је именовало Општ-
инско вијеће Општине 
Пале 

 
1. Информација  Организационог од-

бора поводом 19. Марта, Дана реи-
нтеграције Праче у ФБиХ, о прове-
деним активностима и утрошку 
новчаних средстава из Буџета Оп-
штине;   
Рок:  април  2017. године;  
Подносилац: предсједник Одбора. 

2. Информација Организационог од-
бора поводом Дана отпора мјесне 
заједнице Прача, о проведеним ак-
тивностима и утрошку новчаних 
средстава из Буџета Општине;  
Рок:  јули  2017. године; 
Подосилац: предсједник Одбора. 

3. Информација Организационог од-
бора поводом 27. септембра, Дана 
Општине Пале и Дана ослобођења 
МЗ Хреновица, о проведеним акти-
вностима и утрошку новчаних ср-
едстава из Буџета Општине;   
Рок:  октобар  2017. године; 
Подосилац:  предсједник Одбора. 

4. Информација Организационог од-
бора поводом културно-спортске 
манифестације “Прачанско љето 
2017” о проведеним активностима 
и утрошку новчаних средстава из 
Буџета Општине;   
Рок:  септембар 2017. године; 
Подносилац: предсједник Одбора. 

 
Обрађивач: ЈУ Дом здравља „Прача“  
 

12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
1. Извјештај о раду ЈУ Дом здравља 

“Прача” за 2016. годину и утрошку 
новчаних средстава из Буџета Оп-
штине и план активности за 2017. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима;  
Рок: март 2017. године; 
Подносилац: директор.  

2. Информација о стању здравствене 
заштите људи у протеклом перио-
ду на подручју општине Пале,   
Рок: јуни  2017. године; 
Подносилац: општински начелник. 

 
Обрађивач: ЈКП “Прача” 
 
1. Извјештај о раду предузећа за 2017. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2017. го-
дину са исказаним потребним но-
вчаним средствима;  
Рок: март 2017. године;  
Подносилац: директор. 

2. Информација о пружању услуга 
одвоза смећа, водоснабдијевању, 
одржавању локалних путева и мје-
рама које треба подузети да би се 
те услуге побољшале;  
Рок: мај 2017. године;  
Подносилац: директор. 

 
 
Обрађивач: ЈП Културно-информа- 
                       тивни центар Прача 
 
1. Извјештај о раду предузећа за 2016. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2017. го-
дину са исказаним потребним нов-
чаним средствима;  
Рок: фебруар 2017.  године; 
Подносилац: директор. 



12. јануар/сијечањ 2017 
 
 
Обрађивач: ЈУ ОШ „Прача” 
 
1. Информација о раду школе, успје-

ху ученика и сл. за 2016. годину;  
Рок: март  2017. године; 
Подносилац: Директор ОШ. 

 
Обрађивач: Полицијска станица Прача 

 
1. Информација о стању јавног  реда 

и мира и безбједности у 2016. го-
дини, на подручју Општине Пале;  
Рок: Фебруар 2017. године; 
Подносилац: командир ПС. 

 
Поред наведених активности, 

Општинско вијеће ће на својим сједни-
цама доносити акте из своје надлежно-
сти, а за које се укаже потреба у току 
2017. године. 
 
Обрађивач: Удружење грађана демо- 

билисаних бораца Опш-
тине Пале 

 
1. Извјештај о раду удружења за 2016. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2017. го-
дину са исказаним потребним нов-
чаним средствима;  
Рок: фубруар 2017. године;  
Подносилац: предсједник и секре- 
                          тар Удружења. 

2. Информација о обиљежавању зна-
чајних датума, о стању шехитлука, 
спомен-обиљежја и хаир-чесми и 
њиховом одржавању на простору 
општине Пале;  
Рок: септембар  2017. године; 
Подносилац: предсједник и секре- 
                          тар Удружења. 

 
Обрађивач:    Удружење пчелара  
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                           “Златна долина” 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле; 
Подносилац: предсједник Удружења. 

 
Обрађивач: СРД “ТОПЛИК” Прача 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле; 
Подносилац: предсједник Удружења. 

 
Обрађивач: ФК “Јахорина” Прача 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле;  
Подносилац: предсједник Удружења. 

 
Обрађивач: Ловачко друштво  
                        “Др. Захид Чаушевић”  
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле;  
Подносилац: предсједник Удружења. 

 
Обрађивач:   Удружење грађана пен- 
                          зионера “Пале” 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле; 
Подносилац: предсједник Удружења. 

 
Обрађивач:   „Удружење Младих  
                            Општине Пале” 
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1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле; 
Подносилац:предсједник Удружења. 

 
Обрађивач:   Удружење „Жена за  ру- 
                          рални развој Општине   
                          Пале” 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле;  
Подносилац:  предсједник Удружења. 

 
Обрађивач: Удружење „Љубитељи  
                        природе Палић”  Прача 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине;  
Рок: 30 дана од дана додјеле; 
Подносилац: предсједник Удружења. 

 

Број:02-02-1-121/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
30.12.2016.године           Алмин Ћутук,с.р. 
      П р а ч а 
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На основу члана 34. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 9/13), члана 24. 
Статута Општине Пале (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 19/07, 11/08 и 6/13), 
Општинско вијеће Пале, на својој II ре-
довној сједници одржаној дана 30.12. 
2016. године, д о н о с и: 

 
      

О Д Л У К У 
о утврђивању вриједности бода 

комуналне накнаде за 2017. годину 

13. јануар/сијечањ 2017 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује ври-
једност бода комуналне накнаде за 
2017. годину у висини од 0,05 КМ. 

 
Члан 2. 

 

 Комунална накнаде се неће об-
рачунавати за дијелове породично-ст-
амбених објеката који нису грађевинс-
ки довршени. 
 

Члан 3. 
 

     Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-122/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године          Алмин Ћутук,с.р. 
      П р а ч а 
 

99 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 13/6) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој II редовној сједници, одржаној 
дана 30.12.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању пројеката  

по основу учешћа у УНДП-овом  
пројекту „Јачање улоге мјесних 

заједница у БиХ” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком, на име суфи- 
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нансирању пројеката по основу учеш-
ћа у УНДП-овом пројекту „Јачање ул-

оге мјесних заједница у БиХ”, из Буџ-
ета Општине Пале за 2016. годину од-
обрава исплата новчаног износа од 
10.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Новчани износ из члана 1. Ове 
одлуке расподијелити по мјесним заје-
дницама и то: 
 

- за мјесну заједницу Прача 
5.000,00 КМ, 

- за мјесну заједницу Хреновица  
5.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде“. 
 

Број:02-02-1-123/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године  Алмин Ћутук,с.р. 
      П р а ч а 
 

100 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој II редовној сједници, одржаној 
дана 30.12.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације  

о издатим урбанистичким, 
грађевинским и употребним дозволама 

и приходима оствареним по основу 
истих у 2016. години 

Број 1 – страна 157 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале потврђује да је примило к 
знању Информацију о издатим урба-
нистичким, грађевинским и употреб-
ним дозволама и приходима остваре-
ним по основу истих у 2016. години. 
 

Члан 2. 
  
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-124/16     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године          Ћутук Алмин,с.р.     
      П р а ч а 

 

 101 
            

 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој II редовној сједници, одржаној 
дана 30.12.2016. године,   д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације  

о промету некретнина на подручју 
општине Пале у 2016. години 

 
Члан 1. 

 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале потврђује да је примило к 
знању Информацију о промету некре-
тнина на подручју Општине Пале у 
2016. години. 
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Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављен 
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-125/16                                                                                                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2016.године                                                                                                       Ћутук Алмин,с.р.    
       П р а ч а 

.................................. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ 

ОПШТИНА ПАЛЕ 
ОПШТИНСКИ НАЧЕЛНИК 

СЛУЖНА ЗА ГЕОДЕТСКЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,  
ОБНОВУ  И РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

 
 

На основу члана 132. став 6. Закона о просторном уређењу и грађењу Бо-
санско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ бр. 7/13, 16/13 и 6/15),  општински начелник, путем Службе за  
геодетске, имовинскоправне послове, обнову и развој и просторно уређење, 
Општине Пале, о б ј а в љ у ј е: 
 
 

Ј А В Н И   П О З И В 
стручним лицима за подношење пријаве за учешће у раду  комисија  

за технички преглед грађевина изграђених на подручју Општине Пале 
 

                                                                       I 
 
     Позивају се заинтересована физичка лица да поднесу пријаве за учешће у раду 
комисија за технички преглед грађевина изграђених на подручју oпштине  Пале и 
то дипломирани инжињери из области: 
 

-    архитектуре,  
-    грађевине (конструктивни, саобраћајни и хидротехнички смијер), 
-    електротехнике (јака и слаба струја), 
-    машинства,  
-    геодезије, 
-    саобраћаја, 
-    заштите од пожара и експлозија, 
-    заштите на раду, 
-    технологије.  
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II 
 
      На јавни позив се могу пријавити физичка лица која испуњавају услове из 
члана 132. став 4. Закона о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, бр. 
7/13, 16/13 и 6/15 ), односно лица која имају најмање ВСС са звањем дипломирани 
инжењер са пет (5) година радног искуства, положеним стручним испитом и 
искуством у пројектовању или извођењу грађевина. 
                                                                      

III 
 
      Уз пријаву на јавни позив неопходно је навести тачну адресу и општину 
становања, број телефона /фиксног и мобилног/, назив пословне банке и број 
трансакционког рачуна те приложити: 
 

•    биографију са листом референци, 
•    овјерену копију дипломе, 
•    овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту,  
•    потврду о радном стажу,  
•    копију личне карте. 
 

IV 
 
       Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана објављивања у «Службеним 
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде», непосредно на протоколу 
Општине Пале или путем поште на адресу: 
 
ОПШТИНА ПАЛЕ 
Служба за  геодетске, имовинскоправне послове, обнову и развој  
и просторно уређење,  
ул. Химзе Сабље бр.33,  73290 Прача 
са назнаком: За јавни позив за технички преглед грађевина – не отварај  
 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. 
                                                                        

V 
 
      Након комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа 
лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа грађевина ће бити 
објављена на огласној табли Општине Пале и веб-страници Општине, најкасније у 
року од 30 дана од дана закључења јавног позива. 
 
      Листа ће важити четири (4) године од дана објављивања на огласној табли 
Општине Пале 
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      Документација приложена уз пријаву се не враћа подносиоцу. 
                                                                     

VI 
 
      Кандидати са Листе лица која испуњавају услове из овог јавног позива 
дужни су, у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа 
грађевина, Служби за  геодетске, имовинскоправне послове, обнову и развој и 
просторно уређење благовремено пријављивати све промјене које се односе на 
адресу, број телефона и трансакцијског рачуна, као и евентуалну привремену или 
трајну спријеченост за обављање наведених послова. 
                                                                      

VII 
 
         Чланови комисије који буду поступали супротно Закону о просторном 
уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Горажде “ број: 7/13, 16/13 и 6/15) и рјешењу о 
именовању или који одбију рад у комисији у коју су именовани, губе право да 
врше технички преглед грађевина. 
                         

Број: 04/1-23-1-26/17                                                                               ОПШТИНСКИ НАЧЕЛНИК 
Прача, 18.01.2017.године                                                                                   Асим Зец,с.р. 

                                     
    
 
 

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