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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући о захтјеву 
потпредсједника Федерације Босне и 
Херцеговине Мирсада Кебе за утврђи-
вање уставности Колективног уговора 
о правима и обавезама послодаваца и 
запосленика у области здравства, на 
основу члана 26. став 1. Закона о пост-
упку пред Уставним судом Федерације 
Босне и Херцеговине  („Службене нов-
ине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 
37/03), а у вези са чланом 41. став 2. Та-
чка 2. и 3. Пословника Уставног суда  
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, број: 
40/10), на сједници одржаној дана  
21.06.2011. године, донио је   
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
           Одбацује се захтјев  потпредсјед-
ника Федерације Босне и Херцеговине 
Мирсада Кебе за утврђивање уставно-
сти Колективног уговора о правима и 
обавезама послодаваца и запосленика  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
у области здравства („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број: 49/00), јер се  
ради о правном акту који је престао да 
важи  и Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине је утврдио да је закљу-
чивање Колективног уговора супротно 
одредбама члана  III..2.б) и  члану 3. 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не.  
 
           Рјешење објавити у „Службеним 
новинама Федерације Босне и Херцег-
овине“ и службеним новинама  канто-
нâ у Федерацији Босне и Херцеговине.  
 
                                 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 
 
           Потпредсједник Федерације Бос-
не и Херцеговине Мирсад Кебо (у да-
љњем тексту: подносилац захтјева) по-
днио је дана 13.04.2011. године Устав-
ном суду Федерације Босне и Херце-
говине (у даљњем тексту: Уставни суд 
Федерације) захтјев за утврђивање уст-
авности Колективног уговора о прави- 
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ма и обавезама послодаваца и запосле-
ника у области здравства (у даљњем 
тексту: оспорени Колективни уговор) 
(„Службене новине Федрације БиХ“, 
број: 49/00). 
 
           У захтјеву се наводи да је оспо-
рени Колективни уговор закључен су-
протно одредбама члана 111. и 112. За-
кона о раду („Службене новине Феде-
рације БиХ“, бр. 43/99, 32/00 и 29/03), 
чиме се директно повређује Поглавље 
III.. члан 2.под б) и члан 3. Устава Фед-
ерације Босне и Херцеговине. Наведе-
ним члановима прописано је да је об-
ласт здравства у подијељеној надлежн-
ости Федерације Босне и Херцеговине 
и кантонâ. Такођер, чланом 112. Зако-
на о раду прописано је да на страни 
запосленика приликом закључивања 
колективног уговора може бити синд-
икат или више синдиката, а на страни 
послодавца може бити послодавац, ви-
ше послодаваца или удружење посло-
даваца. У ставу 3. овога члана је  проп-
исано да до “формирања удружења 
послодаваца код закључивања колек-
тивног уговора из члана 111. овога за-
кона, може бити Влада Федерације Бо-
сне и Херцеговине, односно влада ка-
нтона“. Наводи да је Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, да би учествова-
ла у преговарању, закључивању и пот-
писивању колективног уговора, мора-
ла прибавити пуномоћи владâ канто-
нâ за преговарање и потписивање кол-
ективног уговора, тј. за њихово заступ-
ање у том поступку.  
          Међутим, владе кантонâ нису да-
ле пуномоћи Влади Федерације Босне 
и Херцговине да преговара, закључи и 
потпише оспорени Колективни угов-
ор, а нити су том уговору накнадно 
приступиле у смислу одредаба члана  
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115. Закона о раду, што потврђује чи-
њеницу да је изостала сарадња између 
Владе Федерације Босне и Херцегови-
не и владâ кантонâ, а што је као даљњу 
посљедицу имало непримјењивање ов-
ога уговора. У потврду предњих наво-
да подносилац захтјева се позвао на 
одлуку Уставног суда  Федерације бр-
ој: У-28/08 од 24.09.2009. године, којом 
је оспорени Колективни уговор прогл-
ашен неуставним и необавезујућим за 
здравствене установе на подручју Зе-
ничко-добојског кантона, јер Влада ов-
ога кантона није дала пуномоћ за за-
кључивање предметног уговора. С об-
зиром да ни остали кантони нису дали 
пуномоћ Влади Федерације Босне и 
Херцеговине за заступање приликом 
закључивања оспореног Колективног 
уговора, он није могао бити примијењ-
ен ни у једном од кантонâ због мањка-
вости у поступку његовог закључива-
ња. 
           Предложио је да Уставни суд 
Федерације донесе пресуду којом се 
утврђује да оспорени Колективни уго-
вор, у односу на оне кантоне Федера-
ције Босне и Херцеговине који нису 
дали пуномоћ за преговарање, закљу-
чивање и потписивање колективног 
уговора, није био закључен у складу са 
чланом III..2.б) и 3. Устава Федерације 
Босне и Херцеговине. 
 
           Уставни суд Федерације, одлучу-
јући о захтјеву, пошао је од  слиједећ-
их, неспорних чињеница. 
 
          Независни струковни синдикат 
радника запослених у здравству Феде-
рације Босне и Херцеговине и федера-
лни министар здравља, уз претходну 
сaгласност владâ кантонâ, осим владе 
Унско-Санског кантона, су закључили  
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нови Колективни уговор о правима и 
обавезама послодаваца и запосленика 
у области здравства на територији Фе-
дерације Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
61/07), у којем је у члану 70. Прописа-
но: “Ступањем на снагу овога Уговора 
престаје важити Колективни уговор о 
правима и обавезама послодаваца и за-
посленика у области здравства („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, број: 
49/00). 
          Чланом 41. Пословника Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине 
прописано је:        
          „Када Суд на сједници без јавне 
расправе доноси рјешење о одбацива-
њу захтјева придржаваће се разлога 
наведених у члану 26. став 1. Закона и 
рјешење заснивати на само једном раз-
логу, уколико Суд не одлучи другачи-
је.  
           Ако не постоје друге процесне 
претпоставке за одлучивање о бити ст-
вари, осим оних изричито наведених у 
ставу 1. члана 26. Закона, у рјешењу се 
изричито наводи о којим  се процесн-
им претпоставкама ради. Те друге  пр-
етпоставке могу бити нарочито: 
  

- да у остављеном року подноси-
лац није отклонио недостатке 
на које му је указано или их ни-
је отклонио онако како му је на-
ложено; 

 
- да оспорени општи акт није на 

снази, 
 

- да  се ради о захтјеву о  којем је 
Суд већ одлучио или се ради о 
захтјеву исте правне и чињени-
чне природе у којем је Суд већ 
заузео становиште и сл“. 
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Дакле, није спорно да је оспо-
рени Колективни уговор престао да 
важи закључивањем новог Колективн-
ог уговора о правима и обавезама пос-
лодаваца и запосленика у области зд-
равства на територији Федерације Бо-
сне и Херцеговине, који је закључен 
2007. године, како је то и прописано у 
члану 70., те да је чланом 41. став 2. По-
словника Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине прописано да ће 
Суд донијети рјешење о одбацивању 
захтјева ако оспорени општи акт није 
на снази, ако се ради о захтјеву  исте 
правне и чињеничне природе у којем 
је Суд већ заузео становиште и о коме 
је Суд  већ одлучио. 
 
        Такођер је неспорно да је у пред-
мету број: У-28/08 од 24.09.2008. годи-
не Уставни суд Федерације, рјешавају-
ћи о уставном питању које му је  пред-
очио Кантонални суд у Зеници, а које 
је гласило: 
 

- да ли је Колективни уговор о 
правима и обавезама послода-
ваца и запосленика у области 
здравства  у складу са чланом 
III..2.б) и 3.  Устава Федерације 
Босне и  Херцеговине  и  

 
- да ли је Влада Федерације Босне 

и Херцеговине, закључујући 
Колективни уговор о правима   
и обавезама послодаваца и зап-
осленика у области здравства са 
независним  струковним синди-
кaтом радника у здравству Фе-
дерације Босне и  Херцеговине,  
претходно  требала затражити 
сагласност Кантона 
 

донио пресуду, којом је утврдио да ос- 
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порени Колективни уговор, у односи 
на Зеничко – добојски кантон, није 
био закључен  у складу са чланом  III.. 
2.б) и 3. Устава Федерације Босне и Хе-
рцеговине. 
          Из наведеног јасно произилази 
да приликом закључивања оспореног 
Колективног уговора нису примијење-
не одредбе Устава Федерације Босне и 
Херцеговине и да у поступку рјешава-
ња предмета органи власти морају ув-
ажити ову чињеницу, јер су према чла-
ну IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и 
Херцеговине одлуке Уставног суда Фе-
дерације коначне и обавезујуће. 
          Уставни суд Федерације је, на те-
мељу горе изнесених чињеница, одлу-
чио као у изреци овога  рјешења. 
 
           Ово рјешење Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно у саставу: 
мр. Ката Сењак, предсједница Суда, 
Сеад Бахтијаревић, мр. Ранка Цвијић, 
Домин Малбашић, Александра Март-
иновић и мр. Фарис Вехабовић, судије 
Суда. 
 
Број: У-15/11                     Предсједница 
21.06.2011.године  Уставног суда Федерације                                                                                      
С а р а ј е в о             Босне и Херцеговине                                                                            
                                        мр.Ката  Сењак,с.р. 

------------------ 
743 
 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu pot-
predsjednika Federacije Bosne i Hercego-
vine Mirsada Kebe za utvrđivanje ustav-
nosti Kolektivnog ugovora o pravima i 
obavezama poslodavaca i zaposlenika u 
oblasti zdravstva, na temelju članka 26. 
stavak 1. Zakona o postupku pred Usta-
vnim sudom Federacije Bosne i Hercego-
vine  („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 6/95 i 37/03), a u vezi sa člankom  
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41. stavak 2. točka 2. i 3. Poslovnika  Ust-
avnog suda Federacije Bosne i Hercegov-
ine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 40/10), na sjednici održanoj dana  
21.06.2011. godine, donio je   
 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
 
           Odbacuje  se  zahtjev  potpredsjed-
nika Federacije Bosne i Hercegovine Mir-
sada Kebe za utvrđivanje ustavnosti Ko-
lektivnog ugovora o pravima i obaveza-
ma poslodavaca i zaposlenika u oblasti 
zdravstva („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 49/00), jer se  radi o pravnom 
aktu koji je prestao da važi  i Ustavni sud 
Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdio 
da je zaključivanje Kolektivnog ugovora 
suprotno odredbama članka III.2.b) i  čla-
nku 3. Ustava Federacije Bosne i Herceg-
ovine.  
 
           Rješenje objaviti u „Službenim no-
vinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i 
službenim novinama  kantonâ u Federac-
iji Bosne i Hercegovine.  
 
                                 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
           Potpredsjednik Federacije Bosne i 
Hercegovine Mirsad Kebo (u daljnjem te-
kstu: podnositelj zahtjeva) podnio je da-
na 13.04.2011. godine Ustavnom sudu Fe-
deracije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za 
utvrđivanje ustavnosti Kolektivnog ugo-
vora o pravima i obavezama poslodavaca 
i zaposlenika u oblasti zdravstva (u dalj-
njem tekstu: osporeni Kolektivni ugovor) 
(„Službene novine Fedracije BiH“, broj: 
49/00). 
           U zahtjevu se navodi da je ospo- 
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reni Kolektivni ugovor zaključen suprot- 
no odredbama članka 111. i 112. Zakona 
o radu („Službene novine Federacije 
BiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), čime se 
direktno povrjeđuje Poglavlje III. članak 
2.pod b) i članak 3. Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine. Navedenim člancima 
propisano je da je oblast zdravstva u po-
dijeljenoj nadležnosti Federacije Bosne i 
Hercegovine i kantonâ. Također, člank-
om 112. Zakona o radu propisano je da 
na strani zaposlenika prilikom zaključiv-
anja kolektivnog ugovora može biti sind-
ikat ili više sindikata, a na strani posloda-
vca može biti poslodavac, više poslodav-
aca ili udruženje poslodavaca. U stavku 
3. ovoga članka je  propisano da do “for-
miranja udruženja poslodavaca kod zak-
ljučivanja kolektivnog ugovora iz članka 
111. ovoga zakona, može biti Vlada Fede-
racije Bosne i Hercegovine, odnosno vla-
da kantona“. Navodi da je Vlada Federa-
cije Bosne i Hercegovine, da bi učestvo-
vala u pregovaranju, zaključivanju i pot-
pisivanju kolektivnog ugovora, morala 
pribaviti punomoći vladâ kantonâ za pr-
egovaranje i potpisivanje kolektivnog ug-
ovora, tj. za njihovo zastupanje u tom po-
stupku.  
          Međutim, vlade kantonâ nisu dale 
punomoći Vladi Federacije Bosne i Her-
cegovine da pregovara, zaključi i potpiše 
osporeni Kolektivni ugovor, a niti su tom 
ugovoru naknadno pristupile u smislu 
odredaba članka 115. Zakona o radu, što 
potvrđuje činjenicu da je izostala sarad-
nja između Vlade Federacije Bosne i Her-
cegovine i vladâ kantonâ, a što je kao da-
ljnju posljedicu imalo neprimjenjivanje 
ovoga ugovora. U potvrdu prednjih nav-
oda podnosilac zahtjeva se pozvao na od-
luku Ustavnog suda  Federacije broj: U-
28/08 od 24.09.2009. godine, kojom je os-
poreni Kolektivni ugovor proglašen neu- 
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stavnim i neobvezujućim za zdravstvene  
ustanove na području Zeničko-dobojskog 
kantona, jer Vlada ovoga kantona nije da-
la punomoć za zaključivanje predmetnog 
ugovora. S obzirom da ni ostali kantoni 
nisu dali punomoć Vladi Federacije Bos-
ne i Hercegovine za zastupanje prilikom 
zaključivanja osporenog Kolektivnog ug-
ovora, on nije mogao biti primijenjen ni u 
jednom od kantonâ zbog manjkavosti u 
postupku njegovog zaključivanja. 
           Predložio je da Ustavni sud Fede-
racije donese presudu kojom se utvrđuje 
da osporeni Kolektivni ugovor, u odnosu 
na one kantone Federacije Bosne i Herce-
govine koji nisu dali punomoć za prego-
varanje, zaključivanje i potpisivanje kole-
ktivnog ugovora, nije bio zaključen sukl-
adno sa člankom III.2.b) i 3. Ustava Fede-
racije Bosne i Hercegovine. 
 
           Ustavni sud Federacije odlučujući 
o zahtjevu, pošao je od  slijedećih, nespo-
rnih činjenica. 
 
          Nezavisni strukovni sindikat radni-
ka zaposlenih u zdravstvu Federacije Bo-
sne i Hercegovine i federalni ministar zd-
ravlja, uz prethodnu suglasnost vladâ ka-
ntonâ, osim vlade Unsko-Sanskog kanto-
na, su zaključili novi Kolektivni ugovor o 
pravima i obvezama poslodavaca i zapo-
slenika u oblasti zdravstva na teritoriji 
Federacije Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj: 61/07), u 
kojem je u članu 70. propisano: “Stupanj-
em na snagu ovoga Ugovora prestaje va-
žiti Kolektivni ugovor o pravima i obave-
zama poslodavaca i zaposlenika u oblasti 
zdravstva („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 49/00). 
          Člankom 41. Poslovnika Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine pro-
pisano je:    
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          „Kada Sud na sjednici bez javne 
rasprave donosi rješenje o odbacivanju 
zahtjeva pridržavat će se razloga nave-
denih u članku 26. stavak 1. Zakona i rje-
šenje zasnivati na samo jednom razlogu, 
ukoliko Sud ne odluči drugačije.  
           Ako ne postoje druge procesne pr-
etpostavke za odlučivanje o biti stvari, 
osim onih izričito navedenih u stavku 1. 
članka 26. Zakona, u rješenju se izričito 
navodi o kojim  se procesnim pretpostav-
kama radi. Te druge  pretpostavke mogu 
biti naročito: 
  

- da u ostavljenom roku podnosilac 
nije otklonio nedostatke na koje 
mu je kazano ili  ih nije otklonio 
onako kako mu je naloženo; 

 
- da osporeni opći akt nije na snazi, 

 
- da  se radi o zahtjevu o  kojem je 

Sud već odlučio ili se radi o zahtj-
evu iste pravne i činjenične priro-
de u kojem je Sud već zauzeo sta-
novište i sl“. 

 
Dakle, nije sporno da je osporeni 

Kolektivni ugovor prestao da važi zak-
ljučivanjem novog Kolektivnog ugovora 
o pravima i obvezama poslodavaca i za-
poslenika u oblasti zdravstva na terito-
riju  Federacije Bosne i Hercegovine, ko-
ji je zaključen 2007. godine, kako je to i 
propisano u članku 70., te da je člankom 
41. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda  
Federacije Bosne i Hercegovine propisa-
no da će Sud donijeti rješenje o odbaci-
vanju zahtjeva ako osporeni opći akt ni-
je na snazi, ako se radi o zahtjevu  iste 
pravne i činjenične prirode u kojem je 
Sud već zauzeo stanovište i o kome je 
Sud već odlučio. 
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Također je nesporno da je u pred-
metu broj: U-28/08 od 24.09.2008. godi-
ne Ustavni sud Federacije, rješavajući  o 
ustavnom pitanju koje mu je  predočio 
Kantonalni sud u Zenici, a koje je gla-
silo: 
 

- da li je Kolektivni ugovor o pra-
vima i obavezama poslodavaca i 
zaposlenika u oblasti Zdravstva  
sukladno sa člankom III.2.b) i 3.  
Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine  i  

 
- da li je Vlada Federacije Bosne i 

Hercegovine, zaključujući Kole-
ktivni ugovor o pravima i obav-
ezama poslodavaca i zaposleni-
ka u oblasti zdravstva sa neovis-
nim strukovnim Sindiktom rad-
nika u zdravstvu Federacije Bos-
ne i Hercegovine, prethodno  tr-
ebala zatražiti saglasnost Kanto-
na,  

  
donio presudu, kojom je utvrdio da os-
poreni Kolektivni ugovor, u odnosi na 
Zeničko – dobojski kanton, nije bio zak-
ljučen sukladu sa člankom III.2.b) i 3. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 
 
          Iz navedenog jasno proizilazi da 
prilikom zaključivanja osporenog Kole-
ktivnog ugovora nisu primijenjene odr-
edbe Ustava Federacije Bosne i Herceg-
ovine i da u postupku rješavanja pred-
meta organi vlasti moraju uvažiti ovu 
činjenicu, jer su prema članku IV.C.12. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
odluke Ustavnog suda Federacije kona-
čne i obvezujuće. 
 
          Ustavni sud Federacije je, na te-
melju gore iznesenih činjenica, odlučio  
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kao u izreci ovoga  rješenja. 
 
           Ovo rješenje Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: mr. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Ba-
htijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Mal-
bašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris 
Vehabović, sudije Suda. 
 
Broj:U-15/11                         Predsjednica 
21.06.2011.godine       Ustavnog suda Federacije                                                                                     
S a r a j e v o                   Bosne i Hercegovine                                                                                     
                                          mr.Kata  Senjak,v.r. 

--------------------------- 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu pot-
predsjednika Federacije Bosne i Hercego-
vine Mirsada Kebe za utvrđivanje usta-
vnosti Kolektivnog ugovora o pravima i 
obavezama poslodavaca i zaposlenika u 
oblasti zdravstva, na osnovu člana 26. St-
av 1. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine  
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 
6/95 i 37/03), a u vezi sa članom 41. stav 
2. tačka 2. i 3. Poslovnika  Ustavnog suda  
Federacije Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj: 40/10),  
na sjednici održanoj dana  21.06.2011. go-
dine, donio je   
 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
 
           Odbacuje  se  zahtjev  potpredsjed-
nika Federacije Bosne i Hercegovine Mir-
sada Kebe za utvrđivanje ustavnosti Ko-
lektivnog ugovora o pravima i obaveza-
ma poslodavaca i zaposlenika u oblasti 
zdravstva („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 49/00), jer se  radi o pravnom 
aktu koji je prestao da važi  i Ustavni sud 
Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdio  
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da je zaključivanje Kolektivnog ugovora 
suprotno odredbama člana III.2.b) i  čla-
nu 3. Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine.  
 
           Rješenje objaviti u „Službenim no-
vinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i 
službenim novinama kantonâ u Federaci-
ji Bosne i Hercegovine.  
 
                                 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
           Potpredsjednik Federacije Bosne i 
Hercegovine Mirsad Kebo (u daljnjem te-
kstu: podnosilac zahtjeva) podnio je dana 
13.04.2011. godine Ustavnom sudu Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem te-
kstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za 
utvrđivanje ustavnosti Kolektivnog ugo-
vora o pravima i obavezama poslodavaca 
i zaposlenika u oblasti zdravstva (u dalj-
njem tekstu: osporeni Kolektivni ugovor) 
(„Službene novine Fedracije BiH“, broj: 
49/00). 
 
           U zahtjevu se navodi da je ospore-
ni Kolektivni ugovor zaključen suprotno 
odredbama člana 111. i 112. Zakona o ra-
du („Službene novine Federacije BiH“, 
br. 43/99, 32/00 i 29/03), čime se direkt-
no povrjeđuje Poglavlje III. član 2.pod b) 
i član 3. Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine. Navedenim članovima propisano 
je da je oblast zdravstva u podijeljenoj 
nadležnosti Federacije Bosne i Hercegov-
ine i kantonâ. Također, članom 112. Zak-
ona o radu propisano je da na strani zap-
oslenika prilikom zaključivanja kolektiv-
nog ugovora može biti sindikat ili više si-
ndikata, a na strani poslodavca može biti 
poslodavac, više poslodavaca ili udruže-
nje poslodavaca. U stavu 3. ovoga člana 
je  propisano da do “formiranja udruže- 
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nja poslodavaca kod zaključivanja kolek-
tivnog ugovora iz člana 111. ovoga zako-
na, može biti Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, odnosno vlada kantona“. 
Navodi da je Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, da bi učestvovala u prego-
varanju, zaključivanju i potpisivanju kol-
ektivnog ugovora, morala pribaviti pun-
omoći vladâ kantonâ za pregovaranje i 
potpisivanje kolektivnog ugovora, tj. za 
njihovo zastupanje u tom postupku.  
          Međutim, vlade kantonâ nisu dale 
punomoći Vladi Federacije Bosne i Her-
cegovine da pregovara, zaključi i potpiše 
osporeni Kolektivni ugovor, a niti su tom 
ugovoru naknadno pristupile u smislu 
odredaba člana 115. Zakona o radu, što 
potvrđuje činjenicu da je izostala sarad-
nja između Vlade Federacije Bosne i Her-
cegovine i vladâ kantonâ, a što je kao da-
ljnju posljedicu imalo neprimjenjivanje 
ovoga ugovora. U potvrdu prednjih nav-
oda podnosilac zahtjeva se pozvao na od-
luku Ustavnog suda  Federacije broj: U-
28/08 od 24.09.2009. godine, kojom je os-
poreni Kolektivni ugovor proglašen neu-
stavnim i neobavezujućim za zdravstve-
ne ustanove na području Zeničko-dobojs-
kog kantona, jer Vlada ovoga kantona ni-
je dala punomoć za zaključivanje predm-
etnog ugovora. S obzirom da ni ostali ka-
ntoni nisu dali punomoć Vladi Federacije 
Bosne i Hercegovine za zastupanje prilik-
om zaključivanja osporenog  Kolektivnog 
ugovora, on nije mogao biti primijenjen 
ni u jednom od kantonâ zbog manjka-
vosti u postupku njegovog zaključivanja. 
           Predložio je da Ustavni sud Fede-
racije donese presudu kojom se utvrđuje 
da osporeni Kolektivni ugovor, u odnosu 
na one kantone Federacije Bosne i Herce-
govine koji nisu dali punomoć za pregov-
aranje, zaključivanje i potpisivanje kolek-
tivnog ugovora, nije bio zaključen u skla- 
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du sa članom III.2.b) i 3. Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine. 
 
           Ustavni sud Federacije odlučujući 
o zahtjevu, pošao je od  slijedećih, nespo-
rnih činjenica. 
 
          Nezavisni strukovni sindikat radni-
ka zaposlenih u zdravstvu Federacije Bo-
sne i Hercegovine i federalni ministar zd-
ravlja, uz prethodnu saglasnost vladâ ka-
ntonâ, osim vlade Unsko-Sanskog kanto-
na, su zaključili novi Kolektivni ugovor o 
pravima i obavezama poslodavaca i za-
poslenika u oblasti zdravstva na teritoriji 
Federacije Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj: 61/07), u 
kojem je u članu 70. propisano: “Stupanj-
em na snagu ovoga Ugovora prestaje va-
žiti Kolektivni ugovor o pravima i oba-
vezama poslodavaca i zaposlenika u obl-
asti zdravstva („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj: 49/00). 
          Članom 41. Poslovnika Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine pro-
pisano je:        
          „Kada Sud na sjednici bez javne ra-
sprave donosi rješenje o odbacivanju zah-
tjeva pridržavat će se razloga navedenih 
u članu 26. stav 1. Zakona i rješenje zas-
nivati na samo jednom razlogu, ukoliko 
Sud ne odluči drugačije.  
           Ako ne postoje druge procesne pr-
etpostavke za odlučivanje o biti stvari, 
osim onih izričito navedenih u stavu 1. 
člana 26. Zakona, u rješenju se izričito na-
vodi o kojim  se procesnim pretpostavka-
ma radi. Te druge  pretpostavke mogu 
biti naročito: 
  

- da u ostavljenom roku podnosilac 
nije otklonio nedostatke na koje 
mu je ukazano ili ih nije otklonio 
onako kako mu je naloženo; 
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- da osporeni opći akt nije na snazi, 
 

- da  se radi o zahtjevu o  kojem je 
Sud već odlučio ili se radi o zahtj-
evu iste pravne i činjenične pri-
rode u kojem je Sud već zauzeo 
stanovište i sl“. 

 
        Dakle, nije sporno da je osporeni 
Kolektivni ugovor prestao da važi zak-
ljučivanjem novog Kolektivnog ugovora 
o pravima i obavezama poslodavaca i 
zaposlenika u oblasti zdravstva na terit-
oriji Federacije Bosne i Hercegovine, ko-
ji je zaključen 2007. godine, kako je to i 
propisano u članu 70., te da je članom 
41. stav 2. Poslovnika Ustavnog suda  
Federacije Bosne i Hercegovine propisa-
no da će Sud donijeti rješenje o odbaci-
vanju zahtjeva ako osporeni opći akt 
nije na snazi, ako se radi o zahtjevu  iste 
pravne i činjenične prirode u kojem je 
Sud već zauzeo stanovište i o kome je 
Sud  već odlučio. 
 
        Također je nesporno da je u pred-
metu broj: U-28/08 od 24.09.2008. godi-
ne Ustavni sud Federacije, rješavajući  o 
ustavnom pitanju koje mu je  predočio 
Kantonalni sud u Zenici, a koje je gla-
silo: 

 
- da li je Kolektivni ugovor o pra-

vima i obavezama poslodavaca i 
zaposlenika u oblasti Zdravstva  
u skladu sa člankom III.2.b) i 3.  
Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine  i  
 

- da li je Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, zaključujući Kolekt-
ivni ugovor o ravima i obaveza-
ma poslodavaca i zaposlenika u 
oblasti zdravstva sa neovisnim st- 
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rukovnim Sindiktom radnika u 
zdravstvu Federacije Bosne i Her-
cegovine, prethodno trebala zatr-
ažiti saglasnost Kantona,  

  
donio presudu, kojom je utvrdio da os-
poreni Kolektivni ugovor, u odnosi na 
Zeničko – dobojski kanton, nije bio zak-
ljučen u skladu sa članom III.2.b) i 3. Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine. 
 
          Iz navedenog jasno proizilazi da 
prilikom zaključivanja osporenog Kole-
ktivnog ugovora nisu primijenjene odr-
edbe Ustava Federacije Bosne i Herceg-
ovine i da u postupku rješavanja pred-
meta organi vlasti moraju uvažiti ovu 
činjenicu, jer su prema članu IV.C.12. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
odluke Ustavnog suda Federacije kona-
čne i obavezujuće. 
 
          Ustavni sud Federacije je, na te-
melju gore iznesenih činjenica, odlučio 
kao u izreci ovoga  rješenja. 

 
           Ovo rješenje Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: mr. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Ba-
htijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Mal-
bašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris 
Vehabović, sudije Suda. 
 
Broj:U-15/11                         Predsjednica 
21.06.2011.godine       Ustavnog suda Federacije                                     
S a r a j e v o                   Bosne i Hercegovine                                      
                                            mr.Kata  Senjak,s.r. 
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На основу члана 12. став 3. Зак-
она о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине («Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине», број:  
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12/03) и члана 23. Закона о правобра-
нилаштву Босанско – подрињског кан-
тона Горажде («Службене новине Бос-
анско – подрињског кантона Горажде, 
број: 1/06), премијер Босанско – подр-
ињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Кантоналног 

правобраниоца 
 

Члан 1. 
 
 Менсур Делахмет, дипломира-
ни правник из Горажда, именује се за 
Кантоналног правобраниоца Босанско 
– подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Кантонални правобранилац Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
именује се на период од четири (4) го-
дине. 
 

Члан 3. 
 
 Права и обавезе именованом по-
чињу тећи даном потврђивања имено-
вања од стране Скупштине Босанско – 
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ово Рјешење ће се накнадно об-
јавити у «Службеним новинама Босан-
ско – подрињског кантона Горажде». 
 
Број:02-05-491/11                П Р Е М И Ј Е Р 
28.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу Поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс- 
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ког кантона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03),  чла-
на 23. Закона о правобранилаштву (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 1/06, 14/08 и 
11/10) и члана 106. и 108. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 10/08), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 8. редо-
вној сједници, одржаној 31. октобра 
2011. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ РЈЕШЕЊА  
ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
О ИМЕНОВАЊУ КАНТОНАЛНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 
 

Члан 1. 
 
 Потврдјује се Рјешење премије-
ра Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, број: 02-05-491/11 од 28. септемб-
ра 2011. године, о именовању Кантона-
лног правобраниоца ДЕЛАХМЕТ МЕ-
НСУРА, дипл. правника из Горажда.   
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-05-822/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.10.2011. године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е               Назиф Уручи,с.р. 
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На основу амандмана XXX став 
3. на Устав Босанско – подрињског ка- 
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нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско – подрињског кантона Гораж-
де”, број: 5/03, 8/98 и 10/00) и на осно-
ву члана 9. став 1. Закона о Влади Боса-
нско – подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број: 5/03), 
Премијер Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању министра за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице у Влади Босанско – 
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 За министра социјалне полити-
ке, здравства, расељених лица и избјег-
лица у Влади Босанско – подрињског 
кантона Горажде именује се Азра Ку-
љух, дипл.психолог. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука о именовању постаје 
пуноважна даном потврђивања од стр-
ане Скупштине Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у “Службеним 
новинама Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”. 
 
Број:02–05-529/11      П Р Е М И Ј Е Р 
18.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу Поглавља IV, Одјељ-
ак А, члана 23. Устава Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
на 106. и 108. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“, број: 10/08), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 8. редовној сједници, 
одржаној 31.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 

О Д  Л У К У 
О ПОТВРДЈИВАЊУ ОДЛУКЕ 
ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
О ИМЕНОВАЊУ МИНИСТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, 
ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА ЛИЦА  

И ИЗБЈЕГЛИЦЕ У ВЛАДИ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 Потврђује се Одлука премијера 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број: 02-05-529/11 од 18. октобра 
2011. године о именовању Куљух Азре, 
дипл. психолога, за министра социјал-
не политике, здравства, расељених ли-
ца и избјеглица у Влади Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 
 Овом Одлуком мијења се члан 
1. тачка 3. Одлуке о потврдјивању Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, број: 01-05-121/11 од 24. Фебруа-
ра 2011. године. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин- 
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ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-821/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.10.2011. године           СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р.  
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На основу Погљавља IV, одјељ-
ак А, члана 23. Устава Босанско-подри- 
њског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
чланова 106. и 108. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 8. редовној сј-
едници, одржаној 31. октобра 2011.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ И 
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
               Одлука о избору сталних и по-
времених радних тијела Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, број: 3/11 и 
10/11) мијења се и гласи: 
 

              У члану 1. ц) тачка 3. умјесто 
имена Зуко Намира уписује се име 
Шеткић Садина.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ . 
 
Број:01-05-823/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.10.2011. године           СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р. 
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На основу поглавља IV. А. члан 
23. Устава Босанско-подрињског кант-
она Горажде (,,Службене новине Боса-
нско -  подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/98, 10/00 и 5/03 ) те на основу 
члана 23. став 4. Закона о буџетима  у 
Федерацији БиХ (“Службене новине Ф 
БиХ” број: 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 
51/09, 9/10, 36/10 и 45/10) и члана 106. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-посрињског кантона 
Горажде” број:10/08), Скупштина Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
8. редовној сједници, одржаној 31.10. 
2011. Године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
БУЏЕТА Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Измјенама и допунама Буџета  

Босанско – подрињског кантона Гора-
жде за 2011. годину  утврђују се: 
 
ПРИХОДИ,  
ПРИМИЦИ И  
ФИНАНСИРАЊЕ            42.787.178,00  
РАСХОДИ  
И ИЗДАЦИ                          42.787.178,00  
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Члан 2. 
 

Приходи и примици, расходи и 
издаци по групама утврђују се у Била-
нсу прихода и расхода за  2011. годину 
како слиједи: 
 
ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
И ФИНАНСИРАЊЕ                       
  
I     Укупни приходи,  
      примици  
      и финансирања  
      (II+VII)              42.787.178,00   
 
II   Укупни приходи 
      (III+IV+В+VI)            39.942.805,00 
 
III  Порезни приходи          28.726.025,00 
IV Непорезни приходи         2.135.787,00 
V  Приходи по основу   
     заосталих обавеза                   12.260,00 
VI Текући трансфери  
     (трансфери  
      и донације)              9.068.733,00 
 
VII Финансирање                 2.844.373,00 
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  PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE   
  
Klasa 

  
  

  
Glavna 
kateg 

  

  
Pod 

kateg 
  

  
Glavna 
grupa 

  

  
Pod  

grupa 
  

  
Analit. 
konto 

  

  
  

OPIS 
  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

700000           PRIHODI  45.171.528 23.222.620 39.942.805 88 

  710000         PRIHODI OD POREZA 28.686.275 21.021.979 28.726.025 100 
    711000       Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 68.423 84.102 113.541 166 
      711100     Porezi na dobit pojedinaca (zaost.upl.poreza) 7.428 11.502 15.541 209 
        711110   Porezi na dobit građana (zaost.upl.poreza) 7.428 11.502 15.541 209 

          711111 
Porezi na dobit od privrednih i 
profes.djelatnosti (zaostale uplate) 5.861 5.187 7.100 121 

          711112 
Porezi na dobit od poljoprivrednih 
djelatnosti (zaostale uplate) 1.214 698 931 77 

          711113 
Porez na osnovu autorskih prava, patenata i 
tehnič. unapr. (zaostale uplate) 122 256 340 279 

          711114 
Porez na ukupan prihod fizičkih lica 
(zaostale uplate) 50 4.564 6.100   

          711115 
Porez na prihod od imovine i imovinskih 
prava (zaostale uplate) 181 797 1.070 591 

      711200     Porez na dobit preduzeća 60.995 72.600 98.000 161 
        711210   Porez na dobit  60.995 72.600 98.000 161 
          711211 Porez na dobit  60.995 72.600 98.000 161 

    713000       
Porezi na platu i radnu snagu 
(zaostale uplate) 56.830 34.893 49.000 86 

      713100     Porezi na plate (zaostale uplate poreza) 56.830 34.893 49.000 86 
        713110   Porezi na plate (zaostale uplate poreza) 56.830 34.893 49.000 86 

          713111 
Porezi na platu druga lična primanja 
(zaostale uplate) 26.730 15.384 22.000 82 

          713113 Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate) 30.100 19.509 27.000 90 
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    714000       Porez na imovinu 136.089 120.605 161.100 118 
      714100     Porez na imovinu 136.089 120.605 161.100 118 
        714110   Stalni porezi na imovinu 66.389 42.470 56.800 86 
          714111 Porez na imovinu od  fizičkih lica 25.000 28.439 38.000 152 
          714112 Porez na imovinu od pravnih lica 41.389 14.031 18.800 45 
        714120   Porez na nasljeđe i darove 5.400 1.704 2.300 43 
          714121 Porez na nasljeđe i darove 5.400 1.704 2.300 43 
        714130   Porez na finansijske i kapitalne transakcije 64.300 76.431 102.000 159 
          714131 Porez na promet nepokretnosti od  fizič.lica 21.300 76.431 102.000 479 
          714132 Porez na promet nepokretnosti od prav.lica 43.000 0 0 0 

    715000       
Domaći porezi na dobra i usluge 
 (zaostale obaveze) 41.059 6.887 9.490 23 

      715100     
Porezi na prodaju dobara i usluga,ukup. 
promet ili d.v. 29.509 6.281 8.660 29 

        715130   
Porez na promet proiz.po tarifnim brojevima 
(zaostale obaveze) 16.800 3.547 4.960 30 

          715131 
Porez na promet za koje se porez plaća  
po stopi 20% 10.100 639 890 9 

          715132 
Porez na promet za koje se porez plaća  
po nižoj stopi 200 0 200 100 

          715137 Kaznena kamata 6.500 2.908 3.870 60 

        715140   
Porezi na promet domaćih proizvoda 
(zaostale obaveze) 12.709 2.734 3.700 29 

          715141 
Porez na promet usluga osim usluga u 
građevinarstvu 12.609 2.734 3.700 29 

          715143 
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od 
pravnih  lica 100 0 0 0 

      715200     Porez na promet posebnih usluga 10.900 222 300 3 
        715210   Porez na promet posebnih usluga 10.900 222 300 3 
          715211 Porez na dobit od igara na sreću 10.900 222 300 3 

      715900     
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 
(zaostale obaveze) 650 384 530 82 

        715910   
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 
(zaostale obaveze) 650 384 530 82 

          715912 Porez na promet nafte 200 0 0 0 
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          715914 Porez na promet proizvoda poljopr. ribarstva 300 180 250 83 
          715915 Porez na promet osnov.proizv.za građevin. 150 204 280 187 
    716000       Porez na dohodak 1.865.440 1.378.254 1.875.000 101 
      716100     Porez na dohodak  1.865.440 1.378.254 1.875.000 101 
        716110   Porez na dohodak  1.865.440 1.378.254 1.875.000 101 

          716111 
Prihodi od poreza na dohodak  fizičkih lica 
od nesam. djelat. 1.577.379 1.154.591 1.577.000 100 

          716112 
Prihodi od poreza na dohodak  fizičkih lica 
od sam. djelat. 52.215 18.929 25.250 48 

          716113 
Prihodi od poreza na dohodak  fizičkih lica 
od imov.i imov. prava 16.685 3.557 4.600 28 

          716114 
Prihodi od poreza na dohodak  fizičkih lica 
od ulaganja kapitala 0 212 250   

          716115 
Prihodi od poreza na dohodak  fizič.lica na 
dobitke od nagradnih igara i  igara na sreću 14.697 10.134 13.400 91 

          716116 
Prihodi od poreza na dohodak  od dr.samos. 
dj.iz člana 12.stav 4. Zak.o por. na dohodak 170.075 116.675 156.000 92 

          716117 Prihodi od poreza na dohod.po konač.obrač. 34.390 74.156 98.500 286 
    717000       PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA  26.517.539 19.396.565 26.517.000 100 
      717100     Prihodi od indirektnih poreza 26.517.539 19.396.565 26.517.000 100 

        717120   
Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju 
Kantonu 26.102.092 19.096.510 26.102.000 100 

          717121 
Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju 
Kantonu 26.102.092 19.096.510 26.102.000 100 

        717130   
Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju 
Direkciji za ceste 415.447 300.055 415.000 100 

          717131 
Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju 
Direkciji za ceste 415.447 300.055 415.000 100 

     719000      Ostali porezi 895 673 894 100 
       719100    Ostali porezi 895 673 894 100 
         719110  Ostali porezi 895 673 894 100 
     719111 Ostali porezi 50 8 50 100 
     719113 Porez na firmu 30 0 30 100 
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          719114 
Poseb porez na platu za zaš.od prir. i dr.nes. 
(zaostale obaveze) 800 615 764 96 

          719115 
Poseb. porez za zaš.od pri i dr. nesreeća po 
ugov.dj. (zaostale obaveze) 15 8 8 53 

          719117 
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od  
fizičkih lica (novi prihod) 0 42 42   

  720000         NEPOREZNI PRIHODI 2.468.120 1.551.064 2.135.787 87 

    721000       
Prihodi od preduzet.aktiv.i imov.i prihodi 
od poz.k.r 136.362 81.001 109.110 80 

      721100     
Prihodi od nefinansijskih javnih pred.i fin. 
javnih institu. 37.650 32.689 43.630 116 

        721110   Prihodi od finansijske i nematerij. imovine 26.050 18.419 24.550 94 

          721111 
Prihodi od dividendi i  udjela u  profitu u 
javn. preduz. i finansij.inst. 50 0 0 0 

          721112 
Prihodi od davanja prava na eksploataciju 
prir.resursa, patenata i autorskih prava 25.000 14.628 19.500 78 

          721119 Ostali prihodi od finansijske i nemat.imovine 1.000 3.791 5.050 505 
        721120   Prihodi od iznajmljivanja 11.600 14.270 19.080 164 
          721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 2.500 4.743 6.300 252 

          721122 
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 
i ostale mater. imovine 9.100 9.090 12.200 134 

          721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale mater.imov. 0 437 580   
      721200     Ostali prihodi od imovine 1.100 2.085 3.780 344 
        721210   Ostali prihodi od finansijske i nemat.imovine 100 2.084 2.780   
          721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 100 1.611 2.150   

          721225 
Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na 
površinskim vodama I kategorije 0 473 630   

        721230   Ostali prihodi od imovine 1.000 1 1.000 100 
          721231 Prihodi ostvareni od prometa Lutrije BiH 900 0 900 100 
          721239 Ostali prihodi od imovine 100 1 100 100 
      721600     Prihodi od privatizacije 97.612 46.227 61.700 63 
        721610   Prihodi od privatizacije 97.612 46.227 61.700 63 
     721611 Prihodi od privatizacije stanova 81.022 32.097 42.800 53 
     721614 Prihodi od privatizacije poslovnih prostora 16.590 14.130 18.900 114 
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    722000       
Naknade i takse i prihodi od pružanja 
javnih usluga 2.148.738 1.334.773 1.843.657 86 

      722100     Administrativne takse 107.682 71.908 95.800 89 
        722120   Kantonalne takse 107.682 71.908 95.800 89 
          722121 Kantonalne administrativne takse 107.682 71.908 95.800 89 
      722200     Sudske takse 122.000 146.291 196.000 161 
        722220   Kantonalne sudske takse 122.000 146.291 196.000 161 
          722221 Kantonalne sudske takse 122.000 146.291 196.000 161 
      722300     Komunalne naknade i takse 3.172 450 450 14 
        722310   Kantonalne komunalne naknade i takse 3.172 450 450 14 
          722311 Kantonalne komunalne naknade i takse 3.172 450 450 14 
      722400     Ostale budžetske  takse 254.618 198.190 265.198 104 
        722420   Kantonalne naknade  188.576 142.464 190.878 101 
          722421 Kantonalne naknade  108.019 58.000 77.300 72 

          722422 
Naknade za korištenje poljoprivrednog 
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 618 0 618 100 

          722423 Naknade za izgradnju i održav.jav.skloništa 100 0 0 0 

          722424 
Naknada za obavljeni tehnički pregled vozila 
koja pripada kantonima 2.817 2.217 2.960 105 

          722429 Ostale kantonalne naknade 77.022 82.247 110.000 143 
        722450   Naknada  za korištenje  šuma 66.042 55.726 74.320 113 
          722451 Naknade za opšte korisne funkcije šuma 41.377 49.297 65.730 159 

          722452 
Naknade za obavljanje stručnih poslova  
u privatnim šumama 9.255 1.714 2.300 25 

          722454 Naknade za korištenje državnih šuma 15.410 3.784 5.050 33 

          722455 
Naknade u postupku promjene namjene 
šumskog zemljišta 0 931 1.240   

      722500     
Naknade i takse po federalnim zakonima i  
drugim propisima 444.947 310.473 437.642 98 

        722510   
Naknade i takse za  veterinarske i sanitarne 
preglede životinja i biljaka 14.750 11.170 14.880 101 

          722511 
Federalna naknada za uvjerenje o 
zdravstvenom stanju životinja 100 1.992 2.650 2.650 

          722515 Naknade za korišt.podat.premjera i katastra 13.500 8.042 10.730 79 
          722516 Naknade za vrš.usl.iz oblasti prem.i katas. 1.150 1.136 1.500 130 
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    722520   Vodne naknade 156.329 113.078 153.250 98 
    

  722521 
Poseb.vodne nakn. za zaš.voda za trans.sred. 
koja za pogon koriste naftu i naftne derivate 50.500 40.527 54.100 107 

    

  722522 

Poseb.vodne nakn.za zaš.voda(ispuštanje 
otp. voda,uzgoj ribe,upot.vješ.đubriva  
i hemik.za zaš.bilja) 23.041 13.628 18.100 79 

    
  722523 

Posebna  vodna naknada za korištenje povr-
šinskih i podzem.voda za javnu  vodooskrbu 7.036 3.923 5.300 75 

    

  722524 

Posebne vodne nakn. za koriš.površ. i 
podzem.voda za flaš. vode i min. vode, za 
uzgoj  ribe u ribnj.za navod.i dr.nam. 760 592 800 105 

    

  722525 

Posebne  vodne naknade za korištenje 
površinskih i podzemnih voda za 
ind.procese, uključ. i termoelektrane 600 354 480 80 

    
  722526 

Posebne vodne naknade za korištenje vode 
za proizvod.el.energije u hidroelektranama  2.372 1.840 2.450 103 

    
  722527 

Posebne vodopr. naknade za vađenje 
matererijala iz vodotoka  1.500 860 1.500 100 

      722528 Posebne vodne naknada za zaš.od poplava 20 10 20 100 
      722529 Opšte vodne naknade 70.500 51.344 70.500 100 
    722530   Cestovne naknade 160.300 105.199 154.900 97 
     722531 Naknade za upotr.cesta za vozila prav.lica 41.500 28.629 41.500 100 
     722532 Naknade za upotr.cesta za vozila građana 111.200 75.102 111.200 100 
     722537 Naknade za  ceste  za  vanredni prevoz 100 0 100 100 
     722538 Naknade za korištenje cestovnog zemljišta 7.500 1.468 2.100 28 
    

722540   
Zaostale obaveze po osnovu naknada  
za korištenje šuma 53.618 18.157 25.212 47 

    
  722541 

Naknade za korištenje opštekorisnih funkcija 
šuma (zaostale obaveze) 43.936 18.145 25.200 57 

     
722542 

Sredstva za proširenu biološku reprodukciju 
šuma (zaostale obaveze) 9.186 12 12 0 

     
722543 

Naknade za izdavanje dozvola za krčenje 
šuma (zaostale obaveze) 363 0 0 0 

     
722545 

Sredstva za jednostavnu biološku 
reprodukciju šuma(zaostale obaveze) 133 0 0 0 
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    722550   Naknade za  zaštitu okoline 0 22.120 29.450   
      722552 Naknade zagađivanje okoliša fizičkih lica 0 40 50   
    

  722555 
Posebna naknada za okoliš koju plaćaju 
pravna lica za reg. vozila 0 1.789 2.400   

    
  722556 

Posebna naknada za  okoliš koju plaćaju 
fizička lica za registraciju vozila 0 20.291 27.000   

    
722580   

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i 
drugih nesreća 59.950 40.749 59.950 100 

    
  722581 

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i 
drugih nesreća- zbirna osnova neto palta 53.500 36.318 53.500 100 

    
  722582 

Posebna naknada za zaštituod prirodnihi 
dr.nesreca (samost.djelatnosti,...) 6.000 4.261 6.000 100 

    
  722583 

Naknada za vatrogasne jed. iz premije 
osigur.imovine od požara i prirodnih  sila 300 95 300 100 

    
  722584 

Naknada iz funkcionalne prem.osig od 
autoodgovornosti za vatrogasne jedinice 150 75 150 100 

    
722600     

Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi 
od vlastite  djelat.korisnika i vlastiti prihodi) 483.300 395.866 528.770 109 

    722610   Prihodi od pružanja usluga građanima 12.100 5.578 8.370 69 
      722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 12.000 4.178 6.570 55 
      722612 Prihodi od pružanja usluga prvanim licima 0 300 300   
      722613 Prihodi od pružanja usluga drugim 100 1.100 1.500 1.500 
    722620   Prihodi od pružanja usl.drug.ivoima vlasti 100 0 0 0 
      722621 Prihodi od pružanja usl.drug.nivoima vlasti 100 0 0 0 
    722630   Vlastiti prihodi 471.100 390.288 520.400 110 
      722631 Vlastiti  prihodi  budžetskog korisnika 471.000 390.288 520.400 110 
       722632 Prihodi od prodaje mjenica 100 0 0 0 
   722700     Neplanirane uplate - prihodi 733.019 211.595 319.797 44 
     722710   Povrati iz ranijih godina 73.000 5.796 7.135 10 
       722711 Povrati invalidnina iz ranijih godina 3.000 2.313 3.080 103 
       722712 Povrat pogrešno isplaćenih plata 1.000 2.512 2.512 251 
     722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 20.000 43 43 0 
     722714 Povrat premija u primar.poljopriv. proizvod. 4.000 0 0 0 
     722719 Ostali povrati 45.000 928 1.500 3 
    722720   Uplate za prekoračenje troškova  2.000 545 545 27 
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      722721 Uplate za prekoračenje troškova PTT-usluga 2.000 545 545 27 
   

 722730   
Uplate anuiteta za date kredite upl.prihoda 
po osnovu prinudne naplate 15.450 1.947 1.947 13 

      722731 Uplata anuiteta za date kredite pojedincima 250 0 0 0 
    

  722732 
Prihodi od troškova naplate (prinudna 
naplata) 3.200 1.947 1.947 61 

    
  722733 

Prihodi od troškova zaplijene u postupku 
prinudne naplate 12.000 0 0 0 

    722740   Naplata premije  1.569 473 1.570 100 
      722741 Naplata premije osiguranja 1.569 473 1.570 100 
    

722750   
Primljene namjenske donacije neplanirane  
u Budžetu 510.000 127.658 177.600 35 

    
  722751 

Primljene namjenske donacije neplanirane  
u Budžetu 510.000 127.658 177.600 35 

    722790   Ostale neplanirane uplate 131.000 75.176 131.000 100 
      722791 Ostale neplanirane uplate 131.000 75.176 131.000 100 
    723000       Novčane kazne  (neporezne  prirode) 183.020 135.290 183.020 100 
      723100     Novčane kazne  183.020 135.290 183.020 100 
        723120   Po kantonalnim propisima 183.020 135.290 183.020 100 
          723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 18.000 11.950 18.000 100 

          723123 
Novčane kazne za prekrš. koji su regis.u reg. 
novč. kazni i trošk.prekretanja postupka 165.000 123.340 165.000 100 

          723129 Ostali prihodi 20 0 20 100 
  730000         Tekući  transferi  (transferi  i  donacije) 14.009.000 640.347 9.068.733 65 
    731000       Primljeni  tekući transf.od ostal.nivoa vlasti 0 2.347 4.700   
      731100     Primjeni  tekući  transf.od  ostal. nivoa vlasti 0 2.347 4.700   
        731110   Primjeni  tekući  transf.od  ostal.nivoa vlasti 0 2.347 4.700   
          731121 Primjeni  tekući  transf.od  međunar.organiz. 0 2.347 4.700   
    732000       Primjeni  tekući transf.od ostal.nivoa vlasti 14.006.000 638.000 9.064.033 65 
      732100     Primjeni  tekući  transf.od ostal.nivoa vlasti 14.006.000 638.000 9.064.033 65 
        732110   Primjeni  tekući  transf.od ostal.nivoa vlasti 14.006.000 638.000 9.064.033 65 
     732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 13.000.000 0 8.000.000 62 
     732112-1 Primljeni tekući transf.od Federac.namjenski 1.000.000 588.002 964.533 96 
     732114 Primljeni tekući transferi  od kantona 5.000 50.000 99.500 1.990 
     732116 Primljeni tekući transferi od opština 1.000 0 0 0 
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    733000       Donacije  3.000 0 0 0 
      733100     Donacije 3.000 0 0 0 
        733110   Domaće donacije 3.000 0 0 0 
          733111 Donacije od fizičkih lica 1.000 0 0 0 
          733112 Donacija od pravnih lica 2.000 0 0 0 

  770000         
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH 
OBAVEZA 8.133 9.230 12.260 151 

    777000       Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 8.133 9.230 12.260 151 
      777700     Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 8.133 9.230 12.260 151 
        777770   Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 8.133 9.230 12.260 151 

          777778 
Uplate zaostalih obaveza od poreza  
na promet visokotarifnih proizvoda 7.923 8.145 10.860 137 

          777779 
Uplate zaostalih obaveza od naknade  
za puteve iz cij. naft. derivata 210 1.085 1.400 667 

            UKUPNO FINANSIRANJE 2.919.373 0 2.844.373 97 
            FINANSIRANJE 2.919.373 0 2.844.373 97 
            Podračun -  Kantonalni  stambeni  fond 101.000   101.000 100 
      Podračun -  Sredstva privatizacije 

 (ESCROW račun) 154.745   154.745 100 
      Podračun -  Sredstva za zaštitu i spašavanje 304.000   229.000 75 
      Podračun -  Ministarstvo za obrazovanje 63.600   63.600 100 
      Podračun za  sanaciju šteta od poplava 150.150   150.150 100 
      Neiskorištena finansijska sredstva  

prethodne godine 2.145.878   2.145.878 100 
VEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA BPK-a GORAŽDE 48.090.901 23.222.620 42.787.178 89 
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RASHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA 
PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI 

         
 

 
Funkcionalna klasifikacija 

Budžet 
za 

2011. 
godinu 

 

Izmjene i dopune  
budžeta 

za 
2011 god 

% 
učešća u 
Budžetu 
za 2011. 
godinu 

 
100 

 
Aktivnosti opštih javnih službi 

 
12033689 

 
8.681.520 

 
20 

200 Aktivnosti odbrane 279.026 189.338 1 
300 Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 8.500.927 8.086.307 18 
400 Aktivnosti obrazovanja 11.609.389 11.442.922 27 
600 Aktivnosti socijalnog osiguranja 9.923.700 8.879.731 21 
700 Stambeno – komunalne djelatnosti 349.890 297.415 1 

1100 
Aktivnosti rudarstva, min. resursa 
proizvodnje  i građevinarstva 

 
4.147.730 

 
4.025.122 

 
9 

1300 Ostale ekonomske aktivnosti 1.246.550 1.184.823 3 
 U  K  U  P  N O: 48.090.901 42.787.178 100 

 
 

 
100 

 
Skupština Kantona, Vlada Kantona, Služba za zajedničke poslove, Ministarstvo 
za finansije, Kantonalni inspektorat 

 
200 

 
Kantonalna uprava civilne zaštite 
 

 
300 

 
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije , Ministarstvo za pravosuđe, 
upravu i radne odnose, Kantonalni sud, Opštinski sud, Kantonalno tužilaštvo, 
Kantonalno pravobranilaštvo 

 
400 

 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, osnovne i srednje škole  
 

 
600 

 
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Centar 
za socijalni rad, Ministarstvo za boračka pitanja 
 

 
700 

 
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline 
 

 
1100 

 
Ministarstvo za privredu, Kantonalna uprava za šume, Direkcija za ceste 
 

 
1300 

 
Direkcija robnih rezervi, Agencija za privatizaciju, Arhiv kantona, Budžetski 
revizor, Kabinet premijera, Služba za odnose s javnošću 
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NAZIV   KORISNIKA 

 
 
 
Budžet za 
2011.god. 
(p) 

 
 
 
IZVRŠENJE  
na dan 
28.09.2011. 
Godine 

 
 
 
Izmjene 
i dopune 
Budžeta za 
2011.god. 

 
 
 
IN- 
DEX 
6/4 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
600000   Tekuća budžetska rezerva 49.000 0 10.000 20 
611100   Bruto plaće i naknade plaće 15.694.510 10.005.254 14.992.642 96 
611200   Naknade troškova zaposlenih  2.195.246 1.462.589 2.179.911 99 
612100   Doprinosi poslodavca 1.848.115 1.180.605 1.767.207 96 
    6111+6112+6121 19.737.871 12.648.448 18.939.760 96 
613100   Putni troškovi 118.755 52.782 114.055 96 
613200   Izdaci za energiju  656.500 284.799 552.250 84 
613200 ELE001 Izdaci za energiju  7.500 4.436 7.500 100 
613200 ELE002 Izdaci za energiju - Repetitori 58.000 38.342 58.000 100 
613300   Izdaci za komunikaciju i  kom.usl. 360.857 197.062 340.737 94 
613400   Nabavka materijala i sitnog inven. 445.760 196.674 372.070 83 
613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 161.057 90.244 152.564 95 

613600   
Unajmljivanje imovine, opreme i 
nematerijalne imovine 142.700 56.015 93.500 66 

613700 TEO001 Izdaci za tekuće održavanje 168.407 62.605 162.320 96 

613700 TEO002 
Izdaci za tekuće održavanje - 
REPETITORI 4.000 2.300 4.000 100 

613700 DIR001 
Izdaci za tekuće održavanje  
(Cesta i mostova) 350.000 200.796 350.000 100 

613700 DIR002 Izdaci za tekuće održavanje  2.000 466 1.000 50 

613800   
Izdaci osiguranja, bankovnih  
usluga i usluga platnog prometa 108.446 62.319 104.987 97 

613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usl.  1.157.890 556.172 1.021.285 88 

613900 OST 001 
Ugovorene usluge i druge 
posebne usluge - ostalo 9.500 4.416 8.500 89 

613900 NZS  001 
Ugovorene usluge i druge poseb-
ne usluge - naknade skupš.zast. 360.000 219.943 340.000 94 

613000   Izd. za mater., sitan invent.i usl. 4.111.372 2.029.371 3.682.768 90 
614100   Tekući transf. nižim nivoima vlasti 800.000 296.451 370.000 46 

614100   
Tekući transferi drugim nivoima 
vlasti - turizam  160.000 4.000 130.000 81 

614100   
Ostali namjenski transferi drugim 
nivoima vlasti (Kotlovnica) 5.000 1.596 1.600 32 

614100   
Tekući transferi drugim nivoima 
vlasti ( šumarstvo) 28.000 0 28.000 100 

614100 BAL 002 
Tekući transferi drugim nivoima 
vlasti -Goražde 1.200.000 500.000 1.200.000 100 

614100 BAL 003 
Tekući transferi drugim nivoima 
vlasti -Foča - Ustikolina 1.200.000 500.000 1.200.000 100 

614100 BAL 004 
Tekući transferi drugim nivoima 
vlasti -Pale - Prača 1.200.000 500.000 1.200.000 100 

614100 JAO 001 
Tekući transferi - (Kantonalni 
zavod zdravstvenog osiguranja) 1.303.500 760.375 1.303.500 100 
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614100 JAO 002 
Tekući transferi  
- ( Dom za stara i iznemogla lica ) 80.000 60.000 100.000 125 

614100   
Tekući transferi za zdravstvo 
 - ( Od značaja za kanton ) 350.000 119.026 320.000 91 

614100 KAN 004 Tekući transfer za visoko školstvo   700.000 331.421 700.000 100 
614100 KAN 002 Tekući transfer za kulturu 70.000 30.530 70.000 100 
614100 KAN 001 Tekući transfer za sport 320.000 227.500 320.000 100 
614100 KAN 003 Ostali transferi - Informisanje 400.000 214.000 400.000 100 
614100   Tekući transf.drug.nivoima vlasti 7.816.500 3.544.899 7.343.100 94 
614200   Tekući transferi pojedincima  885.200 410.083 871.800 98 

614200 SOC 003 
Tekući transferi pojedincima - 
civilne žrtve rata 1.150.000 700.573 1.080.000 94 

614200 SOC 004  
Tekući transferi pojedincima - 
socijalna davanja, domovi 660.000 336.771 520.000 79 

614200 SOC 005 
Tekući transferi pojedincima - 
dječiji dodatak 800.000 500.003 762.000 95 

614200 SOC 006 
Tekući transferi pojedincima 
- žena - majka 1.500.000 884.939 1.300.000 87 

614200 SOC 007 
Tekući transferi pojedincima- 
stalna novčana pomoć i tuđa njega 850.000 578.896 883.000 104 

614200 SOC 008 
Tekući transferi pojedincima - 
djeca bez oba roditelja 10.000 3.773 7.500 75 

614200 SOC 009 
Tekući transferi pojedincima - 
socijalna zaštita - ostalo 130.000 58.605 100.000 77 

614200 BOR 002 
Tekući transferi pojedincima - na-
knada za vrijeme nezaposlenosti 300.000 0 0 0 

614200 BOR 003 
Tekući transferi pojedincima - 
pomoć u stambenom zbrinjavanju 300.000 16.400 300.000 100 

614200 BOR 004 
Tekući transferi pojedincima  - 
jednokratne novčane pomoći 75.000 46.470 75.000 100 

614200 BOR 005 Tekući transferi pojedin. - ostalo 750.000 201.250 700.000 93 

614200 KAM 001 
Tekući transferi  pojedincima - 
Isplate stipendija 256.000 255.270 439.630 172 

614200 KAM 002 Tekući transferi  pojedin.- ostalo 80.000 67.427 120.000 150 

614200 BAL 005 
Tekući transferi pojedincima (dop-
rinosi za zdravstv. osig nez lica) 50.000 9.920 20.000 40 

614200 BAL 006 
Tekući transferi pojedincima 
(novčana pomoć nezaposlenima) 23.000 12.000 23.000 100 

614200   Tekući transferi pojedincima 7.819.200 4.082.380 7.201.930 92 
614300   Tekući transferi neprofit.organiz. 573.700 264.895 490.000 85 

614300 TEK001 
Tekući transferi neprofitnim orga-
nizac.org. – Udruž. poslodavaca 5.000 5.000 5.000 100 

614300 TEK002 
Tekući transferi neprofitnim 
organizacijama - Ruralni razvoj 50.000 0 50.000 100 

614300 JAN 003 
Tekući transferi neprofitnim orga-
nizac. - Transfer za oblast nauke 20.000 0 0 0 

614300 JAN 001 
Tekući transferi neprofitnim 
organizacijama - ostali transferi 70.000 32.100 50.000 71 

614300   
Tekući transferi neprofitnim 
organizacijama 718.700 301.995 595.000 83 

614400 HAP 001 Subvencije javnim preduzećima  150.000 0 130.000 87 
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614400 HAP 004 
Podsticaj poljoprivrednoj 
proizvodnji - Mljekara 200.000 0 150.000 75 

614400 HAP 005 
Podsticaj poljoprivrednoj 
proizvodnji -Mesopromet 21.000 19.241 21.000 100 

614400   Subvencije javnim preduzećima 371.000 19.241 301.000 81 

614500 POD001 
Subvencije privatnim 
preduzećima i poduzetnicima 1.000.000 0 1.000.000 100 

614500 POD002 
Subvencije javnim preduzećima - 
poljoprivredna proizvodnja 650.000 133.450 650.000 100 

614500 POD003 
Subvencije za podsticaj razvoja, 
poduzetništva i obrta 150.000 31.094 150.000 100 

614500   
Subvencije privatnim 
preduzećima i poduzetnicima 1.800.000 164.544 1.800.000 100 

614800 NPS 001 
Naknade za povrat više ili 
pogrešno uplaćenih sredstava 50.000 22.670 40.000 80 

614800 ISP  001 
Izvršenje sudskih presuda i 
rješenja o izvršenju 200.000 79.040 166.460 83 

614800   Drugi tekući rashodi 250.000 101.710 206.460 83 

614000   
Tekući  transferi i drugi tekući 
rashodi 18.775.400 8.214.769 17.447.490 93 

615100   Kapitalni transf.drug.niv. vlasti 1.650.000 0 468.900 28 
615300   Kapital.transf.neprofit.organizac. 210.000 0 110.000 52 
615000   Kapitalni transferi  1.860.000 0 578.900 31 
616200   Izdaci za inozemne kamate 378.673 93.633 378.673 100 
616000   Izdaci za kamate  378.673 93.633 378.673 100 
821200   Nabavka građevina 1.186.300 4.264 46.700 4 
821300   Nabavka opreme 528.000 38.026 257.947 49 
821300 OPR001 Nabavka opreme 5.000 410 5.000 100 
821300 OPR002 Nabavka opreme Repetitori 60.000 0 60.000 100 
821400   Nabavka robnih rezervi 100.000 0 220.000 220 
821500   Nab.stalnih sredst.u obliku prava 120.000 0 75.000 63 
821600   Rekonstruk.i investic.održavanje 672.500 105.726 638.155 95 

821000   
Izdaci za nabavku stalnih 
sredstava 2.671.800 148.426 1.302.802 49 

823100   Otplate dugova prim. kroz državu 506.785 412.515 446.785 88 
823000   Izdaci za otplate dugova 506.785 412.515 446.785 88 
    UKUPNO 48.090.901 23.547.163 42.787.178 89 
 
 
 
II  ПОСЕБНИ ДИО 
 
 

Члан 3. 
 

 Расходи и издаци у Измјенама и допунама буџета БПК-а Горажде за 2011. 
Годину у износу од 42.787.178,00 КМ распоређују се корисницима у посебном 
дијелу Буџета како слиједи: 
 
 



31. октобар/листопад 2011.                                                                   Број 13 – страна 1779 
 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

I  
K

O
D

 

 
EK

O
N

O
M

SK
I K

O
D

 
 

SU
BA

N
A

LI
TI

K
A

 

NAZIV  KORISNIKA 
Budžet za 
2011.god. 

(p) 

 
IZVRŠE- 

NjE 
na dan 
28.09. 

2011.god. 

 
Izmjene 
i dopune 
Budžeta 
za 2011. 
godinu 

 
 
 
 

IN- 
DEX 
7/5 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   SKUPŠTINA KANTONA     
101   Skupština Kantona     
 611100   Bruto plaće i naknade plaće 812.000 414.635 615.000 76 
 611200   Naknade troškova zaposlenih  82.000 32.542 50.613 62 
 612100   Doprinosi poslodavca 85.000 43.537 63.600 75 
 613100   Putni troškovi 1.000 229 1.000 100 
 613300   Izdaci za komunikac.i  komun.usluge 6.500 3.349 5.700 88 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 7.800 3.965 6.000 77 
 613700   Izdaci za tekuće održavanje 1.600 1.257 1.600 100 
 

613900 
OST  
001 

Ugovorene usluge i druge posebne 
usluge - ostalo 9.500 4.416 8.500 89 

 
613900 

NZS  
001 

Ugovorene usluge i druge posebne us-
luge - naknade skupštin.zastupnicima 360.000 219.943 340.000 94 

 614300   Transferi za parlamen. političke partije 100.000 40.000 80.000 80 
 821300   Nabavka opreme 5.000 0 0 0 
     U K U P N O: 1.470.400 763.873 1.172.013 80 
     Broj zaposlenih:  27 25 25   
        
      VLADA KANTONA         
111     Vlada Kantona         

  600000   Tekuća budžetska rezerva 49.000   10.000 20 
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 41.000 24.541 41.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  2.200 1.244 2.032 92 
  612100   Doprinosi poslodavca 4.300 2.577 4.300 100 
  613100   Putni troškovi 5.000 4.622 5.000 100 
 613300   Izdaci za komunikac.i  komunal.usluge 3.750 1.983 3.750 100 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000 5.171 9.000 90 
 

613600   
Unajmljivanje imovine, opreme i ne-
materijalne imovine 50.000 0 0 0 

 613700   Izdaci za tekuće održavanje  300 82 300 100 
 

613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 36.800 19.057 35.000 95 

 613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 110.000 92.454 150.000 136 
 614100   Tekući transferi drugim nivoima vlasti 800.000 296.451 370.000 46 
 

614200 
BAL 

006 
Tekući transferi pojedincima (novčana 
pomoć nezaposlenima) 23.000 12.000 23.000 100 

 
614200 

BAL 
005 

Tekući transferi pojedincima (doprino-
si za zdravstveno osig nez lica) 50.000 9.920 20.000 40 

 
614300   

Tekući transferi  neprofitnim 
organizacijama 130.000 42.365 90.000 69 
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 615100   Kapitalni transf. nižim nivoima vlasti 1.650.000 0 468.900 28 
 821200   Nabavka građevina 1.176.300 2.808 41.700 4 
 821300   Nabavka opreme 4.000 0 0 0 
     U K U P N O: 4.145.650 515.275 1.273.982 31 
     Broj zaposlenih:  1 1 1   
        
      SLUŽBA ZA ZAJ. POSL. KANT. ORG. UPRAVE        
121     Služba za zaj. poslove kant. organa uprave        

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 300.300 199.152 300.300 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  59.500 40.037 60.525 102 
  612100   Doprinosi poslodavca 31.600 20.911 31.600 100 
  613100   Putni troškovi 19.000 6.069 14.000 74 
  613200   Izdaci za energiju 11.500 7.090 11.500 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komun.usluge 22.200 11.855 19.000 86 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 17.100 3.851 17.000 99 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 26.000 9.616 20.000 77 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 24.500 5.575 12.000 49 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 
i usluga platnog prometa 2.600 1.124 2.600 100 

  613900   Ugovor. usluge i druge poseb.usluge 8.500 1.637 4.000 47 
  821300   Nabavka opreme 5.000 0 0 0 
      U K U P N O: 527.800 306.917 492.525 93 
      Broj zaposlenih:  26 26 26   
        
      KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE        
131     Kantonalna uprava civilne zaštite         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 87.500 58.369 87.800 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  12.600 7.372 11.312 90 
  612100   Doprinosi poslodavca 9.200 6.129 9.200 100 
  613100   Putni troškovi 300 120 300 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komun.usluge 4.000 1.753 3.500 88 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 3.000 232 800 27 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 250 88 250 100 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 1.000 0 500 50 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 
i usluga platnog prometa 176 0 176 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.sluge 1.000 193 500 50 

  615300   
Kapitalni grantovi međunar. organ. 
(deminiranje) 10.000 0 0 0 

  821300   Nabavka opreme 150.000 0 75.000 50 
      U K U P N O: 279.026 74.256 189.338 68 
      Broj zaposlenih:  5 5 5   
        
      MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE        
141     Ministarstvo za unutrašnje poslove         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 693.500 427.221 642.000 93 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  117.500 74.542 111.913 95 
  612100   Doprinosi poslodavca 73.400 44.870 68.200 93 
  613100   Putni troškovi 8.500 4.805 10.000 118 
  613200   Izdaci za energiju 32.000 20.553 35.000 109 
  613300   Izdaci za komunik.i  komun.usluge 74.000 47.951 76.000 103 
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  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 52.000 26.059 45.000 87 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 17.000 11.711 20.000 118 

  613600   
Unajmljivanje imovine, opreme i 
nematerijalne imovine 53.500 35.229 53.500 100 

 613700   Izdaci za tekuće održavanje 40.000 25.726 40.000 100 

 613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 
i usluga platnog prometa 13.500 8.209 13.500 100 

 613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 40.000 16.131 40.000 100 
 821300   Nabavka opreme 10.000 0 5.000 50 
 821600   Rekonstruk. i investiciono održavanje 6.000 0 6.000 100 
     U K U P N O: 1.230.900 743.007 1.166.113 95 
     Broj zaposlenih:  49 44 44   
        

      
MINISTARSTVO ZA 
UNUTRAŠNJE POSLOVE         

142     Uprava policije         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 3.595.000 2.374.616 3.555.000 99 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  496.000 392.262 564.969 114 
  612100   Doprinosi poslodavca 573.000 376.163 565.000 99 
  613100   Putni troškovi 13.000 7.782 16.000 123 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 120.000 67.637 100.000 83 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 60.000 37.945 56.000 93 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 130.260 18.463 47.000 36 
  821300   Nabavka opreme 200.000 998 20.000 10 
      U K U P N O: 5.187.260 3.275.866 4.923.969 95 
      Broj zaposlenih:  202 197 197   

      
UKUPNO: MIN. UNUTRAŠNJIH 
POSLOVA 6.418.160 4.018.873 6.090.082 95 

      UKUPNO: Broj zaposlenih 251 241 241   
        
      MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE      
151     Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose      

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 151.200 98.901 150.300 99 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  16.700 9.996 15.512 93 
  612100   Doprinosi poslodavca 15.900 10.624 15.800 99 
  613100   Putni troškovi 2.500 911 2.500 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komun.usluge 4.000 1.618 3.000 75 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 1.500 251 700 47 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 2.000 59 500 25 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb. usluge 25.000 5.600 20.000 80 
  614300   Tekući transferi neprofit.organizac. 35.000 0 15.000 43 
  821300   Nabavka opreme 2.000 0 2.000 100 
151     U K U P N O: 255.800 127.960 225.312 88 

      Broj zaposlenih:  7 7 7   
        
152     Kantonalni sud         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 365.500 243.411 366.200 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  28.675 20.330 24.960 87 
  612100   Doprinosi poslodavca 38.405 25.558 38.500 100 
  613100   Putni troškovi 4.000 2.070 4.000 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 10.000 3.280 6.000 60 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000 1.965 4.500 90 
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  613700   Izdaci za tekuće održavanje 5.000 30 1.000 20 
  613900   Ugovor. usluge i druge poseb.usluge 5.000 1.845 5.000 100 
  821300   Nabavka opreme 13.000 0 5.000 38 
152     U K U P N O: 474.580 298.489 455.160 96 

      Broj zaposlenih:  13 13 13   
                
153     Općinski sud         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 685.000 455.506 685.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  77.650 44.724 64.020 82 
  612100   Doprinosi poslodavca 72.000 47.828 72.000 100 
  613100   Putni troškovi 7.000 4.882 8.000 114 
  613200   Izdaci za energiju 14.000 13.902 19.000 136 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 52.196 31.047 52.196 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 27.000 13.257 25.000 93 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.557 5.293 8.000 144 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 7.127 3.516 6.500 91 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i 
usluga platnog prometa 1.507 992 1.507 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 38.100 28.140 38.100 100 
  821300   Nabavka opreme 15.000 0 5.000 33 
153     U K U P N O: 1.002.137 649.087 984.323 98 

      Broj zaposlenih:  32 32 32   
        
154     Kantonalno tužilaštvo         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 158.500 105.699 159.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  11.100 6.660 9.072 82 
  612100   Doprinosi poslodavca 16.700 11.098 16.700 100 
  613100   Putni troškovi 4.300 861 3.300 77 
  613200   Izdaci za energiju 1.500 1.474 2.400 160 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 4.250 2.064 4.250 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 3.500 1.328 3.000 86 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 945 2.000 100 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 5.500 609 3.000 55 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 
i usluga platnog prometa 750 0 750 100 

  613900   
Ugovorene usluge i druge posebne 
usluge-ekshumacije 30.000 18.965 25.000 83 

  821300   Nabavka opreme 2.000 0 2.000 100 
154     U K U P N O: 240.100 149.703 230.472 96 

      Broj zaposlenih:  5 5 5   

      

UKUPNO: MINISTARSTVO ZA 
PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE 
ODNOSE 1.972.617 1.225.239 1.895.267 96 

      UKUPNO: Broj zaposlenih 57 57 57   
        
      MINISTARSTVO ZA FINANSIJE         
161     Ministarstvo za finansije         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 334.100 223.920 342.000 102 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  48.820 29.526 43.489 89 
  612100   Doprinosi poslodavca 35.080 23.446 35.910 102 
  613100   Putni troškovi 2.000 1.002 2.000 100 
 613200   Izdaci za energiju  15.000 9.159 17.000 113 
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  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 24.000 12.964 24.000 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 14.000 7.321 13.000 93 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 9.500 700 9.500 100 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga  
i usluga platnog prometa 20.881 12.112 20.000 96 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 121.000 38.096 121.000 100 

  614100 
BAL 

002 
Tekući transferi drugim nivoima vlasti 
-Goražde 1.200.000 500.000 1.200.000 100 

  614100 
BAL 

003 
Tekući transferi drugim nivoima vlasti 
-Foča - Ustikolina 1.200.000 500.000 1.200.000 100 

  614100 
BAL 

004 
Tekući transferi drugim nivoima vlasti 
-Pale - Prača 1.200.000 500.000 1.200.000 100 

  614800 
NPS 
001 

Naknade za povrat više ili pogrešno 
uplaćenih sredstava 50.000 22.670 40.000 80 

  614800 
ISP 
001 

Izvršenje sudskih presuda i rješenja  
o izvršenju 200.000 79.040 166.460 83 

  616200   Izdaci za inozemne kamate 378.673 93.633 378.673 100 
  821300   Nabavka opreme 3.000 0 3.000 100 
  823100   Otplate dug. primljenih kroz Državu 506.785 412.515 446.785 88 
      U K U P N O: 5.362.839 2.466.104 5.262.817 98 
      Broj zaposlenih:  20 20 20   
                
      MINISTARSTVO ZA PRIVREDU         
171     Ministarstvo za privredu         
 611100   Bruto plaće i naknade plaće 355.570 232.680 352.800 99 
 611200   Naknade troškova zaposlenih  46.500 26.342 40.626 87 
 612100   Doprinosi poslodavca 37.500 24.431 37.100 99 
 613100   Putni troškovi 3.000 1.195 3.000 100 
 613200 ELE001 Izdaci za energiju  7.500 4.436 7.500 100 
 613200 ELE002 Izdaci za energiju - Repetitori 58.000 38.342 58.000 100 
 613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 13.500 7.318 13.500 100 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 6.200 4.050 6.200 100 
 613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.000 1.080 3.500 88 
 613700 TEO001 Izdaci za tekuće održavanje 2.320 1.133 2.320 100 
 

613700 TEO002 

Izdaci za tekuće održavanje - 
REPETITORI 4.000 2.300 4.000 100 

 
613800   

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 700 219 700 100 

 613900   Ugovor. usluge i druge poseb. usluge 38.000 29.718 38.000 100 
 614100   Tekući transferi za razvoj turizma  160.000 4.000 130.000 81 
 

614300 
TEK 
001 

Tekući transferi neprofitnim organi-
zacijama org. - Udruženje poslodavaca 5.000 5.000 5.000 100 

 
614300 

TEK  
002 

Tekući transferi neprofitnim 
organizacijama org. - Ruralni razvoj 50.000 0 50.000 100 

 614400 HAP001 Subvencije javnim preduzećima  150.000 0 130.000 87 
 614400 HAP004 Podsticaj poljopriv.proizv. - Mljekara 200.000 0 150.000 75 
 614400 HAP005 Podstic.poljopriv.proizv.-Mesopromet 21.000 19.241 21.000 100 
 

614500 
POD

001 
Subvencije privatnim preduzećima i 
poduzetnicima 1.000.000 0 1.000.000 100 

 
614500 

POD
002 

Subvencije javnim preduzećima - 
poljoprivredna proizvodnja 650.000 133.450 650.000 100 

 614500 POD003 Subv.za podstic.razv.poduzet.i obrta 150.000 31.094 150.000 100 
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  821300 OPR001 Nabavka opreme 5.000 410 5.000 100 
  821300 OPR002 Nabavka opreme Repetitori 60.000 0 60.000 100 

  821500   
Nabavka stalnih sredstava u obliku 
prava   (Izrada projekta) 15.000 0 15.000 100 

171     U K U P N O: 3.042.790 566.439 2.933.246 96 
      Broj zaposlenih:  19 19 19   
                
      KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO        
172     Kantonalna uprava za šumarstvo         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 138.190 92.071 138.500 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  32.700 24.336 35.404 108 
  612100   Doprinosi poslodavca 14.500 9.667 14.550 100 
  613100   Putni troškovi 500 149 500 100 
  613200   Izdaci za energiju 3.600 1.470 3.000 83 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.sluge 3.000 1.310 2.800 93 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000 610 8.000 80 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.000 2.804 4.500 150 
  613600   Unajmljivanje imovine, opreme i 

nematerijalne imovine 
6.100 3.787 6.100 100 

  613700   Izdaci za tekuće održavanje 2.000 1.515 2.200 110 
  613800   Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 

usluga platnog prometa 
250 0 250 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 7.000 474 1.000 14 
  614100   Tekući transferi drugim nivoima vlasti 

( šumarstvo) 
28.000 0 28.000 100 

  821300   Nabavka opreme 2.000 0 0 0 
172     U K U P N O: 250.840 138.193 244.804 98 
      Broj zaposlenih:  11 11 11   
                
      DIREKCIJA ZA CESTE         
173     Direkcija za ceste         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 75.500 41.906 71.100 94 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  12.300 7.444 12.172 99 
  612100   Doprinosi poslodavca 8.000 4.400 7.500 94 
  613100   Putni troškovi 200 120 200 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 500 0 500 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 300 0 300 100 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 1.144 2.000 100 
  613700 DIR001 Izdaci za tek.održav. (Cesta i mostova) 350.000 200.796 350.000 100 
  613700 DIR002 Izdaci za tekuće održavanje  2.000 466 1.000 50 
  613800   Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 

usluga platnog prometa 
300 293 300 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 2.000 1.825 2.000 100 
  821300   Nabavka opreme 1.000 0 0 0 
  821600   Rekonstrukcija i investicijsko održava-

nje (Ceste i mostovi) 
400.000 49.838 400.000 100 

173     U K U P N O: 854.100 308.232 847.072 99 
      Broj zaposlenih:  6 5 6 100 
      UKUPNO: MINISTARSTVO 

                     ZA PRIVREDU 
4.147.730 1.012.864 4.025.122 97 

      UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH 36 35 36   
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      KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI        
181     Kantonalna direkcija robnih rezervi         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 138.550 92.451 139.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  25.400 17.916 25.874 102 
  612100   Doprinosi poslodavca 14.650 9.707 14.650 100 
  613100   Putni troškovi 700 456 700 100 
  613200   Izdaci za energiju 500.000 187.349 380.000 76 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 3.200 1.644 2.600 81 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000 552 1.000 100 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.500 3.450 5.300 96 

  613600   
Unajmljivanje imovine, opreme i 
nematerijalne imovine 2.400 1.052 1.500 63 

  613700   Izdaci za tekuće održavanje 3.500 1.747 13.400 383 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 1.000 421 1.200 120 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 33.500 7.391 8.000 24 

  614100   
Ostali namjenski transferi drugim 
nivoima vlasti (Kotlovnica) 5.000 1.596 1.600 32 

  821300   Nabavka opreme 6.900 0 0 0 
  821400   Nabavka robnih rezervi 100.000 0 220.000 220 
      U K U P N O: 841.300 325.732 814.824 97 
      Broj zaposlenih:  10 10 10   
                
      MINISTARSTVO ZA SOC. POL., ZDR., RAS. LICA I IZBJEGLICE    
191     Ministarstvo za soc. pol., zdr., raseljena lica i izbjeglice      
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 131.800 85.370 128.900 98 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  16.500 8.736 14.252 86 
  612100   Doprinosi poslodavca 13.900 8.964 13.600 98 
  613100   Putni troškovi 1.000 877 1.200 120 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 2.500 1.197 2.200 88 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 1.500 211 1.000 67 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 500 47 200 40 
  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 6.500 5.176 9.000 138 

  614100 
JAO 
001 

Tekući transferi - (Kantonalni zavod 
zdravstvenog osiguranja) 1.303.500 760.375 1.303.500 100 

  614100 
JAO 
002 

Tekući transferi - ( Dom za stara i 
iznemogla lica ) 80.000 60.000 100.000 125 

  614100 
JAO 
003 

Tekući transferi za zdravstvo  
( Od značaja za kanton ) 350.000 119.026 320.000 91 

  614200   Tekući transf. (Izdaci za raseljena lica) 310.000 93.131 260.000 84 
  614300   Tekući transf.neprofit.organizacijama  50.000 0 50.000 100 
  615300   Kapitalni transf.neprofit.organizac. 200.000 0 110.000 55 
  821300   Nabavka opreme  3.000 0 0 0 
191     U K U P N O: 2.470.700 1.143.110 2.313.852 94 
      Broj zaposlenih:  7 7 7   
                
192     Centar za socijalni rad         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 268.000 171.738 260.000 97 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  36.000 24.061 37.457 104 
  612100   Doprinosi poslodavca 28.200 18.033 27.300 97 
  613100   Putni troškovi 5.000 1.558 2.500 50 
 613200   Izdaci za energiju 3.000 1.165 3.000 100 
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  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 20.000 5.934 15.000 75 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 25.000 1.762 10.000 40 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.000 1.898 2.850 57 

  613600   
Unajmljivanje imovine, opreme i 
nematerijalne imovine 2.000 1.211 2.000 100 

  613700   Izdaci za tekuće održavanje 3.000 1.108 1.500 50 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 26.000 18.619 26.000 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 84.300 8.009 36.520 43 
  614200 SOC003 Tekući transf.pojedin.- civil.žrtve rata 1.150.000 700.573 1.080.000 94 

  614200 
SOC 
004  

Tekući transferi pojedincima - 
socijalna davanja, domovi 660.000 336.771 520.000 79 

  614200 SOC005 Tek.transf.pojedin.- dječiji dodatak 800.000 500.003 762.000 95 
  614200 SOC006 Tek.transf.pojedin.- žena - majka 1.500.000 884.939 1.300.000 87 

  614200 
SOC 
007 

Tekući transferi pojedincima- stalna 
novčana pomoć i tuđa njega 850.000 578.896 883.000 104 

  614200 
SOC 
008 

Tekući transferi pojedincima - djeca 
bez oba roditelja 10.000 3.773 7.500 75 

  614200 
SOC 
009 

Tekući transferi pojedincima - 
socijalna zaštita - ostalo 130.000 58.605 100.000 77 

  821300   Nabavka opreme 2.000 0 0 0 
192     U K U P N O: 5.607.500 3.318.656 5.076.627 91 
      Broj zaposlenih:  17 17 17 100 

      
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA 
SOC.POL.,RAS.LICA I IZBJEGLICE 8.078.200 4.461.766 7.390.479 91 

      UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH 24 24 24 100 
        

      
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,  
KULTURU I SPORT     

200     Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport      
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 246.900 145.469 236.900 96 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  35.350 21.843 32.169 91 
  612100   Doprinosi poslodavca 26.600 15.316 25.600 96 
  613100   Putni troškovi 3.000 1.585 3.000 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 7.000 3.312 6.500 93 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 9.000 1.491 4.000 44 
  613700   Izdaci za  tekuće održavanje 3.000 120 3.000 100 
  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 48.000 40.763 51.000 106 
  614100 KAN004 Tekući transfer za visoko školstvo   700.000 331.421 700.000 100 
  614100 KAN002 Tekući transfer za kulturu 70.000 30.530 70.000 100 
  614100 KAN001 Tekući transfer za sport 320.000 227.500 320.000 100 
  614100 KAN003 Ostali tekući transferi - informisanje 400.000 214.000 400.000 100 
  614200 KAM 001 Tek.transf.pojedin.- Isplate stipendija 256.000 255.270 439.630 172 
  614200 KAM 002 Tekući transferi  pojedincima - ostalo 80.000 67.427 120.000 150 

  614300 
JAN 
003 

Tekući transferi neprofitnim organi-
zacijama - Transfer za oblast nauke 20.000 0 0 0 

  614300 
JAN 
001 

Tekući transferi neprofitnim 
organizacijama - ostali transferi 70.000 32.100 50.000 71 

  821300   Nabavka opreme 20.000 5.983 11.000 55 
200     U K U P N O: 2.314.850 1.394.130 2.472.799 107 
      Broj zaposlenih:  13 11 12   
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201     OŠ “Fahro Baščelija” Goražde         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 976.000 637.746 960.300 98 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  140.200 89.643 137.487 98 
  612100   Doprinosi poslodavca 103.500 67.615 100.830 97 
  613100   Putni troškovi 2.000 1.493 2.000 100 
  613200   Izdaci za energiju 8.000 4.641 8.000 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal. usluge 9.000 6.208 8.500 94 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 15.000 6.728 13.000 87 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.950 4.782 10.000 91 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 3.700 1.938 3.000 81 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga  
i usluga platnog prometa 500 0 500 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 14.000 11.947 17.000 121 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 18.400 9.907 19.000 103 
  821300   Nabavka opreme 4.000 0 5.000 125 
  821600   Rekonstruk.i investiciono održavanje 30.000 0 0 0 
201     U K U P N O: 1.335.250 842.648 1.284.617 96 
      Broj zaposlenih:  67 68 68   
        
202     OMŠ “Avdo Smailović” Goražde         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 148.000 70.591 110.591 75 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  20.351 12.146 19.025 93 
  612100   Doprinosi poslodavca 15.540 7.412 11.612 75 
  613100   Putni troškovi 2.000 682 1.000 50 
  613200   Izdaci za energiju 700 434 700 100 
  613300   Izdaci za komunik. i  komunal.usluge 1.800 1.125 1.800 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000 397 1.000 50 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 1.000 16 7.000 700 
  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 28.000 12.856 20.000 71 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 500 137 1.000 200 
  821300   Nabavka opreme 2.000   5.500 275 
202     U K U P N O: 221.891 105.796 179.228 81 
      Broj zaposlenih:  11 7 10   
                
203     OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 1.118.580 727.805 1.087.208 97 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  163.000 112.465 169.200 104 
  612100   Doprinosi poslodavca 117.500 77.213 114.157 97 
  613100   Putni troškovi 1.700 1.597 3.200 188 
  613200   Izdaci za energiju 8.500 4.869 9.500 112 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 10.500 9.131 16.500 157 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 18.000 6.678 18.000 100 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 5.000 2.357 4.000 80 
  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 20.600 15.411 22.100 107 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 22.500 11.655 22.500 100 
  821300   Nabavka opreme 2.000 132 5.500 275 
  821600   Rekonstruk. i investiciono održavanje 35.000 19.283 46.500 133 
203     U K U P N O: 1.522.880 988.596 1.518.365 100 
      Broj zaposlenih:  70 67 67   
        
204     OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići        
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 860.000 546.487 810.503 94 
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  611200   Naknade troškova zaposlenih  126.100 83.142 130.100 103 
  612100   Doprinosi poslodavca 90.300 57.381 85.103 94 
  613100   Putni troškovi 800 393 800 100 
  613200   Izdaci za energiju 16.000 5.297 16.000 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 7.500 5.344 8.000 107 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 18.500 7.938 15.500 84 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 6.200 2.837 6.200 100 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 5.000 3.001 8.000 160 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 300 211 211 70 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 27.500 16.610 22.500 82 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 50.800 26.821 52.800 104 
  821300   Nabavka opreme 5.000 1.111 6.500 130 

  821600   
Rekonstrukcija i investiciono 
održavanje 30.000 0 15.000 50 

204     U K U P N O: 1.244.000 756.573 1.177.217 95 
      Broj zaposlenih:  59 53 53   
                
205     OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 480.000 292.906 420.052 88 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  79.000 50.469 74.109 94 
  612100   Doprinosi poslodavca 50.400 30.755 44.110 88 
  613100   Putni troškovi 1.000 701 1.000 100 
  613200   Izdaci za energiju 13.500 8.862 13.500 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 4.960 2.241 4.960 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 18.490 6.636 13.000 70 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 1.615 2.500 125 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 4.500 2.369 4.500 100 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga  
i usluga platnog prometa 250 211 211 84 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 27.000 5.807 20.000 74 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 31.500 17.192 31.000 98 
  821200   Nabavka građevina 10.000 1.456 5.000 50 
  821300   Nabavka opreme 2.000 480 500 25 
  821600   Rekonstruk.i investiciono održavanje 17.500 0 0 0 
205     U K U P N O: 742.100 421.700 634.442 85 
      Broj zaposlenih:  33 30 30   
        
206     OŠ “Prača” Prača         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 265.800 182.657 262.412 99 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  51.000 41.095 59.700 117 
  612100   Doprinosi poslodavca 28.000 19.179 27.553 98 
  613100   Putni troškovi 400 67 400 100 
  613200   Izdaci za energiju 3.500 2.142 3.500 100 
 613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 3.500 2.446 3.700 106 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 8.500 4.177 7.500 88 
 613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000 712 1.000 100 
 613700   Izdaci za tekuće održavanje 3.000 736 2.500 83 
 

613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 
 i usluga platnog prometa 201 201 201 100 

 613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 7.300 2.838 7.300 100 
 614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 47.000 25.745 50.000 106 
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  821300   Nabavka opreme 4.500 0 5.000 111 
  821600   Rekonstruk.i investiciono održavanje 11.000 5.216 5.300 48 
206     U K U P N O: 434.701 287.211 436.066 100 
      Broj zaposlenih:  22 22 22   
                
207     OŠ “Ustikolina” Ustikolina         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 324.400 196.736 276.820 85 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  86.400 44.609 64.709 75 
  612100   Doprinosi poslodavca 34.100 20.657 29.066 85 
  613100   Putni troškovi 4.505 965 4.505 100 
  613200   Izdaci za energiju 3.100 1.587 4.100 132 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 8.031 4.729 8.031 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 18.000 6.200 18.000 100 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.200 1.733 4.000 77 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 3.000 1.322 2.600 87 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 280 257 280 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 12.060 3.766 5.800 48 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 41.500 20.571 47.500 114 
  821300   Nabavka opreme 4.000 0 0 0 
  821600   Rekonstruk. i investiciono održavanje 63.000 22.831 63.000 100 
207     U K U P N O: 607.576 325.963 528.411 87 
      Broj zaposlenih:  24 21 21   
                
208     SSŠ “Džemal Bijedić”         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 574.000 365.252 574.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  80.000 54.665 78.993 99 
  612100   Doprinosi poslodavca 60.300 38.664 60.270 100 
  613100   Putni troškovi 2.300 744 1.000 43 
  613200   Izdaci za energiju 5.500 3.853 5.500 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 10.100 5.958 9.100 90 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 4.500 1.976 3.500 78 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.100 364 364 33 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 10.000 1.335 4.000 40 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 201 201 201 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 85.000 45.380 121.295 143 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 95.000 61.903 118.000 124 
  821300   Nabavka opreme 5.000 0 0 0 

  821500   
Nabavka stalnih sredstava u obliku 
prava (Izrada Projekta) 5.000 0 0 0 

  821600   Rekonstruk. i investiciono održavanje 10.000 0 25.555 256 
208     U K U P N O: 948.001 580.295 1.001.778 106 
      Broj zaposlenih:  34 31 36   
        
209     STŠ “Hasib Hadžović”         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 601.100 373.710 548.666 91 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  70.100 45.966 70.100 100 
  612100   Doprinosi poslodavca 63.200 39.240 57.610 91 
  613100   Putni troškovi 5.000 1.232 5.000 100 
  613200   Izdaci za energiju 7.000 4.962 9.500 136 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 8.000 4.412 8.000 100 
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  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 6.300 3.285 7.300 116 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 0 100 100 

  613600   
Unajmljivanje imovine, opreme i 
nematerijalne imovine 15.000 6.864 15.000 100 

  613700   Izdaci za tekuće održavanje 11.000 3.040 22.700 206 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 500 0 500 100 

  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 101.470 71.147 101.470 100 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 140.000 70.689 140.000 100 
  821300   Nabavka opreme 30.000 29.222 94.147 314 
  821600   Rekonstruk. i investiciono održavanje 65.000 8.558 76.800 118 
209     U K U P N O: 1.123.770 662.327 1.156.893 103 
      Broj zaposlenih:  34 31 31   
                
209/1     MSŠ “Enver Pozderović”         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 735.720 449.815 669.390 91 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  90.000 55.442 89.430 99 
  612100   Doprinosi poslodavca 77.300 47.836 70.286 91 
  613100   Putni troškovi 4.900 934 5.900 120 
  613200   Izdaci za energiju 3.800 2.246 4.000 105 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 6.000 3.289 6.000 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 8.450 8.051 10.000 118 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 47 200 100 

  613600   
Unajmljivanje imovine, opreme  
i nematerijalne imovine 13.700 7.872 15.400 112 

  613700   Izdaci za tekuće održavanje 5.300 772 2.000 38 
  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 35.000 29.442 45.000 129 
  614200   Tekući transfer pojedincima - prevoz 124.000 72.333 130.000 105 
  821300   Nabavka opreme 5.000 100 5.500 110 
  821600   Rekonstruk.i investiciono održavanje 5.000 0 0 0 
209/1     U K U P N O: 1.114.370 678.179 1.053.106 95 
      Broj zaposlenih:  42 39 39 93 

      
UKUPNO: MINISTARSTVO ZA 
OBRAZ., NAUKU, KULTURU I SPORT  11.609.389 7.043.418 11.442.922 99 

      UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH 409 380 389   
        
      MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA        
210     Ministarstvo za boračka pitanja         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 120.800 77.259 119.300 99 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  12.500 9.124 13.852 111 
  612100   Doprinosi poslodavca 12.700 8.112 12.550 99 
  613100   Putni troškovi 1.000 131 550 55 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 3.000 1.076 3.000 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 3.000 1.180 3.000 100 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 1.000 40 500 50 
  613900   Ugovor.usluge i druge posebne usluge 11.500 7.075 11.500 100 

 614200 
BOR 

002 
Tekući transferi pojedincima - 
naknada za vrijeme nezaposlenosti 300.000 0 0 0 

 614200 
BOR 

003 
Tekući transferi pojedincima - pomoć 
u stambenom zbrinjavanju 300.000 16.400 300.000 100 

 614200 
BOR 

004 
Tekući transferi pojedincima  - 
jednokratne novčane pomoći 75.000 46.470 75.000 100 
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  614200 BOR 005 Tekući transferi pojedincima  - ostalo 750.000 201.250 700.000 93 
  614300   Tekući transf.neprofit.organizacijama 250.000 182.530 250.000 100 
  821300   Nabavka opreme 5.000 0 0 0 
      U K U P N O: 1.845.500 550.647 1.489.252 81 
      Broj zaposlenih : 6 6 6   
                
      AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU         
220     Agencija za privatizaciju         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 86.200 57.519 86.500 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih 14.500 5.728 18.600 128 
  612100   Doprinosi poslodavca 9.100 6.039 9.100 100 
  613100   Putni troškovi 4.000 944 2.000 50 
  613200   Izdaci za energiju 400 266 450 113 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 2.000 1.478 2.300 115 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 500 493 1.000 200 
  613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 0 0 0 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje  1.060 943 1.500 142 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 250 0 0 0 

  613900   Ugovor. usluge i druge poseb.usluge 20.000 2.020 4.500 23 
  821300   Nabavka opreme 1.200 0 0 0 
      U K U P N O: 139.710 75.430 125.950 90 
      Broj zaposlenih:  4 4 4   
                
      MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROST.UREĐENJE I ZAŠ.OKOLINE    
230     Ministarstvo za urbanizam, prost.uređenje i zaštitu okoline    

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 167.500 112.873 164.100 98 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  31.000 26.847 36.315 117 
  612100   Doprinosi poslodavca 18.790 11.852 17.300 92 
  613100   Putni troškovi 1.000 961 1.500 150 
  613200   Izdaci za energiju 800 376 800 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 5.000 1.882 4.500 90 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000 573 800 80 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje  1.500 1.119 1.500 100 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 9.300 4.996 5.300 57 
  614200   Tekući transferi pojedincima  4.000 0 0 0 
  614300   Tekući transferi neprofit.organizac. 8.700 0 5.000 57 
  821300   Nabavka opreme 1.300 0 300 23 
  821500   Nabavka staln.sredst.u obliku prava 100.000 0 60.000 60 
      U K U P N O: 349.890 161.479 297.415 85 
      Broj zaposlenih:  9 9 9   
        
      KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE      
240     Kantonalna uprava za inspekcijske poslove        

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 404.100 256.735 377.000 93 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  45.000 23.551 34.783 77 
  612100   Doprinosi poslodavca 42.500 27.592 39.600 93 
  613100   Putni troškovi 2.000 872 1.800 90 
 613200   Izdaci za energiju 5.100 3.102 5.800 114 
 613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 12.000 4.560 7.000 58 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 3.800 1.446 2.800 74 
 613500   Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.500 2.180 3.800 109 



Брoj 13 – страна 1792                                                                   31. октобар/листопад 2011. 
 
 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje  1.500 393 700 47 

  613800   
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa 1.500 192 900 60 

  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 4.000 2.850 4.000 100 
  821300   Nabavka opreme 2.000 0 2.000 100 
      U K U P N O: 527.000 323.473 480.183 91 
      Broj zaposlenih:  16 14 14   
                
      ARHIV KANTONA         
250     Arhiv kantona         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 39.300 26.229 39.500 101 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  5.200 2.736 4.200 81 
  612100   Doprinosi poslodavca 4.150 2.754 4.150 100 
  613100   Putni troškovi 600 38 450 75 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.sluge 2.160 736 1.200 56 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 220 128 220 100 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 500 236 500 100 
  821300   Nabavka opreme 1.600 0 0 0 
      U K U P N O: 53.730 32.857 50.220 93 
      Broj zaposlenih:  2 2 2   
                
      URED ZA INTERNU REVIZIJU         
260     Ured za internu reviziju         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 50.700 33.866 50.900 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih 4.700 3.016 4.592 98 
  612100   Doprinosi poslodavca 5.400 3.556 5.400 100 
  613100   Putni troškovi 500 244 500 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 2.760 1.217 2.000 72 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 300 151 500 167 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.sluge 1.000 823 1.500 150 
  821300   Nabavka opreme 1.000 0 0 0 
      U K U P N O : 66.360 42.873 65.392 99 
      Broj zaposlenih:  2 2 2   
                
      URED PREMIJERA         
270     Ured Premijera         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 39.400 26.306 39.600 101 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  4.700 2.992 4.568 97 
  612100   Doprinosi poslodavca 4.200 2.762 4.200 100 
 613100   Putni troškovi 250 24 150 60 
 613300   Izdaci za komunik.i  komunal. usluge 4.400 268 1.400 32 
 613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 3.700 897 1.300 35 
 613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 500 180 400 80 
 821300   Nabavka opreme 5.000 0 0 0 
     U K U P N O : 62.150 33.429 51.618 83 
     Broj zaposlenih:  2 2 2   
        
      SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU       
280     Služba za odnose sa javnošću         

  611100   Bruto plaće i naknade plaće 49.800 33.244 50.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  7.000 4.596 6.969 100 
  612100   Doprinosi poslodavca 5.300 3.491 5.300 100 
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  613100   Putni troškovi 100 0 100 100 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 2.500 1.436 2.500 100 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 1.100 27 800 73 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje  500 0 150 30 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb. usluge 15.000 6.006 11.000 73 
  821300   Nabavka opreme 2.000 0 0 0 
      U K U P N O : 83.300 48.800 76.819 92 
      Broj zaposlenih:  3 3 3   
                

      
KANTONALNO 
PRAVOBRANILAŠTVO         

290     Kantonalno pravobranilaštvo         
  611100   Bruto plaće i naknade plaće 75.000 49.862 75.000 100 
  611200   Naknade troškova zaposlenih  7.000 4.444 6.808 97 
  612100   Doprinosi poslodavca 7.900 5.236 7.900 100 
  613100   Putni troškovi 4.700 1.467 5.000 106 
  613300   Izdaci za komunik.i  komunal.usluge 3.050 947 1.750 57 
  613400   Nabavka materijala i sitnog inventara 500 0 350 70 
  613700   Izdaci za tekuće održavanje 500 0 150 30 
  613900   Ugovor.usluge i druge poseb.usluge 10.000 1.902 4.000 40 
  821300   Nabavka opreme 1.500 0 0 0 
290     U K U P N O: 110.150 63.858 100.958 92 

      Broj zaposlenih:  3 3 3   
   UKUPAN BROJ UPOSLENIH:  913 869 879  
    

UKUPNO 
 

 
48.090.901 

 
23.547.163 

 

 
42.787.178 

 
89 

 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се Министарство за финансије Босанско – подрињског кантона 
Горажде да изврши техничке исправке у тексту приједлога Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама 
Босанско – подрињског кантона Горажде”. 
 
Број: 01-14-820/11                                                                                              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
 31.10.2011.године                                                                            СКУПШТИНЕ             
    Г о р а ж д е                                                             Назиф Уручи,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр- 
ињског катона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину, бр-
ој:03-14-1211/11,  Влада Босанско – под-
рињског кантона Горажде, на својој 27. 
редовној сједници, одржаној дана 27. 
09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку 
за плаћање рачуна број: 53/11 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са чланом 
1. Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за до-
ношење Одлуке за плаћање рачуна бр-
ој: 53/11. 

 
Члан 2. 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског катона Горажде». 
 
Број:03–14-1509/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

31. октобар/листопад 2011. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Плана и пограма Дирекције за 
цесте  Босанско - подрињског кантона 
Горажде за 2011. годину и Одлуке Вла-
де Босанско – подрињског кантона Го-
ражде број: 03-14-1355/11 од 16.08.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна број: 53/11 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, да изврши плаћање рачуна број: 
53/11 од 06.09.2011.године, на износ од 
18.340,00 КМ, испостављен од стране 
привредног друштва «Унипројект» 
д.о.о. Горажде, по Уговору број: 04-14-
2416-1/11 од 02.09.2011.године, а одно-
си се на пружање услуге израде Проје-
ката модернизације и дјелимичне рек-
онструкције дијелова регионалнг пута          
Р-448 Поткозара- Горажде- Хреновица. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за привреду – Дирекци- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
ја за цесте Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 821600 - 
Реконструкција и инвестиционо од-
ржавање. 
 

Члан 3. 
 

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:03–14–1509-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
 27.09.2011.године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 27. редовној сједници, одржаној дана 
27.09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности  
на  Одлуку о исплати новчаних 

средстава за подстицај 
пољопривредној производњи  - 
суфинансирање пољопривредних 
произвођача - (регистрованих 
пољопривредних обртника) 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско – подрињског  
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кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са чланом 
1. Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава за подстицај пољопривред-
ној производњи – суфинансирање по-
љопривредних произвођача – (регис-
трованих пољопривредних обртника). 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског катона Горажде». 
 
Број:03–14-1508/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Одлуке Владе  Босанско – подр-
ињског кантона Горажде број: 03-14-
646/11 од 19.05.2011.године о давању 
сагласности на Програм «Подстицај 
пољопривредној производњи за 2011. 
годину» («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
8/11) утврђен Буџетом Босанско –под-
рињског кантона Горажде за 2011. год-
ину и Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-
1014/11од 07.07.2011.године о давању 
сагласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма «Подстицај пољо-
привредној производњи за 2011.годи- 
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ну» и Упутстава за остаривање новча-
них подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи, број: 04-14-1015-
3/11 од 01.06.2011.године («Службене 
новине Босанско – подрињског канто-
на Горажде», број: 8/11) и Одлуке о да-
вању сагласности на «Програм о измје-
нама и допунама Програма подстицај 
пољопривредној производњи за 2011. 
годину» број: 03-14-1459/11 од 16.09. 
2011. године, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 27. 
редовној сједници, одржаној дана  27. 
09.2011.године, д о н о с и: 

 
 

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

пољопривредних произвођача - 
(регистрованих пољопривредних 

обртника) 
 

Члан  1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди - суфинансирање по-
љопривредних произвођача (регист-
рованих пољопривредних обртника) 
у износу од  10.353,89 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове Одлуке је та-

беларни приказ регистрираних пољо-
привредних произвођача – обртника 
који су остварили право на подстицај 
са висином појединачних износа како 
слиједи: 
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1. СПП  “МАНГО” 

 Вл. Мандић Јованка   176,79  КМ 
2. СПП “ВИЛА”  

Вл.Оџак Сабахета          88,39  КМ 
3. СПП “СВИЛА” 

 Вл. Адиловић Саима 176,79  КМ 
4. СПП “СФ”  

Вл. Форто Мерсудин  220,99  КМ 
5. СПП “МИЛКА” 

 Вл. Жуга Бахра           265,17  КМ 
6. СПП “БЕКИ” 

 Вл. Ходо Сејда            156,87   КМ 
7. СПП “МИА” 

 Вл. Полутак Шемса   126,78  КМ 
8. СПП “ЗЕЛЕНИКА” 

 Вл. Курић Темима      176,79  КМ 
9. СПП “ФАМ” 

 Вл.Фејзић Музафера 265,18  КМ 
10. СПП “МЕКО” 

 Вл. Ковач Медина        88,39  КМ  
11. СПП “БЕРИ” 

 Вл. Пештек Медина   176,79 КМ 
12. СПП “БАЏ”  

Вл. Јусуфовић Асим    265,18 КМ 
13. СПП “МАН”  

Вл. Незири Муневера 176,79 КМ 
14. СПП “МУХКО”  

Вл. Муховић Емир       176,79 КМ 
15. СПП “БЕНОС” 

 Вл. Поздер Ахмед        616,59 КМ 
16. СПП “ГАЛИНА” 

 Вл. Хубјер Нермина   265,18 КМ 
17. СПП “СТОЧАР”  

Вл. Радоовић Дурмо   268,12  КМ 
18. СПП “ПРОПОЛИ” 

 Вл.Џанковић Мујесира  618,77 КМ    
19. СПП “ДРЕЦА-ФАРМ” 

 Вл. Дреца Адвија        176,79  КМ 
20. СПП “СЕНАДА” 

 Вл. Туруља Сенада    176,79  КМ 
21. СПП “ВОЧКО” 

 Вл.Каменица Зехра    265,18  КМ 
22. СПП “МЕБС” 

 Вл.Кракоња Сабахета   176,79  КМ   
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23. СПП “ЗЛАТНА ПЧЕЛА”  

Вл.Мујезиновић Мерсиха     265,18 КМ 
24. СПП “АВЕА” 

 Вл.Чаврк Азра                    238,62 КМ 
25.  СПП “В&П 1705”  

Вл.Хубјер Едим                   353,58 КМ                                                 
26. СПП “ЏЕНИ”  

Вл.Казагић Аземина          265,18 КМ    
27. СПП “ЕКОС”  

Вл.Ченгић Нусрет              707,16 КМ 
28. СПП .”ДЕЉО”  

Вл.Дељо Елвир                   176,79  КМ 
29. СПП “ВИЛГОР”  

Вл.Пљевљак Емир             176,79  КМ 
30. СПП “ДЕА”  

Вл.Дедовић Ениса              265,18 КМ 
31. СПП “СЕБ” 

 Вл.Буква Сенада                 201,69 КМ 
32. СПП “ЕМ&ЕМ”  

Вл.Полутак Мехмед           176,79 КМ 
33. СПП “СУРАЈА”  

Вл. Драгољ Бехиџа             233,23 КМ 
34. СПП “СИРКО” 

 Вл. Градишић Дудија       795,55 КМ 
35. СПП “ТРУТ” 

 Вл.Мулахматовић Хајрија    265,18 КМ 
36. СПП “СУНЦЕ” 

 Вл. Халиловић Амела         88,39 КМ 
37. СПП “ХФ”  

Вл.Спаховић Ферида          88,39  КМ 
38. СПП “НЕВКА” 

 Вл.Чутук Невзета               224,10 КМ 
39. СПП “САЛЕ” 

 Вл.Турковић Салко           530,37 КМ 
40. СПП “М-М” 

 Вл.Маслан Муведина       199,82 КМ 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбиједити из Буџета Мин- 

Број 13 – страна 1797 
 
 
истарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи (суфина-
нсирање пољопривредних произвођ-
ача - (регистрованих пољопривредн-
их обртника). 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14–1508-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде», број: 5/11) и Прогр-
ама утрошка средстава са кода 614200 – 
«Текући трансфери појединцима» 
(БОР–003), («Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде», 
број: 7/11), Влада Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 27. ред-
овној сједници, одржаној дана 27.09. 
2011.године,  д о н о с и: 

  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 на име накнаде трошкова  
за прикључење стамбеног објекта  

на водоводну мрежу 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се  
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новчана средства у износу од 183,80 
КМ (словима: једна стотина осамдес-
ет три и 80/100) КМ на име накнаде 
трошкова за прикључење стамбеног 
објекта припадника борачке популац-
ије са простора Босанско – подрињског 
кантона Горажде на водоводну мрежу, 
у појединачном износу како слиједи: 
                                                                      
Р/
Б 

Презиме /име оца/  име Износ 

I Табаковић /Захир/ Самир 183,80 
 УКУПНО: 183,80 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Текући трансфери појединцима – 
БОР 003 (помоћ у стамбеном збриња-
вању). 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на жиро-рачун НЛБ Тузлан-
ске банке, филијала Горажде.  

 
Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке 
задужује се Министарство за борач-
ка питања и Министарство за фин-
ансије Босанско – подрињског кан-
тона 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:03-14-1497/11      П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), 
Програма утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација број: 11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011. године, Одлуке о давању саглас-
ности на Програм број: 03-14-461/11 од 
20.04.2011.године, те Програма о измје-
нама и допунама Програма број: 11-14- 
491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 27. редовној сједници, од-
ржаној дана 27.09.2011.г., д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација 
за мјесец септембар  2011. године 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 3.200,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачке по-
пулације у 2011.години за мјесец септ-
ембар. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитних органи-
зација – (Финансирање пројеката 
НВО борачких популација). 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско -подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Прој-
екта, Савезу  РВИ «Синови Дрине» Го-
ражде на жиро-рачун број: 199054000 
5249733 отворен код ШПАРКАСЕ бан-
ке Горажде. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука  ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско – по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-1498/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), 
Програма утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација број: 11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о давању саглас-
аности на  Програм број: 03-14-461/11 
од 20.04.2011.године, те Програма о 
измјенама и допунама Програма број: 
11-14- 491-4/11 од 25.07.2011.године,  
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 27. редовној сједни-
ци, одржаној дана 27.09.2011. године,  
д о н о с и:    

 

Број 13 – страна 1799 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име помоћи за рад удружења 
борачких популација за мјесец 

септембар 2011. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец  септембар 2011.године, 
и то: 
 

- Савез РВИ Босанско- 
подрињског кантона  
«Синови Дрине»Горажде     1.720,00 

- Организација ПШиПБ  
Босанско-подрињског 
 кантона Горажде              1.720,00 

- Савез добитника највећих 
 ратних признања  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде                   840,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца 
 АРБиХ Горажде               1.200,00 

- Удружење  
«Свјетлост Дрине»                    700,00 

- Удружење Ветерана рата, 
ЗБ, ПЛ                               1.025,00 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитних ор-
ганизација – Трансфер удружења гр-
ађана. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним ануитетима. 



Број 13 – страна 1800 
 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подринјског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-рачу-
не организација: 
 

-   СРВИ «Синови Дрине» Горажде: 
                                         1990540005249733 
                                         – ШПАРКАСЕ 
-   Организација ПШиПБ  
    Босанско-подрињског кантона   
     Горажде:      1011400000324239  - ПБС 
-   Савез ДНРП «Златни љиљани»:      
                                         1990540005884792  
                                         - ШПАРКАСЕ  
-  Удружење грађана демобилисаних  
   бораца АБИХ:           1610300004930021  
                                        - Раифаизен               
-  Удружење «Свјетлост Дрине»     
                                         1990540006546332  
                                         - ШПАРКАСЕ 
-   Удружење Ветрана рата, 
    ЗБ, ПЛ 1610300005410074 - Раифаизен  
                                                                    

Члан 3. 
 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јавиу «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-1499/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11),  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
Програма утрошка средстава 614300 - 
Текући трансфери непрофитним орг-
анизација број: 11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о давању саглас-
ности на Програм број: 03-14-461/11 од 
20.04.2011.године, те Програма о измје-
нама и допунама Програма број: 11-14- 
491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 27. редовној сједници, од-
ржаној дана 27.09.2011.год., д о н о с и:    

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 900,00 КМ на име трошко-
ва превоза за одлазак чланова удруже-
ња Организације породица шехида 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на једнодневно дружење са члано-
вима организације породица шехида 
Општине Илиџа у Мостар–Благај, као 
и посјета Организацији породица шех-
ида и погинулих бораца Херцеговач-
ко-неретвањског кантона, дана 23.09. 
2011.године. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама –Финансирање пројеката 
НВО борачких популација. 

  
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Организације ПШиПБ Босанско-под-
рињског кантона Горажде број:199054 
0005249539, отворен код ШПАРКАСЕ 
банке, Горажде. 
                                                                      

Члан  4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско – по-
дрињског кантона Горажде». 

 
Број:03–14-1501/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског катона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину, бр-
ој: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
27. редовној сједници, одржаној дана 
27.09.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о 

одобравању новчаних средстава прве 
транше Јавном предузећу РТВ 
Босанско-подрињског кантона  

Горажде д.о.о. на име суфинансирања 
пројекта под називом  

«Учимо и забављајмо се заједно» 

Број 13 – страна 1801 
 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава прве транше Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име суфинанси-
рања пројекта под називом «Учимо и 
забављајмо се заједно».  
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
           
Број:03–14-1507/11             П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт  
са економског кода  614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Информ-
исање,  број: 10-14-1573-3/11 од 20.04. 
2011.године, те Одлуке Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде број: 
03-14-1234/11 од 17.08.2011.године, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 27.  редовној сједници,  



Број 13 – страна 1802 
 
 
одржаној дана 27.09.2011. г., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
прве транше Јавном предузећу  

РТВ Босанско-подрињског кантона 
Горажде д.о.о. на име суфинансирања 

пројекта под називом  
«Учимо и забављајмо се заједно»  

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
прве транше у износу од 12.500,00 КМ 
Јавном предузећу РТВ Босанско-подр-
ињског кантона Горажде д.о.о. на име 
суфинансирања пројекта под називом 
«Учимо и забављајмо се заједно».  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је 
доставити Министарству за образова-
ње, науку, културу и спорт извјештај о 
имплементацији пројекта под називом 
«Учимо и забављајмо се заједно», како 
би стекао услов за дозначавање друге 
транше. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско – подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–1507-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плаће руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе («Службене нови-
не Босанско – подрињског кантона Го-
ражде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе 
о утврђивању платних разреда и кое-
фицијената за плаће намјештеника у 
кантоналним органима државне служ-
бе («Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде», број:11/07), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 27. редовној сједни-
ци, одржаној  дана 27.09.2011. године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плаћу  
и накнаде за топли оброк за мјесец 

СЕПТЕМБАР  2011. године 
 

Члан 1. 
 
 Утврђује се основица за плаћу 
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 СЕ- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
ПТЕМБАР 2011. 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 СЕПТЕМБАР 2011. године, у изно-
су од 8,00 КМ по једном радном дану. 
 

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:03–14-1500 /11            П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица за 2011. 
годину («Службене новине Босанско – 
подирњског кантона Горажде», број: 
7/11), Влада Босанско – подирњског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011. го-
дине,  д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за обезбјеђивање алтернативног 

смјештаја кроз надокнаду за кирију 

Број 13 – страна 1803 
 
  

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 600,00 КМ за обезбјеђи-
вање алтернативног смјештаја кроз на-
докнаду кирије за мјесец СЕПТЕМБАР 
2011године за 6 (шест) корисника 
(100,00 КМ мјесечно по кориснику) ко-
ји по имовинским законима и Закону о 
расељеним лицима и избјеглицама им-
ају право на привремени смјештај, а 
према приложеном списку, са правом 
продужетка до трајног рјешавања ста-
туса. 

 
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 
Горажде, а средства дозначити из Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избј-
еглице - економски код – 614200  – Те-
кући трансфери (Издаци за расељена 
лица). 

 
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:03–14-1513/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона  



Број 13 – страна 1804 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», бр. 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011.го-
дине,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о расписивању позива за одабир 
најповољнијих понуђача за јавне 
набавке у Босанско-подрињском 

кантону Горажде, бр.3/11 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком покреће се по-
ступак јавне набавке роба и услуга за 
потребе институција Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а како слије-
ди: 
 
1. Пружање услуга осигурања запос-

леника у институцијама Босанско-
подрињског кантона Горажде; 

2. Пружање услуга сукцесивне испо-
руке канцеларијског материјала; 

3. Пружање услуга сукцесивне испо-
руке горива за службена моторна 
возила у власништву Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и лож-
уља за котловнице у власништву Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де; 

4. Пружање услуга сукцесивне испо-
руке хигијенских средстава неопхо-
дних за одржавање хигијене у згра-
дама у власништву Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За одабир најповољнијих пону-
ђача по наведеним предметима наба-
вке утврђују се сљедећи критерији: 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

1. Пружање услуга осигурања запос-
леника у институцијама Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 

− Најнижа цијена укупне премије 
технички задовољавајуће пону-
де..........................................100% 
 
У тендерску документацију уг-

радити минималне износе осигураних 
сума који за поједине осигуране случа-
јеве износе:  

 
I    природна смрт................20.000,00 КМ 
III трајни инвалидитет.....120.000,00 КМ 
IV смрт усљед незгоде........40.000,00 КМ 
 
2. Пружање услуга сукцесивне испо-

руке канцеларијског материјала 
 

− Укупна цијена ........................80% 
− Рок испоруке ........................ 20% 

 
3. Пружање услуга сукцесивне испо-

руке горива за службена моторна 
возила у власништву Босанско-под-
рињског кантона Горажде и лож-
уља за котловнице у власништву Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де 

 
− Најнижа цијена технички задо-

вољавајуће понуде ...............100% 
 
4. Пружање услуга сукцесивне испо-

руке хигијенских средстава за одр-
жавање хигијене у зградама у вла-
сништву Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

 
− Укупна цијена ........................80% 
− Рок испоруке ........................20% 

 
Члан 3. 

 
 Укупна процијењена вриједно- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
ст набавке по наведеним предметима 
набавке износи: 
 
1. Пружање услуга осигурања запос-

леника у институцијама Босанско-
подрињског кантона Горажде.......... 
................................ цца. 20.500,00 КМ; 

2. Пружање услуга сукцесивне испо-
руке канцеларијског материјала...... 
.................................цца. 76.000,00 КМ; 

3. Пружање услуга сукцесивне испо-
руке горива за службена моторна 
возила у власништву Босанско-под-
рињског кантона Горажде и лож-
уља за котловнице у власништву Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де........................... цца.361.000,00 КМ; 

4. Пружање услуга сукцесивне испо-
руке хигијенских средстава неопхо-
дних за одржавање хигијене у згра-
дама у власништву Босанско-подр-
ињског кантона Горажде.................... 
..................................цца.10.000,00 КМ. 

 
Члан 4. 

 
 У тендерским документацијама 
за све наведене предмете набавке деф-
инисати да се робе и услуге испоруче-
не и извршене у текућој буџетској/фи-
скалној години плаћају у року од 30 
(тридесет) дана од дана достављања 
ваљане фактуре, а уз примјену КАСА-
СКОНТА. 
 

Члан 5. 
 

 Поступак јавне набавке роба и 
услуга по утврђеним предметима наб-
авке провест ће, у складу са релевант-
ним одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ, Комисија за јавне набавке 
коју је именовала Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде Рјешењем  

Број 13 – страна 1805 
 

 
бр.03-14-2221/10 од 22.12.2010.године. 

 
Члан 6. 

 
 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:03–14-1571/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

763 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подирњског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви Босанско – 
подрињског кантона Горажде да 

покрене поступак набавке лож-уља 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде да покрене посту-
пак набавке лож-уља у количини од 
24.000 литара за потребе загријавања 
пословних просторија буџетских кори-
сника. 
 

Члан 2. 
 

 Поступак набавке извршити у 
складу са одредбама Закона о јавним  



Број 13 – страна 1806 
 
 
набавкама БиХ. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско - подрињског кантона Горажде». 
      
Број:03–14-1495/11             П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

764 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011. годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 27. редовној сједници, одржаној дана 
27.09.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  

о уплати средстава  
по Уговору за реконструкцију 
локалног пута Горажде-Хубјери 
БА-ПРЛЗ-НЦБ-636-W-10-ГО 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са чланом 
1. Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у буџету  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о уплати средстава по 
Уговору за реконструкцију локалног 
пута Горажде-Хубјери БА-ПРЛЗ-НЦБ-
636-W-10-ГО. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
 
Број:03–14-1506/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

765 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о уплати средстава по Уговору 

 за реконструкцију 
локалног пута Горажде-Хубјери  
БА-ПРЛЗ-НЦБ-636-W-10-ГО 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 35.900,00 
КМ на име финансирања дијела Уго-
вора број: БА-ПРЛЗ-НЦБ-636-W-10-ГО 
за реализацију Пројекта Реконструк-
ција локалног пута Горажде-Хубјери. 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 615 100 – Ка-
питални трансфери нижим нивоима 
власти. 
 Средства уплатити на транса-
кцијски рачун Фондације за одржи-
ви развој Одраз Сарајево, број: 16100 
00031160776, отворен код Раифаизен 
банке д.д. Сарајево БиХ са назнаком 
уплате: Реконструкција локалног пу-
та Горажде-Хубјери, БА-ПРЛЗ-НЦБ-
636-W-10-ГО. 
 

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:03–14-1494/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

766 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о разрјешењу предсједника 

Управног одбора ЈУ «Дом за стара  
и изнемогла лица» Горажде 

Број 13 – страна 1807 
 
 

I 
 

Обућа Седина се разрјешава фу-
нкције предсједника Управног одбора 
ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица 
Горажде, на лични захтјев. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05-1511/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

767 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о именовању  предсједника 

Управног одбора ЈУ «Дом за стара  
и изнемогла лица» Горажде 

 
I 

 
Поповић Џемаил се именује за 

привременог предсједника Управног 
одбора ЈУ «Дом за стара и изнемогла 
лица» Горажде до именовања Управ-
ног одбора у складу са важећим закон-
ским прописима. 

 
II 

 
Рјешење ступа на снагу даном  



Број 13 – страна 1808 
 
 
доношења, и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 

 
Број:03–05-1512/11              П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

768 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редовној 
сједници, одржаној дана 27.09.2011.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство 
 

Члан 1. 
 
  Овом  се Одлуком  одобрава сл-
ужбено путовање у иностранство пол-
ицијском службенику Гараплија Нија-
зу - млађем инспектору, у периоду од 
01. до 07.10.2011.године у Републику 
Турску, ради присуства обуци «Такти-
ка испитивања кривичног дјела – нар-
котици». 
  

Члан 2. 
 

 Средства за реализацију ове Од-
луке обезбједиће се у Буџету Управе 
полиције Министарства за унутрашњ-
их послове Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2011. годину на еконо-
мском коду 613100 – Путни трошкови. 
 Трошкове смјештаја, исхране и 
превоза сносиће Турска управа за међ-
ународну сарадњу и развој. 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министарс-
тва за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старство  за  финансије  Босанско – по-
дрињског  кантона  Горажде, свако из 
своје надлежности. 

 
Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  
објави у «Службеним новинама Босан-
ско – подрињског кантона Горажде». 
                          
Број:03- 49-1505/11             П Р Е М И Ј Е Р 
27.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

769 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 28. редовној сједници, одржаној дана 
30.09.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о  исплати новчаних средстава 

ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде 
на име финансирања набавке 
вакцина против бјеснила 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава ЈУ Завод за јавно здравство 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на име финансирања набавке вакц-
ина против бјеснила. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
              
Број:03–14-1568/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

770 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 
2011. Годину, број: 08-14-875-2/11 од 
14.06.2011.године, одобреног Одуком 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде број: 03-14-790/11 од 09.06. 
2011. Године, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 28. 
Редовној сједници, одржаној дана 30. 
09.2011. године, д о н о с и: 

Број 13 – страна 1809 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-

подрињског кантона Горажде 
на име финансирања набавке 
вакцина против бјеснила 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 960,00 КМ (слови-
ма: девет стотина шездесет конверти-
билних марака) Јавној установи Завод 
за јавно здравство Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, у сврху финанс-
ирања набавке вакцина против бјесни-
ла.  
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 960,00 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) – Те-
кући трансфери за здравство за 2011. 
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на рачун број: 10114000 
00178254 код ПБС филијала Горажде. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на Сужбеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1532/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03), Споразума о динамици испуње-
ња одредаба Колективног уговора о 
правима и обавезама послодаваца и за-
посленика у области здравства на тер-
иторији Федерације БиХ, број: 03-37-
1123/07 (Закључак Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број: 03-14-
2056/07) те Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице, са економског кода 614100 
(ЈАО 001) – Текући трансфер (Кантон-
ални завод здравственог осигурања), 
број: 08-14-492-2/11 од 12.04.2011.год-
ине (сагласност: Одлука Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, број: 
03-14-389/11), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 28. ред-
вној сједници, одржаној дана 30.09.2011. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Заводу здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде по споразуму, транша  

за август 2011. године 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата новчаних  

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
средства, у износу 108.625,00 КМ (сло- 
вима: стотину осам хиљада шест стот-
ина двадесет пет конвертибилних мар-
ака), Заводу здравственог осигурања 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде, на име обавезе Владе Босанско – 
подрињског кантона Горажде за мјес-
ец август 2011. године, по Споразуму 
о динамици испуњења одредаба Коле-
ктивног уговора о правима и обавеза-
ма послодаваца и запосленика у обла-
сти здравства (Закључак Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, број: 
03-14-2056/07). 

 
Члан 2. 

 
 Исплату средстава, из члана 1. 
Одлуке, извршити у корист Завода зд-
равственог осигурања Босанско – под-
рињског кантона Горажде, из средста-
ва Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице за 2011. годину, економски 
код 614100 (ЈАО 001) – Текући трансф-
ер  (Кантонални завод здравственог 
осигурања). 
 

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 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Задужује се Завод здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде да, одмах по реализацији 
средстава, достави документован извје-
штај о намјенском утрошку средстава. 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

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:03-14-1518/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе  Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 28. редовној сједници, одржаној   да-
на 30.09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о исплати новчаних средстава 
Заводу здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде по Споразуму, транша  

за август 2011. године 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитно-
сти, сагласна је да се у складу са члан-
ом 1. Одлуке о обустављању изврша-
вања појединих расхода и издатака у 
Буџету Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2011.годину да сагласност  
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за доношење Одлуке о исплати новча-
них средстава Заводу здравственог ос-
игурања Босанско-подрињског канто-
на Горажде по Споразуму, транша за 
август 2011.године. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
              
Број:03–14–1518 -1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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”, бр: 5/ 
03) и члана 39. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2011. годину (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” бр: 5/11), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на својој 28. 
редовној сједници,одржаној 30.09.2011. 
године, д о н о с и: 
   
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих  трансфера 
општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се те-

кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за јуни  2011. године, како слиједи: 



Број 13 – страна 1812 
 
 
1. Општина Горажде: 100.000,00 КМ, 

из Буџета Министарства за финан-
сије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614100 
(БАЛ02) - Текући трансфери Опш-
тини  Горажде на рачун број: 161-
000-0092630161, отворен код  Раиф-
аизен банке Сарајево, филијала Го-
ражде. 

Врста  прихода: 732114,  шифра: 
033, буџетска организација: 0000000 
 

2. Општина Фоча - Устиколина: 
100.000,00 КМ, из  Буџета Министа-
рства за финансије Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, економс-
ки код 614100(БАЛ03)-Текући тран-
сфери Општини Фоча-Устиколина, 
на рачун број: 101-140-0000220255, 
отворен код Привредне банке Са-
рајево филијала  Горажде. 
 

3. Општина Пале-Прача: 100.000,00 
КМ, из Буџета Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614 
100 (БАЛ04) - Текући трансфери 
Општини  Пале-Прача, на  рачун    
број: 102-007-0000001426, отворен 
код Унион банке Сарајево филија-
ла Горажде. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  

 
Члан 3. 

 
Корисници  средстава из члана 

1. ове Одлуке дужни су прије одобрав-
ања средстава за наредни мјесец подн-
ијети извјештај о утрошку средстава  

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
одобрених овом Одлуком. 

             
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:03-14-1519/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11, Влада Босанско – 
по-дрињског кантона Горажде, на сво-
јој 28. редовној сједници, одржаној да-
на 30.09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о одобравању текућих  трансфера 
општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о одобравању текућих  
трансфера општинама у саставу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
           
Број:03-14-1519-1/11           П Р Е М И Ј Е Р 
 30.09.2011.године            Емир Фрашто,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: 
5/03), Уговора о извођењу дислоцира-
не наставе Економског факултета Уни-
верзитета у Сарајеву у Горажду у шко-
лској 2010/2011.години, број: 02-01-
561/10 и број: 03-14-1832-1/10 од 11.11. 
2010.године, те Анекса I Уговора за 
школску 2010/11.годину и Анекса II 
Уговора за школску 2010/11.годину, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 28. Редовној сједни-
ци, одржаној   дана 30.09.2011.године, 
д о н о с и:  

  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име уплате  IX (девете) и X (десете) 
рате од укупно предвиђених  

XI (једанаест) рата по  Уговору  
о извођењу дислоциране наставе 

Економског факултета Универзитета 
у Сарајеву у Горажду   

у школској 2010/2011. Години    

Број 13 – страна 1813 
 
 
I 

 
Одобравају се новчана средства 

у укупном износу од  40.000,00 КМ на 
име уплате IX (девете) и X (десете) ра-
те од укупно предвиђених XI (једанае-
ст) рата Економском факултету Униве-
рзитета у Сарајеву. 
  

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 004) – Текући трансфер за ви-
соко школство. 

Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун број: 1610000047480056 
код Раифаизен банке Сарајево. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско – подрињског кантона, 
а накнадно ће да се објави у „Службе-
ним новинама  Босанско-подрињског 
кантона Горажде”.   
  
Број:03–14-1528/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – по-
дрињског катона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ- 
ског кантона Горажде за 2011.годину, 



Број 13 – страна 1814 
 
 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 28. редовној сједници, одржаној   да-
на 30.09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о одобравању новчаних средстава 

 на име уплате IX (девете) и X (десете) 
рате од укупно предвиђених  

XI (једанаест) рата по  Уговору  
о извођењу дислоциране наставе 

Економског факултета Универзитета 
у Сарајеву у Горажду  у школској 

2010/2011. години    
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава на име уплате  IX (девете) 
и X (десете) рате од укупно предвиђен-
их XI (једанаест) рата по  Уговору о из-
вођењу дислоциране наставе Економс-
ког факултета Универзитета у Сараје-
ву у Горажду  у школској 2010/2011. 
години.    
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
             

Број:03–14–1528-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

31. октобар/листопад 2011. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03, Уговора о извођењу наставе у 
Горажду Правног факултета Универз-
итета у Сарајеву у школској 2010/2011. 
години број: 01-1083/10 од 21.10.2010. 
године и број: 03-14-1831-1/10 од 11.11. 
2010.године, те Анекса I Уговора за 
2010/2011. академску годину број: 01-
1083-1/10 од 21.11.2010. године и број: 
03-14-1831-2/2010 од 11.11.2010. године, 
Анекса II Уговора за 2010/2011. Акаде-
мску годину број: 01-1083-2/10 од 21. 
10.2010. године и број:03-14-1831-3/10 
од 11.11.2010. године и Анекса III Уго-
вора за 2010/2011. академску годину 
број: 01-1083-3/10 од 21.10.2010. године 
и број: 03-14-1831-4/10 од 11.11.2010.го-
дине, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редовној 
сједници, одржаној дана 30.09.2011. го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име уплате VII (седме) и VIII 

(осме) рате од укупно предвиђених 
 X (десет) рата по Уговору о извођењу 

наставе у Горажду Правног 
факултета Универзитета у Сарајеву у 

школској 2010/2011. години 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од  70.473,60 КМ на 
име уплате VII (седме) и VIII (осме) 
рате од укупно утврђених X (десет) 
рата Правном факултету  Универзите-
та у Сарајеву.  
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II 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства у износу од 50.000,00 КМ до-
значити са подрачуна Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт, 
а средства у износу од 20.473,60 КМ 
дозначити из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт 
годину са економског кода 614 100 
(КАН 004) - Текући трансфер за висо-
ко школство.  

Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун број: 3389002208251473 
код Уникредит банке Сарајево, ИД 
4200311660008. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско – подрињског кантона, 
а накнадно ће да се објави у «Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде». 
                           
Број:03–14–1527/11             П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011. годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 28. редовној сједници, одржаној  да-
на 30.09.2011.године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку 
 о одобравању новчаних средстава  
на име уплате VII (седме) и VIII 

(осме) рате  од укупно предвиђених  
X (десет) рата по Уговору о извођењу 

наставе у Горажду  Правног 
факултета Универзитета у Сарајеву 

 у школској 2010/2011. години 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава на име уплате  VII (седме) 
и VIII (осме) рате  од укупно предвиђе-
них X (десет) рата по Уговору о изво-
ђењу наставе у Горажду Правног фа-
култета Универзитета у Сарајеву у шк-
олској 2010/2011. години 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
               
Број:03–14–1527-/11            П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), а у складу са чланом 44. и 47.  
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Закона о Радио-телевизији Босанско – 
подрињског кантона Горажде («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број: 2/07 и 8/09), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 28. редовној сједници, 
одржаној дана 30.09.2011.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  недавању сагласности  
на Рјешење о именовању 

предсједника Надзорног одбора 
ЈП РТВ Босанско-подрињског 

кантона Горажде д.о.о. 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде не даје 
сагласност на Рјешење о именовању 
предсједника Надзорног одбора ЈП РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де д.о.о. број: 9/10 од 06.12.2010.године, 
које је донијела  Скупштина ЈП РТВ Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
д.о.о. 
 

Члан 2. 
 

 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 – по-
дрињског кантона Горажде». 
                          
Број:03–05-1526/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011. године            Емир Фрашто,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  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 28. редовној 
сједници, одржаној дана 30.09.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

 у иностранство 
  

Члан 1. 
 
  Овом Одлуком одобрава се слу-
жбено путовање у иностранство Детл-
ић Салиму, директору ЈУ ОШ «Хусеин 
еф. Ђозо» Горажде, и Хоро Мурту, ди-
ректору ЈУ ОШ «Устиколина» Устико-
лина,  на студијско путовање у Финску 
у периоду од 04. до 08.10.2011.године 
по позиву Регионал Енвиронментал 
Центар, ради упознавања са образова-
њем за одрживи развој у Финској. 

 
Члан 2. 

 
 Средства за реализацију ове Од-
луке обезбиједиће се у Буџетима ЈУ 
ОШ «Хусеин еф. Ђозо» Горажде и ЈУ 
ОШ «Устиколина Устиколина, на еко-
номском коду 613100 – Путни трош-
кови. 
 Трошкове путавања и смјеш-
таја сноси Регионал Енвиронментал 
Центар (РЕЦ). 
  

Члан 3. 
 
 За  реализацију  ове  Одлуке  за-
дужују се Министарство за образова-
ње, науку, културу и спорт и Минист-
арство  за  финансије  Босанско – подр-
ињског кантона Горажде, свако из сво-
је надлежности. 
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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:03-49-1557/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
„Подстицај развоја приватног  секто-
ра”, број: 04–14-1020-1/11 од 03.06.2011. 
године, Влада Босанско - подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редовној 
сједници, одржаној дана 30.09.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава    

на име подршке приватном сектору 
 

Члан 1. 
 

Овом  Одлуком  одобравају  се  
новчана средства у укупном износу од  
533.020,00 КМ на име Подршке  прива-
тном сектору  утврђене у  Буџету Боса-
нско-подрињског  кантона  Горажде за 
2011. годину и то привредним  друшт-
вима са подручја Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде, за финансирање 
и суфинансирање пројеката одабран-
их, у износима како слиједи:    

 

1. “Златна  нит”д.о.о.  
Горажде ………………52.000,00  КМ 

Број 13 – страна 1817 
 
 

2. “Побједа – спорт   
Индустријска зона”….75.000,00  КМ 

3. “Фекрy” д.о.о.   
Горажде………………100.000,00  КМ 

4. “Творница алата”д.д. 
 Горажде ……………....57.820,00  КМ 

5. “Унис - Гинекс”д.д.  
Горажде………………100.000,00  КМ 

6. “Инжињеринг”д.о.о.   
Горажде……………......50.000,00  КМ 

7. “Побједа–Рудет”д.д.....98.200,00  КМ 
 

Члан 2. 
   

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за финансије  Босанско 
– подрињског кантона Горажде, а  сре-
дства обезбиједити из Буџета  Минист-
арства за привреду Босанско – подри-
њског кантона Горажде, економски код 
614500 - Подстицај индустријској пр-
оизводњи. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско – подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће  се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
   
Број:03-14-1533/11               П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља- 



Број 13 – страна 1818 
 
 
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
28. редовној сједници, одржаној дана 
30.09.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

 о одобравању новчаних средстава 
на име подршке приватном сектору 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са чланом 
1. Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава на име подршке приватн-
ом  сектору. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског катона Горажде». 
            
Број:03–14–1533-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03)  и члана 40. Закона о извршењу  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2011.годину („Службене но-
вине Босанско - подрињског кантона 
Горажде”, број: 5/11), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 28. редовној сједници, одржаној да-
на 30.09.2011.године, д о н о с и: 

 
 

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

„Подршка развоју приватног 
сектора” за 2011. годину утврђених 

 у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде  за 2011. годину  
на економском коду 614500 – 

Субвенције-подстицај индустријској 
производњи за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласн-

ост на Програм о измјенема и допуна-
ма Програма утрошка средстава „По-
дршка развоју приватног сектора” за 
2011. годину број: 04-14-1020-1/11 од  
03.06.2011.године утврђених у Буџету Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2011. го-
дину, на економском коду 614500 – Су-
бвенције - подстицај индустријској 
производњи   за 2011. годину у износу 
од 1.000.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Програм из члана 1. Ове 

Одлуке саставни је дио Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и  
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Министарство за финансије 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:03–14-1536/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

783а) 
 

У складу са чланом 40. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број:5/11), Министарство за пр-
ивреду, утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о  измјенама  и допунама Програма   
утрошка средстава Министарства  
за  привреду са економског кода  

614 500 – Подстицај индустријској 
производњи 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 „ПРОГРАМ О  ИЗМЈЕНАМА  И  
ДОПУНАМА  ПРОГРАМА  ПОДРШ-
КЕ РАЗВОЈУ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА” 
је назив програма утрошка средстава 
Министарства за привреду, са економ-
ског кода 614 500 – Подстицај индустр-
ијској  производњи. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
        01.01.2011 - 31.12.2011. године 
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Буџетска линија: 
Подстицај  индустријској  производњи 
 

Економски код:          614 500  
 

Аналитички код   
  

Буџетски раздјел:       17 
 
Укупна вриједност Програма:   
                                     1.000.000 КМ 
 

Одговорна лице:  
         Демир Имамовић, дипл.оец  
 
Позиција одговорног лица: Министар 
 

Контакт лице за Програм: 
                Исмет  Омерагић 
 

Контакт-телефон:  038 228 640  
 
Контакт е-маил:      privreda@bpkgo.bа 
 
Интернет:                  www.bpkgo.bа 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 40. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона за 2011. годину дала је Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Одлуком број: 03-14-1536/11 од  30.09. 
2011.године. 
 
ИЗМЈЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПРОГРАМА 

 
(1) 

 
 Овим Програмом врше се измј-
ене и допуне Програма подршке разв-
оју  приватног  сектора  број: 04 -14-1020-
1/11  од  03.06.2011.године и то: 

 
(2) 

 
У дијелу Програма под тачком  
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3. Општи и посебни циљеви у дијелу 
подтачке 3.2. Посебни (специфични) 
циљеви у ставу (4), додаје се трећи став 
који гласи: 
 

„Подршка привредним субјект-
има у привлачењу нових инвес-
тиција ће се обезбиједити и кр-
оз подршку имплементацији ин-
вестиционих програма који ом-
огућавају запошљавање већег 
броја радника, преносу произв-
одње и технологија на простор 
Босанско-подрињског кантона”. 

 
(3) 

 
У дијелу Програма под тачком 

4. Потребна средства за провођење Пр-
ограма став (2) мијења се и гласи: 
 

„За сваки посебан циљ/компомен-
ту дефинисан је сљедећи максимални 
буџет: 

 
1. Повећање броја запослених, ра-

звој пословања и проширивање 
обима пословања  
 

Максимални буџет: 300.200 КМ 
 

2. Развој конкурентности кроз ув-
ођење нових технологија и нов-
их производа 
 

Максимални буџет: 157.820 КМ 
 

3. Привлачење нових инвестиција 
и унапређење привредне инф-
раструктуре  
 

Максимални буџет: 501.980 КМ 
 

4. Превазилажење проблема про-
узрокованих рецесијом губитк-
ом тржишта 
 

Максимални буџет: 20.000 КМ” 
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У дијелу Програма под тачком 

4. Потребна средства за провођење Пр-
ограма став (3) се мијења и гласи: 
 

„Укупан износ средстава који 
ће бити расположив за захтјеве за сре-
дствима износи 20.000 КМ.” 

 
(4) 

 
У дијелу Програма под тачком 

5. Критерији за расподјелу средстава у 
дијелу подтачке 5.1. Општи услови у 
ставу (3) Општи услови за учествовање 
у програму посљедња алинеја се мије-
ња и гласи: 

 

„Да се приједлог инвестицион-
ог програма, пројекта или  захтјев кан-
дидује у складу са одредбама овог Пр-
ограма”. 
 

Одредбе овог Програма у под-
тачки 5.1. Општи услови који се одно-
се на кандидовање приједлога проје-
ката и захтјева за средствима, те одоб-
равање приједлога пројеката и захтјева 
за средствима примјењиваће се и на 
инвестиционе програме. 

 
(5) 

 
У дијелу Програма под  тачком 

5. Критерији  за  расподјелу  средстава  
у  дијелу  подтачке 5.2. Процедуре апл-
ицирања, селекције и евалуације про-
јеката и захтјева за средствима иза ста-
ва (2) додају се нови ставови (3) и (4) 
који гласе: 
 

„(3) Подношење инвестиционих 
програма 

 
Инвестициони програми се до-

стављају у форми која је прописана од  
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стране Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Апликант може доставити приј-
едлог инвестиционог програма у којем 
је планирано кориштење средстава из 
овог Програма на основу јавног позива 
који објављује Министарство.” 
 

„(4) Финансирање инвестиционих 
програма 

 
Инвестициони програми који у 

првој години имплементације омогу-
ћавају додатно запошљавање минима-
лно 1% од укупног броја  запослених  
на подручју Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, односно не мање од  55 
радника, су подобни за финансирање 
из средстава овог Програма у максима-
лном износу од 500.000  КМ. 

 
Максимално учешће средстава 

гранта овог програма у укупним тро-
шковима имплементације инвестицио-
ног програма за прву годину имплеме-
нтације не може бити веће од 25% уку-
пних трошкова инвестиционог прогр-
ама за прву годину. 

 
Апликант за имплементацију 

инвестиционог програма мора обезби-
једити властита средства у  износу од  
најмање 2.000.000 КМ.” 
 

Досадашњи став (3) постаје став 
(5). 
 

(6) 
 

У дијелу Програма под  тачком 
5. Критерији  за  расподјелу  средстава  
у дијелу подтачке 5.2. Процедуре апл-
ицирања селекције и евалуације про-
јеката и захтјева за средствима у ставу  
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(3) односно новим ставом (5), мијења се 
трећи став који гласи: 
 

„Уколико се у првом јавном поз-
иву не утроше сва планирана  средста-
ва Програма, те уколико средства  пла-
нирана за финансирање захтјева не 
утроше у временском плану који је од-
ређен Програмом, Министарство ће 
расписати јавни позив за достављање 
инвестиционих програма или други 
јавни позив за  достављање  приједлога  
пројеката.” 
 

(7) 
 

У дијелу Програма под  тачком 
5. Критерији за расподјелу средстава  у  
дијелу подтачке 5.2. Процедуре апли-
цирања, селекције и евалуације  проје-
ката  и  захтјева  за средствима  у ставу 
(8) односно новим ставом (10), мијења 
се први став који гласи: 
 

„Отварање апликација и адми-
нистративна провјера за инвестицио-
не програме и приједлоге  пројеката се 
проводи најкасније 30 дана од затвара-
ња јавног позива. Апликације  за  захтј-
еве за средствима се отварају након  
пријема и као такве упућују у процед-
уру административне провјере и оцје-
њивања.” 

 
(8) 

 
У дијелу Програма под  тачком 

5. Критерији за расподјелу средстава у  
дијелу подтачке 5.2. Процедуре апли-
цирања, селекције и евалуације проје-
ката и захтијева за средствима иза ста-
ва (8) односно новим ставом (10), дода-
је се нови став (11) који гласи: 
 

„(11) Евалуација достављених 
инвестиционих програма 
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 За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања инвестиц-
ионих програма Министарство форм-
ира комисију.  
 

Комисија све достављене апли-
кације разматра и евалуира у периоду 
од максимално 30 дана од завршетка 
административне провјере. 
 

У евалуацији инвестиционих 
програма комисија примјењује сљеде-
ће индикаторе: 
 

• Финансијски и оперативне кап-
ацитете апликанта за реализац-
ију инвестиционог програма, 
 

• Релевантност инвестиционог 
програма за Програм подршке 
развоју приватног сектора, 
 

• Методологија, 
 

• Одрживост инвестиционог про-
грама, 
 

• Буџет и трошковна ефикасност. 
 

Оцјењивање достављених инве-
стиционих програма у дијелу финан-
сијских и оперативних капацитета, ре-
левантности и одрживости се процје-
њује у складу са Скалом за евалуацију. 
 

Приликом оцјењивања буџета 
и трошковне ефикасности инвестици-
оних програма оцјењују се сљедећи ел-
ементи инвестиционог програма: 

 

• Инвестициони програми који у 
првој години имплементације 
планирају отварање мање од 55 
радних мјеста се одбацују као 
неприхватиљиви за финансир-
ање; 
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• Број радних мјеста која се пла-
нирају отворити у првој години  
имплементације програма; 
 

• Број додатних радних мјеста ко-
ја се планирају отворити до кр-
аја друге године имплементац-
ије инвестиционог програма;  
 

• Износ средстава апликанта која 
се планирају уложити у првој 
години имплементације инвес-
тиционог програма; 
 

• Вријеме почетка и завршетка 
имплементацијеи нвестиционог 
програма. Почетак имплемент-
ације инвестиционог програма 
не може почети касније од 3 мј-
есеца, а завршетак најкасније 18 
мјесеци. 

(9) 
 

Одредбе Програма под  тачком 
5. Критерији  за  расподјелу  средстава  
у  дијелу  подтачке 5.2. Процедуре ап-
лицирања селекције и евалуације  про-
јеката  и  захтјева  за  средствима  у ста-
ву (11) односно новом ставу (14), које се 
односе на оцјењивање приједлога про-
јеката односе се и на оцјењивање инве-
стиционих програма. 
 

(10) 
 

Одредбе Програма под тачком 
5. Критерији за расподјелу средстава  у 
дијелу подтачке 5.2. Процедуре апли-
цирања селекције и евалуације проје-
ката  и  захтјева  за средствима  у ставу 
(12) односно новим ставом (15) – Скала 
за евалуацију мијења се и гласи: 
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СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТИЈЕВА 

ОПИС ИНДИКАТОРА ИНВЕСТИЦИОНИ 
ПРОГРАМИ 

ОЦЈЕНА 
ПРОЈЕКТИ 

ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети 
     апликанта 10 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта 
        у управљању пројектом 5 5  

1.2.  Процијењени ниво техничког знања нео- 
 пходног за имплементацију пројеката 5 5  

2. Релевантност 30 30 30 
2.1. Колико је апликација релевантна за свр-

ху, општи и посебне циљеве Програма 5x2 5x2 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за посе-
бне услове Програма 5x2 5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очек- 
иване резулате Програма 5x2 5x2 5x2 

3. Методологија 10 10  
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројек-

та одговарајуће и конзистентне са циљев-
има и очекиваним резултатима пројекта 

5 5  

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, ко-
нкретна анализа проблема, да ли су пред-
ложене активности одговарајуће за рјеша-
вање презентованог проблема те да ли су 
на задовољавајући начин укључени сви ко-
ји могу допринијети рјешавању проблема 

5 5  

4. Одрживост 20 20 20 
4.1. Да ли ће предложене активности значајн-

ије допринијети рјешавању проблема који је 
наведен у приједлогу пројекта или захтјеву 

5 5 5 

4.2. Да ли предложене активности могу имати 
позитивне мултипликативне ефекте на пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 

5x2 5x2 5x2 

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

5 5 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 30 
5.1. Да ли је однос између планираних трошко-

ва и очекиваних резултата задовољавајући 5x2 5x2 5x2 
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5.2. Да ли је висина предложених трошкова ад-
екватна за имплементацију планираних ак-
тивности 

5x2 5x2 5x2 

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

5x2 5x2 5x2 

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 100 80 
 

(11) 
 

Одредбе Програма које се одно-
се на процедуре одобравања приједл-
ога пројеката те одредбе подтачке 5.3., 
тачке 6., 7. и 8. примјењиваће се и на 
процедуре се односе и на процедуре 
одобравања инвестиционих програма. 
 

(12) 
  

Ове измјене и допуне  Програ-
ма су саставни дио Програма подршке 
развоју  приватног сектора број: 04–14-
1020-1/11 од  03.06.2011.године.   
 

(13) 
    

Остале одредбе Програма под-
ршке развоја приватног сектора број: 
04–14-1020-1/11 од 03.06.2011.године се не  
мијењају  и  исте  остају  на  снази.     
 
Број:04-14-3006-2/11 М И Н И С Т А Р 
04.10.2011.године      Демир Имамовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај Програм 
дала је Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Одлуком број: 03-
14-1536/11  од  30.09.2011.године. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-

подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-646/11 
од 19.05.2011.године о давању сагласн-
ости на Програм «Подстицај пољопри-
вредној производњи за 2011. годину» 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде» број: 8/11), ут-
врђен Буџетом Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину и Од-
луке Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде број: 03-14-1014/11 од 07. 
07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину» и Упутст-
ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној произ-
водњи број: 04-14-1015-3/11 од 01.06. 
2011. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 28. ре-
довној сједници, одржаној дана 30.09. 
2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

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

за извршену превентивну 
дијагностику (израду млијечних 
картона) код млијечних грла 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком Министарст-
ву за привреду Босанско-подрињског  
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кантона Горажде одобрава исплата но-
вчаних средстава у износу од 4.970,00 
КМ за извршену дијагностику, однос-
но израду млијечних картона (142 мл-
ијечна картона x 35 КМ). 
 

Члан  2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског 
кода 614 500 – ПОД 002 – подстицај 
пољопривреденој производњи (пре-
вентивна дијагностичка испитивања 
домаћих животиња). 
 Средства уплатити на жиро-
рачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 
Горажде број:1011400000018010, отво-
рен код Привредне банке Сарајево, 
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:03-14-1538/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља- 
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њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 28. редовној сједници, одржаној дана 
30.09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о исплати новчаних средстава 
ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 

Горажде за извршену 
превентивну дијагностику (израду 
млијечних картона) код млијечних 

грла 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са чланом 
1. Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о исплати новчаних средст-
ава ЈП Ветеринарска станица д.о.о. Го-
ражде за извршену превентивну дијаг-
ностику (израду млијечних картона) 
код млијечних грла. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
 
Број:03–14–1538-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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786 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:03-14-646/ 
11 од 19.05.2011.године о давању сагла-
сности на Програм „Подстицај пољоп-
ривредној производњи за 2011.годину” 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број: 8/11), 
утврђен Буџетом Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину и 
Одлуке Владе Босанско – подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-1014/11 од 
07.07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и   допунама 
Програма „Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину” и Одлуке 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде број: 03-14-1459/11 од 16.09. 
2011. године о давању сагласности на 
Програм о измјенама и допунама Про-
грама „Подстицај пољопривредној пр-
оизводњи за 2011.годину”, Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 28. редовној сједници, одржаној 
дана 30.09.2011.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  додјели  новчаних  средстава   
Удружењу привредно-културна 
манифестација „ДАНИ ЈАБУКЕ” 
Горажде, по Програму „Подстицај 
пољопривредној производњи   

за 2011. годину” 
 

Члан 1. 
 

Овом  Одлуком  врши  се  додје-
ла новчаних средстава Удружењу при-
вредно-културна манифестација „ДА- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
НИ ЈАБУКЕ” Горажде, за финансира-
ње пројекта VIII привредно-културнe 
манифестацијe „Дани јабуке”, у ви-
сини од 15.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
За  реализацију ове Одлуке  зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде,  економски код 
614500 - ПОД 002 - Подстицај пољопр-
ивредној производњи.   

 
Члан 3. 

 
Средства у износу од 15.000,00 

КМ уплатити на жиро-рачун Удруже-
ња привредно-културна манифестац-
ија „ДАНИ ЈАБУКЕ” Горажде, отворен 
код НЛБ Тузланскe банкe филијала 
Горажде,  број: 132 731 04 10 343 012. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско – подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће  се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1537/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

787 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
ињског катона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 28. 
редовној сједници, одржаној дана 30. 
09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о  додјели  новчаних  средстава 
Удружењу привредно-културна 
манифестација  „ДАНИ ЈАБУКЕ” 
Горажде, по Програму „Подстицај 
пољопривредној производњи  

 за 2011. годину” 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о  додјели  новчаних  средс-
тава Удружењу привредно-културна 
манифестација „ДАНИ ЈАБУКЕ” Гор-
ажде, по Програму „Подстицај пољоп-
ривредној производњи за 2011.годину”. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
              

Број:03-14-1537-1/11           П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм “Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011.годи-
ну» («Службене новине Босанско – по-
дрињског кантона Горажде», број:8/11) 
утврђен Буџетом Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде за 2011. годину, 
Одлуке Владе Босанско – подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-1014/11од 
07.07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину» и Одлуке 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде број:03-14-1459/11 од 16.09. 
2011. године о давању сагласности на 
Програм о измјенама и допунама Пр-
ограма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину» и Упутст-
ава за остваривање новчаних подстиц-
аја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01.06. 
2011.године («Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде», 
број: 8/11), Влада Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде,  на својој 28. ре-
довној сједници, одржаној дана  30.09. 
2011.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» - 

физичка лица) 
 



Број 13 – страна 1828 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди (производња у затво-
реном простору «пластеничка произ-
водња» - физичка лица) у износу од  
1.975,50 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове Одлуке је таб-

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

 
1. Хоџић Мехмед  261,50 КМ                                         
2. Муховић Нихад  200,00 КМ                                         
3. Шунтић Омер                  352,00 КМ                                         
4. Хањалић Исмет                262,00 КМ                                         
5. Рухотина  Шевкија 450,00 КМ                                          
6. Црнчало Нијаз                200,00 КМ                                          
7. Чаврк Ејуб                   250,00 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 1.975,50 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривред-
ној производњи (производња у затв-
ореном простору «пластеничка про-
изводње» - физичка лица). 

 
Члан 4. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
бли Босанско – подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско – по-
дрињског кантона  Горажде”. 
 
Број:03-14-1539/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

789 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског катона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011. годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 28. редовној сједници, одржаној дана 
30.09.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку 
 о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди 

(производња у затвореном простору 
«пластеничка производња» - 

физичка лица) 
 

Члан 1. 
 

 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са чланом 
1. Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о давању сагласности 
на Одлуку о исплати новчаних средс-
тава за подстицај у пољопривреди (пр- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
оизводња у затвореном простору «пла-
стеничка производња» - физичка ли-
ца). 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског катона Горажде». 
              
Број:03-14-1539-1/11           П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

790 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), 
Програм  утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација број:11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о давању саглас-
ности на Програм број: 03-14-461/11 од 
20.04.2011.године, те Програма о измје-
нама и допунама програма број: 11-14-
491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 28. редовној сједници, од-
ржаној дана 30.09. 2011.год., д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ на име финан- 

Број 13 – страна 1829 
 

 
сирања трошкова за учешће екипе РВИ 
за одлазак на Државно првенство у ма-
лом ногомету, које ће се одржати у 
Мостару дана 24-25.09.2011.године. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 - Теку-
ћи трансферии непрофитним орган-
изацијама – Спортске манифестације 
РВИ (Савез за спорт РВИ). 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства уплатити на жиро-ра-
чун Савеза за спорт и рекреацију инв-
алида Босанско-подрињског кантона 
Горажде  на број: 1990540006144655, 
отворен код ШПАРКАСЕ банке Го-
ражде. 

 
   Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а накнадно ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско – подри-
њског кантона Горажде». 
     
Број:03–14-1545/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

791 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско  



Број 13 – страна 1830 
 
 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редовној 
сједници, одржаној дана 30.09.2011.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о начину кориштењу простора  

и инвентара постојећих кафе-кухиња 
у зградама Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан л. 

 
Овом Одлуком утврђују се пра-

вила понашања запосленика институ-
ција Босанско-подрињског кантона Го-
ражде у погледу кориштења простора 
и инвентара постојећих кафе-кухиња 
у зградама Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, и то: 

 
− Кафе-кухиња на 2. спрату згра-

де Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, која се налази 
у улици Вишеградска бр. 2а, у 
Горажду, 

− Кафе-кухиња у оквиру објеката 
које користи МУП Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
који се налазе у улици Заима 
Имамовића бр. 5, у Горажду, 

− Кафе-кухиња на 1.спрату згра-
де Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде, која се налази у улици 
Маршала Тита бр.13, у Гораж-
ду, и 

− Кафе-кухиња на 2. спрату згра-
де Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
Горажде, која се налази у улици 
Трг бранилаца б.б., у Горажду. 

 
Члан 2. 

 
Наведене кафе-кухиње отварају 

се за кориштење од стране запослених 
у институцијама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (у наставку: кори-
сници кафе-кухиње), а у сврху  прип-
ремања и конзумације властитих то-
плих и безалкохолних напитака, уз уп-
отребу сталних средстава и ситног ин-
вентара кафе-кухиње. 
 
II - ТЕРМИН КОРИШТЕЊА 

 
Члан 3. 

 
 Термини кориштења наведен-
их кафе-кухиња су: 
 

− јутарњи термин: од 08:00 сати  
до 10:00 сати и   

− послијеподневни термин: од 
13:00 сати до 15:00 сати. 

 
III - ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 
Члан 4. 

 
 Корисници кафе-кухиње могу 
користити цјелокупан инвентар кафе-
кухиње. 

Корисници кафе-кухиња руку-
ју доступним сталним средствима и 
ситним инвентаром кафе-кухиња у ск-
ладу са њиховом намјеном, постојећим 
фабричким инструкцијама које су ис-
поручене од стране произвођача, а са 
пажњом доброг домаћина. 

 
Забрањено је изношење сталн-

их средстава кафе кухиње из простора  
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кафе-кухиње, односно давање истих 
трећим лицима. 

Након употребе ситног инвент-
ара кафе-кухиње, употребљени ситни 
инвентар се мора опрати и вратити у 
чистом стању на своје првобитно мјес-
то. 

 
Члан 5. 

 
Корисници кафе-кухиње не см-

ију нарушавати мир, нити на било ко-
ји начин ометати редовно пословање 
кантоналних органа управе и других 
институција смјештених у у зградама 
наведеним у члану 1. ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Свако непоступање корисника 

кафе-кухиње према овој Одлуци, као и 
поступање супротно одредбама ове 
Одлуке, представља повреду радних 
дужности због које се, у овисности од 
повреде и настале посљедице, покреће 
дисциплински или поступак за утврђ-
ивање материјалне одговорности. 

У случају из претходног става 
овог члана, поступак се води у складу 
са важећим правилима дисциплинског 
поступка за дисциплинску одговорно-
ст државних службеника и намјештен-
ика у органима државне службе у БиХ, 
Ф БиХ, односно у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде. 
 

Члан 7. 
 

Корисници простора и инвен-
тара (стална средства и ситан инвент-
ар) кафе кухиње дужни су се придр-
жавати прописаних мјера и норматива 
заштите на раду с циљем отклањања 
опасних и штетних утицаја на своју  
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здравствену и радну способност и ши-
ру радну околину, те након кориште-
ња кафе кухиње исту остављати у хиг-
ијенски чистом и технички исправном 
стању. 

Одговорност за стање у кафе 
кухињама, као и надзор над употреб-
ом кафе кухиња, имају министарства, 
односно управе, дирекције, службе и 
сл. чији запосленици користе одређе-
ну кафе кухињу, односно у оквиру чи-
је зграде је смјештена кафе кухиња. 
 
IV - НАКНАДА ШТЕТЕ 

 
Члан 8. 

 
Корисник простора и инвента-

ра кафе-кухиње који намјерно или из 
крајње непажње проузрокује материја-
лну штету у простору, односно на ин-
вентару кафе-кухиње одговараће у ск-
ладу са важећим позитивним прописи-
ма. 
 
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                                           

 
Члан 9. 

 
 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:03–49-1522/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број:  
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5/03), те Закључка Владе Босанско – 
подрињског кантона Горажде, број: 03-
05.1253/11 од 17.08.2011.године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 21. редовној сједници, 
одржаној дана 17.08.2011.г., д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Савјетодавно-
координационе комисије 

 
Члан 1. 

 
 Овим Рјешењем формира се Са-
вјетодавно-координациона комисија у 
саставу: 
 
1. Емир Оковић, дипл.правник  
2. Емир Ходовић, дипл.правник  
3. ____________, дипл.ецц. 
 

Трећи члан Савјетодавно-коор-
динационе комисије именоваће се на-
кнадно. 
 

Члан 2. 
 

 Савјетодавно-координациона 
комисија из члана 1. овог Рјешења оба-
вљаће сљедеће послове: 
 

- праћење и кординацију бла-
говременог извршења Прог-
рама рада Владе Босанско – 
подрињског кантона; 

- пружање савјета и стручне 
помоћи премијеру Владе у 
обављању послова премије-
ра; 

- координирање и усмјерава-
ње процеса спроведбе креи-
раних политика кроз усмје-
равање рада радних и инте-
ресорних група Владе. 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
Члан 3. 

 
 Мандат ове Комисије трајаће од 
дана доношења Рјешења до 31. децем-
бра 2011.године. 
 

Члан 4. 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде. 
 
Број:03-05-1275/11              П Р Е М И Ј Е Р 
17.08.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) те Закључка Владе Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
05.1253/11 од 17.08.2011. године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 28. редовној сједници, од-
ржаној дана 30.09.2011.год., д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о допуни Рјешења о формирању 
Савјетодавно-координационе 

комисије 
 

Члан 1. 
 

 Овим се Рјешењем врши допу-
на Рјешења о формирању Савјетодав-
но-координационе комисије, број: 03-
05-1275/11 од 17.08.2011.гоидне, на на-
чин да се за трећег (3.) члана Комисије 
именује Мујковић Елдин, дипл.ецц. из 
Горажда. 
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Члан 2. 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05–1275-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), те на основу Закључка Владе Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
број: 03-05-868/11 од 17.06.2011. године,  
премијер Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Интерресорне групе  

за разматрање проблематике 
санитарне депоније комуналног 

отпада 
 

Члан 1. 
 

Овим Рјешењем именује се Ин-
терресорна група за разматрање проб-
лематике санитарне депоније комуна-
лног отпада за подручје Босанско-под-
рињског кантона Горажде у саставу: 
 
1. Сијерчић Емир, секретар Владе 

Кантона, 
2. Ушановић Мубера, представник 

Министарства за урбанизам, про-
сторно уређење и заштиту околи-
не, 

3. Ходовић Емир, представник Мин-
истарства за привреду, 

Број 13 – страна 1833 
 

 
4. Ратковић Нијаз, представник Ми-

нистарства за финансије и 
5. Халиловић Алија, представник 

Кантоналног правобранилаштва. 
 

Члан 2. 
 
          Задатак Интересорне групе из 
члана 1. овог Рјешења је да у року од 
15 дана од дана доношења Рјешења, у 
складу са Дописом Oпштине Горажде 
број: 03-05-292/11 од 28.03.2011. године 
размотре проблематику санитарне де-
поније комуналног отпада и у складу 
са законским прописима предложи Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде рјешење исте. 

 
Члан 3. 

 
 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће бити 
објављено у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–23-1516/11              П Р Е М И Ј Е Р 
30.09.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању  сагласности на продужење 
Уговора за закуп канцеларијског 

простора 
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Члан 1. 

 
 Даје се сагласност  Министарст-
ву за привреду – Кантонална управа за 
шумарство Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, да изврши продужење 
Уговора број: 04-14-647/10 од 29.03. 
2010. године, а који се односи на  закуп 
канцеларијског простора у простори-
јама Привредне банке Сарајево – фи-
лијала Горажде, на период од  6 (шест) 
мјесеци и то почевши од мјесеца окто-
бра текуће године. 

 
Члан 2. 

 
 Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи aнекс uговора о 
закупу канцеларијског простора из чл-
ана 1. ове Одлуке, са Привредном бан-
ком Сарајево – филијала Горажде. 
 

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:03–14-1591/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
612/11 од 12.05.2011.године  о давању 
сагласности на Програм «Програм ру- 
ралног развоја» за 2011. годину («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског  
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кантона Горажде», број: 7/11), Влада              
Босанско–подрињског кантона  Гораж-
де, на својој 29. редовној сједници, одр-
жаној дана 11.10.2011.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели  новчаних средстава   
Општини Горажде по програму 

«Програм руралног развоја»   
за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком  врши    додје-

ла новчаних средстава у висини од 
3.351,78 КМ Општини Горажде за фи-
нансирање пројекта «Санација рурал-
не путне инфраструктуре на путном 
правцу Осаница - Иловача». 
 

Члан 2.  
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују  се  Министарство  за  привреду  и  
Министарство за финансије  Босанско 
– подрињског кантона Горажде, а  сре-
дства обезбиједити из Буџета Минист-
арства  за  привреду Босанско – подри-
њског кантона Горажде, економски код 
614300 - ТЕК 002 -  Текући трансфери 
непрофитним организацијама – Ру-
рални развој за 2011. годину. 
 

Члан 3. 
 

Средства у износу од 3.351,78 
КМ уплатити на жиро-рачун Општине 
Горажде, отворен код Раифаизен бан-
ке Сарајево, филијала Горажде, број: 
1610000092630161. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14- 1590/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 29. редовној сједници, одржаној дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о  додјели  новчаних  средстава   
Општини Горажде по програму 

«Програм руралног развоја»  
 за 2011. годину 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о додјели  новчаних  
средстава Општини Горажде по Прог-
раму «Програм руралног развоја»  за 
2011. годину. 
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Члан 2. 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
              
Број:03–14–1590-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

798 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
612/11 од 12.05.2011.године о давању 
сагласности на програм «Програм ру-
ралног развоја» за 2011. годину («Слу-
жбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде», број: 7/11), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 29. редовној сједници, одр-
жаној дана 11.10.2011.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  додјели  новчаних  средстава   

Удружењу воћара Дрина, Секција  
за рурални развој / агротуризам  
по програму «Програм руралног 

развоја»  за 2011. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом  Одлуком  врши  се  додје-
ла  новчаних  средстава  Удружењу во-
ћара Дрина, Секција за рурални разв-
ој/агротуризам за финансирање про-
јекта «Едукација руралног становниш- 
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тва о значају сеоског туризма за развој 
села» у висини од 4.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују  се  Министарство  за  привреду  и  
Министарство за  финансије  Босанско 
– подрињског  кантона Горажде, а  сре-
дства обезбиједити из Буџета Минист-
арства за привреду Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300- ТЕК 002 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама – Ру-
рални развој за 2011. годину. 
 

Члан 3. 
 

Средства у износу од 4.000,00 
КМ уплатити на жиро-рачун Удруже-
ња воћара Дрина, Секција за рурални 
развој/агротуризам, отворен код При-
вредне банке Сарајево, филијала Гора-
жде, број: 1011400000652681. 
 

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:03–14-1589/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

799 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ- 
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 29. редовној сједници, одржаној дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку  
о  додјели  новчаних  средстава 

Удружењу воћара Дрина, Секција  
за рурални развој / агротуризам  
по Програму «Програм руралног 

развоја»  за 2011. годину 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Горажде 
за 2011. годину да сагласност за доно-
шење Одлуке о додјели новчаних  сре-
дстава Удружењу воћара Дрина, Сек-
ција за рурални развој / агротуризам, 
по програму «Програм руралног раз-
воја»  за 2011. годину. 

 
Члан 2. 

 
 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:03–14–1589-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

800 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Плана и  Пограма Дирекције за 
цесте  Босанско – подрињског кантона 
Горажде, Влада Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 29. Редо-
вној сједници, одржаној дана 11.10.2011. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 0124/11 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
0124/11 од 17.08. 2011. године, на износ 
од 2.254,80 КМ, испостављен од стране 
привредног друштва  «Гораждестан» 
д.о.о. Горажде, а односи се на  пружа-
ње услуге оправке семафора на раскр-
сници код Моста жртава геноцида у 
Сребереници и на раскрсници у Ули-
ци Заима Имамовића у Горажду. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде – Дирек-
ција за цесте, економски код 613700 - 
Из-даци за текуће  одржавање (цеста 
и мостова). 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-1588/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

801 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 29. 
редовној сједници, одржаној дана 11. 
10.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о давању сагласности 
 за плаћање рачуна број: 0124/11 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о  давању сагласности 
за плаћање рачуна број: 0124/11. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–1588-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

802 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању сагл-
асности на Програм «Подстицај пољо-
привредној производњи за 2011.годи-
ну («Службене новине Босанско – по-
дрињског кантона Горажде», број: 8/11) 
утврђен Буџетом Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину и 
Одлуке Владе Босанско – подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-1014/11 од 
07.07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину» и Упутст-
ава за остваривање новчаних подстиц-
аја у примарној пољопривредној прои-
зводњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01.06. 
2011.године («Службене новине Боса-
нско – подрињског кантона Горажде», 
број: 8/11) и Одлуке о давању сагласн-
ости на «Програм о измјенама и допу-
нама Програма подстицај пољоприв-
редној производњи за 2011.годину» 
број:03-14-1459/11 од 16.09.2011.године, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 29. редовној сједни-
ци, одржаној дана 11.10.2011. године,  
д о н о с и: 

 
 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

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

производњи (одржавање воћњака 
високостаблашица, засади: 2007, 2008, 

2009. и 2010. година) 
 

Члан  1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – одржавање воћња-
ка високостаблашица, засади: 2007, 
2008, 2009 и 2010. година у износу од  
4.300,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове Одлуке је таб-

еларни приказ регистрованих пољоп-
ривредних произвођача који су оства-
рили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 

 
1. Зец Суљо                            500,00 КМ 
2. Чоло Фадил                       700,00 КМ 
3. Ђозо Исмет                         600,00 КМ 
4. СПП “ВОЧКО''  
5. Вл.Каменица Зехра          250,00 КМ 
6. Исламовић Алмир           550,00 КМ 
7. Демировић Мула             850,00 КМ 
8. Дјана Нермин                     850,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
 
 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по- 
љопривредној производњи (одржав-
ање воћњака високостаблашица, зас-
ади: 2007, 2008, 2009. и 2010.година) у 
износу од 4.300,00 КМ. 

 
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:03–14-1587/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

803 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
по-дрињског кантона Горажде, на свој-
ој 29. редовној сједници, одржаној дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи  (одржавање воћњака 
високостаблашица, засади: 2007, 2008, 

2009. и 2010. година) 
 

Члан 1. 
 

 Влада Босанско–подрињског ка- 

Број 13 – страна 1839 
 
 
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава за подстицај пољопривред-
ној производњи (одржавање воћњака 
високостаблашица, засади: 2007, 2008, 
2009. и 2010. година). 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14–1587-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

804 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм «Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011.годи-
ну» («Службене новине Босанско – по-
дрињског кантона Горажде», број: 8/11) 
утврђен Буџетом Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде за 2011. годину, 
Одлуке Владе Босанско – подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-1014/11 од 
07.07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину», Одлуке 
Владе Босанско – подрињског кантона  



Број 13 – страна 1840 
 
 
Горажде број: 03-14-1459/11од 16.09. 
2011. године о давању сагласности на 
Програм о измјенама и допунама Пр-
ограма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011. годину» и Упутс-
тава за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01. 
06.2011.године («Службене новине Бо-
санско – подрињског кантона Гораж-
де», број: 8/11), Влада Босанско – подр-
ињског кантона Горажде, на својој 29. 
редовној сједници, одржаној  дана  11. 
10.2011.године, д о н о с и: 

 
 

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

(производња гљива-шампињона ) 
 

Члан  1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди (производња гљива-
шампињона) у износу од  1.167,00КМ. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове Одлуке је та-

беларни приказ регистрираног пољо-
привредног произвођача који је ост-
варио право на подстицај са висином 
износа како слиједи: 
 

1. СОР «Гораждански шампињони»  
вл. Лигата Синан  1.167,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за  финансије Босанско- 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
подрињског кантона Горажде, а средс- 
тва у износу од  1.167,00 КМ ће се обез-
биједити из Буџета Министарства за пр-
ивреду са економског кода 614500 ПОД 
002 - Подстицај пољопривредној про-
изводњи (производња гљивашампи-
њона). Средства уплатити на жиро-
рачун СОР «Гораждански шампињо-
ни»  вл. Лигата Синана, отворен код 
Раифаизен банке д.д. Сарајево фили-
јала Горажде број:16-1030000601 00-19.  
 

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:03–14-1586/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

805 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 29. редовној сједници, одржаној дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди  

(производња гљива-шампињона) 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава за подстицај у пољопривре-
ди (производња гљива-шампињона). 

 
Члан 2. 

 
 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:03–14–1586-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

806 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм “Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011. год-
ину” («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:8/11) 
и Одлуке о давању сагласности на 
“Програм о измјенама и допунама Пр-
ограма подстицај пољопривредној пр-
оизводњи за 2011.годину” број: 03-14-
1014/11 од 07.07.2011.године, утврђен 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину и Упутста- 
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ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној произ-
водњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01.06. 
2011.године («Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде», бр-
ој: 8/11), Влада Босанско – подрињског  
кантона Горажде, на својој 29. редовној  
сједници одржаној дана 11.10.2011. 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 Одлуком даје се сагласно-

ст Министарству  за привреду Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
3.600,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за узгој приплодних 
јуница. 

 
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. Чајевић Сабиха 300,00 KM 
2. Салман Рамо 300,00 КМ 
3. Туркушић Узеир 600,00 КМ 
4. Бећиревић Вехбија 300,00 КМ 
5. Папрачанин Рашид 300,00 КМ 
6. Џанковић Едиб 300,00 КМ 
7. Хајдаревић Хамед 300,00 КМ 
8. Ћуровац Ферид 300,00 КМ 
9. Алаим Шемсудин 300,00 КМ 
10.С.П.П.“ФАРМА МАСЛАР    300,00 КМ 
    Вл.Маслар Нусрета 
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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 ће се обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са   економског  
кода  614 500 – ПОД 002 - Подстицај 
пољопривредној производњи за 2011. 
годину. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1584/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011. годину, 
број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
29. редовној сједници, одржаној  дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о 

исплати новчаних средстава за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за узгој 

приплодних јуница 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о исплати новчаних ср-
едстава за подстицај у пољопривреди –
подстицај за узгој приплодних јуница. 

 
Члан 2. 

 
 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:03–14–1584-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

808 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11. од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм “Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011.годи-
ну” («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 8/11), 
Одлуке о давању сагласности на “Про-
грам о измјенама и допунама Програ-
ма подстицај пољопривредној произ-
водњи за 2011. годину” број:03-14-1014 
/11 од 07.07.2011.године, утврђен Буџе-
том Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2011. годину и Упутстава за  



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи,број: 04-14-1015-3/11 од 01.06.2011. 
године («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
8/11),Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 29. Редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011.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 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст Министарству  за привреду Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за држа-
ње матичног стада крава (млијечних 
грла) у износу од 16.450,00КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних из-
носа како слиједи: 
 

1. Чоло Сенад    300,00 КМ 
2. Бекрија Мујо                        300,00 КМ 
3. Китан Вехид                     300,00 КМ 
4. Херенда Хилмо                    300,00 КМ 
5. Тањо Хусо                              300,00 КМ 
6. Спаховић Рамиз                  300,00 КМ 
7. Шуман Асим                        300,00 КМ 
8. Ченгић Исмета                    300,00 КМ 
9. Ратковић Зулфо                  300,00 КМ 
10.Аганспахић Сејно              300,00 КМ 
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11.Тиро Мирсад                       300,00 КМ 
12.Шалака Вахид                     300,00 КМ 
13.Хаџовић Мушан                 300,00 КМ 
14.Маслар Алиса                     300,00 КМ 
15.Салман Рамо                        300,00 КМ 
16.Туркушић Узеир               450,00 КМ 
17.Муслић Фадила                 450,00 КМ 
18.Хаџовић Сејно                    300,00 КМ 
19.Аганспахић Шевко           300,00 КМ 
20.Хасанспахић Ризалија      300,00 КМ 
21.Јахић Мурат                         300,00 КМ 
22.Рашидовић Сувада            300,00 КМ 
23.Жуга Ешеф                          300,00 КМ 
24.Хаџић Азиз                       450,00 КМ 
25.Шуман Шабан                    300,00 КМ 
26.Карахоџа Зијад               300,00 КМ 
27.Пештек Едхем                     450,00 КМ 
28.Спаховић Хамед                300,00 КМ 
29.Хаџић Рагиб                         300,00 КМ 
30.Прело Фатима                 300,00 КМ 
31. Ахметашевић Хана           300,00 КМ 
32. Омбаша Џемаил               300,00 КМ 
33.Рамовић Мехемед              300,00 КМ 
34. Херенда Вехид                   300,00 КМ 
35. Џанковић Един                 300,00 КМ 
36. Куловић Зиијо                  450,00 КМ 
37.Алаим Шемсудин              300,00 КМ 
38.Беговић Хајра                      450,00 КМ 
39.Халиловић Ешеф               300,00 КМ 
40.Шалака Решад                    300,00 КМ 
41. Хедо Фејзија                       300,00 КМ 
42.Халиловић Адис                450,00 КМ 
43. Дедовић Мехемед             450,00 КМ 
44.СПП „СУНЦЕ”                    300,00 КМ 
      вл.Халиловић Амела          
45. СПП ”БАЏ”                        450,00 КМ 
     вл.Јусуфовић Асим      
46. СПП”МАН”                        300,00 КМ 
      вл. Незири Муневера         
47. СПП ”СТОЧАР”                300,00 КМ 
      вл. Радоовић Дурмо    
48. СПП ”ФАРМА МАСЛАР” 
       вл. Маслар Нусрета      1.000,00 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 ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог  кода  614 500 – ПОД 002 – Подстиц-
ај пољопривредној производњи за 
2011.годину. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14–1583/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 29. редовној сједници, одржаној   да-
на 11.10.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање матичног 

 стада крава 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о исплати новчаних ср-
едстава за подстицај у пољопривреди-
подстицај за држање матичног стада 
крава. 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14–1583-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

810 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011.го-
дине, д о н о с и:  
 

 
О Д Л У К У 

о финансирању Пројекта  
«Развој људских ресурса 

у јавноздравственом сектору 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде» 
 

Члан 1. 
 
Влада Босанско-подрињског ка- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
нтона Горажде одобрава финансира-
ње Пројекта «Развој људских ресурса у 
јавноздравственом сектору Босанско-
подрињског кантона Горажде», доста-
вљен од стране ЈУ Завод за јавно здрав-
ство Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у укупном износу од 15.000,00 
КМ.  
 

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 2011. годину, на економски код 
614 100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство за 2011. 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1581-2/11           П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

811 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско  
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– подрињског катона Горажде», број: 
5/03)  те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2011. 
годину, број: 08-14-875-2/11 од 14.06. 
2011.године, одобреног Одуком Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-790/11 од 09.06.2011.го-
дине, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 

 за реализацију Пројекта 
«Развој људских ресурса   

у јавноздравственом сектору 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде» 
 

Члан 1. 
 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 15.000,00 КМ (слов-
има: петнаест хиљада конвертибилних 
марака) на име финансирања Пројек-
та «Развој људских ресурса у јавноздр-
авственом сектору Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде», одобреног ЈУ 
Завод за јавно здравство Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 

. 
Члан 2. 

 
Средства у износу 15.000,00 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 003) – Текући  
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трансфери за здравство за 2011. годи-
ну, а у корист ЈУ Завод за јавно здравс-
тво Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на рачун број: 1011400000178254 
код ПБС 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 ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, по реализацији Пројек-
та, Министарству за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и избје-
глице 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-1581/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

812 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину, бр-
ој: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
29. редовној сједници, одржаној дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку 
 о исплати новчаних средстава  

за реализацију Пројекта  
 «Развој људских ресурса  

 у јавноздравственом сектору 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде» 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава за реализацију Пројекта «Ра-
звој људских ресурса у јавноздравстве-
ном сектору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде». 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14–1581-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03),  члана 33. Закона о здравственом 
осигурању («Службене новине Феде-
рације БиХ», број: 30/97, 7/02 и 70/08), 
члана XVII. Одлуке о утврђивању осн-
овног пакета здравствених права («Сл-
ужбене новине Федерације БиХ», број: 
21/09), те члана 14. став 3 Одлуке о Ли-
сти есенцијалних лијекова који се про-
писују и издају на терет средстава Зав-
ода здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде, као и 
начину њиховог прописивања и изда-
вања, број: 03-37-1156/10 од 23.07.2010. 
године («Службене новине Босанско – 
подрињског кантона Горажде», број: 
10/10), на приједлог Министра за соц-
ијалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
29. редовној сједници, одржаној  дана 
11.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
допунама Одлуке о Листи  
есенцијалних лијекова који 

 се прописују и издају 
на терет средстава Завода 
здравственог осигурања 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде, као и начину њиховог 

прописивања и издавања 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о Листи есенцијалн-
их лијекова који се прописују и издају 
на терет средстава Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде, као и начину њиховог 
прописивања и издавања, број: 03-37-
1156/10 од 23.07.2010. године („Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 10/10), у Листи 
есенцијалних лијекова неопходних за 
осигурање здравствене заштите у окв-
иру стандарда обавезног здравственог 
осигурања у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде (Према АТЦ класифи-
кацији) у Поглављу – А 10 ЛИЈЕКОВИ 
ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ 
иза редног броја 16. додаје се редни 
број: 16.а, који гласи: 
 

 
 

АТЦ 
Класификација 

Генерички 
назив (ИНН) Облик и јачина Дјеловање Режим 

пропис. 
А10АД04 Лиспро – 

бифазични 
инзулински 
аналози 

5 једнократних 
пенова x 3 мл 
(100 и.ј./мл) 

антидијабетици РпСп 
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Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу нар-
едног дана од дана објаве у «Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде», а примјењиваће се са 
почетком примјене Одлуке о Листи ес-
енцијалних лијекова који се прописују 
и издају на терет средстава Завода здр-
авственог осигурања Босанско-подри-
њског кантона Горажде, као и начину 
њиховог прописивања и издавања, бр-
ој:03-37-1156/10 од 23.07.2010.године 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:10/10). 
 

Број:03–37-1580/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

814 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број:5/11), Пр-
ограма утрошка средстава 614300 – Те-
кући трансфери непрофитних орган-
изација број:11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о давању саглас-
ности на Програм број:03-14-461/11од 
20.04.2011.године, те Програма о измје-
нама и допунама програма број:11-14- 
491-4/11 од 25.07.2011.године,  Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 29. редовној сједници, одр-
жаној дана 11.10.2011. год.,  д о н о с и:   
  

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
на име обиљежавања значајног 

догађаја из одбрамбено-
ослободилачког рата 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.160,00 КМ на име обиље-
жавања значајног догађаја из одбрам-
бено-ослободилачког рата - сјећање на 
команданта Заима Имамовића, по пр-
ојекту Савеза добитника највећих рат-
них признања Босанско – подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитних органи-
зација – Финансирање пројеката 
(НВО). 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-рачун 
Удружења добитника највећих ратних 
признања «Златни љиљани» Горажде, 
број: 1990540005884792, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
                                                                     

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:03–14-1600/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

815 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде» број: 5/11), Програ-
ма утрошка средстава 614200 – Текући 
трансфери појединаца – БОР - 003 бр-
ој: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године и 
Одлуке о давању сагласности на Прог-
рам број: 03-14-460/11 од 20.04.2011.го-
дине, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011.го-
дине, д о н о с и:   
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању  новчаних средстава 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 1.320,00 КМ на име сан-
ације стана Нишић Шахина, припадн-
ика породице шехида и палих бораца, 
уништеног од поплаве. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Те-
кући трансфери  појединаца - БОР – 
003 - Помоћ у стамбеном збрињавању 
борачке популације. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
НЛБ банке. 
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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:03–14-1585/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

816 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), 
Програма утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација број: 11-14-491-2/11 од 22.04.2 
011. године, Одлуке о давању сагласно-
сти на Програм број: 03-14-461/11 од 
20.04.2011. године, те Програма о измј-
енама и допунама Програма број: 11-
14- 491-4/11 од 25.07.2011.године, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 29. редовној сједници, одр-
жаној дана 11.10.2011.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 3.500,00 КМ на име фина-
нсирања трошкова за учешће  екипе  
РВИ на VIII спортским  играма РВИ 
БиХ које ће се одржати у Фојници дана 
15. и 16.10.2011.године. 



Број 13 – страна 1850 
 
 

Члан 2. 
 
Одобрена средства обезбједити 

из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско - подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 - Те-
кући трансферии непрофитним орг-
анизацијама – Спортске манифеста-
ције РВИ (Савез за спорт РВИ). 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-рачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвалида 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на број: 1990540006144655 отворен 
код ШПАРКАСЕ банке Горажде. 

    
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:03–14-1610 /11            П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) те на  основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Информ- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
исање, број: 10-14-1573-3/11 од 20.04. 
2011. године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 29. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.10. 
2011 године,  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. 
за мјесец СЕПТЕМБАР 2011. године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 25.000,00 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име редовне тр-
анше за мјесец септембар 2011. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 003) - Остали текући трансфе-
ри – Информисање. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 15 (петнае-
ст) дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
Бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
       

Број:03–14-1599/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 29. 
Редовној сједници, одржаној дана 11. 
10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
за мјесец СЕПТЕМБАР 2011. Године 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и  издатака у Буџе-
ту Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2011.годину да сагласност за 
доношење Одлуке о одобравању нов-
чаних средстава Јавном предузећу РТВ  
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де д.о.о. за мјесец СЕПТЕМБАР 2011. 
Године 
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Члан 2. 
 

 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:03–14–1599-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

819 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  
за плаћање чланарине 

 Скупштини европских регија 
 (АЕР) за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласн-

ост за плаћање чланарине Скупштини 
европских регија (АЕР) за 2011. годину 
у износу од 2.944,00 евра. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде на економском коду 613900 – 
Уговорене услуге. 
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 Средства уплатити на жиро-ра-
чун Скупштине европских регија, како 
слиједи: 

 

Assemblée des Régions d'Europe 
No Cpte 10278 01001 00037450445 67 
CCM STRASBOURG ST JEAN 
2 rue du Maire Kuss – BP79 
F-67000 STRASBOURG 
BIC – Swift CMCI FR 2A 
IBAN:FR76 1027 8010 0100 0374 5044 567 
 

са назнаком „чланарина за 2011.год.”. 
 

Члан 3. 
 
  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:03–14-1595/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

820 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 29. редовној сједници, одржаној дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку 
 о  давању сагласности за плаћање 
чланарине Скупштини европских 

регија (АЕР) за 2011. годину 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1.  
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину, да сагласност за до-
ношење Одлуке о давању сагласности 
за плаћање чланарине Скупштини ев-
ропских регија (АЕР) за 2011. годину. 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14–1595-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 200 - Текући транфери појед-
инцима, на који је Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде својом Од-
луком број: 03-14-599-1/11 од 17.05. 
2011.године дала сагласност, Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 29. редовној сједници, одржа-
ној дана 11.10.2011. године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању једнократних 
новчаних помоћи 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се је-
днократне новчане помоћи како слије-
ди: 
 

- Туруља Мунири у износу од 200,00 
КМ на име трошкова лијечења. 
Средства уплатити на жиро-рачун 
199-054-00616181-79, број текућег 
рачуна 21-66552-616181, отворен 
код ШПАРКАСЕ банке д.д. фили-
јала  Горажде.   

- Шабановић Бехији у износу од 
200,00 КМ на име трошкова лијече-
ња. 
Средства уплатити на жиро-рачун  
1325002010551012, отворен код НЛБ 
Тузланска банка д.д. Тузла, фили-
јала Горажде. 
 

- Пашовић Хасану у износу од  200,00 
КМ на име трошкова лијечења. 
Средства уплатити на жиро-рачун 
1325002009018218, отворен НЛБ Ту-
зланска банка филијала Горажде. 
 

- Ћатовић Алми у износу од  200,00 
КМ као помоћ за  лијечење. 
Средства уплатити на жиро-рачун 
1610000000000011 број штедног рач-
уна 093003973-0, отворен код Раи-
фаизен банке филијала Горажде. 
 

- Ахметспахић Кири у износу од 
1.000,00, на име уградње грађевинс-
ког материјала за санацију штета 
насталих клизиштем. 
Средства уплатити на жиро-рачун 
1325002010546453, отворен код НЛБ 
Тузланска банка д.д. Тузла филија-
ла Горажде. 
 

- Букало Јасминку, у износу од 200,00 
КМ на име тешке социјалне ситуа-
ције. 
Средства уплатити на текући рач- 
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ун број:132-73100111106-06, отворен 
код НЛБ Тузланска банка д.д. Туз-
ла филијала Горажде. 
 

- Херенда Нурудину у износу од 
200,00 КМ, на име тешке социјалне 
ситуације у породици. 
Средства уплатити на жиро-рачун 
1610300000000093 09-30-05427-5,  
отворен код Раифаизен банке фил-
ијала Горажде. 
 

- Панџа Јасмини и Касиму у износу 
од 300,00 КМ, на име трошкова лиј-
ечења. 
Средства уплатити на жирорачун 
1610300000000093 09-30-04772-5, отв-
орен код Раифаизен банке филија-
ла Горажде. 
 

- Алић Мевзети у износу од 200,00 
КМ на име тешке социјалне ситуа-
ције. 
Средства уплатити на рачун: 246-
01-000391-0 Развојна банка Ново Го-
ражде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бос-
анско – подрињског кантона Горажде, 
економски код 614 200 - Текући транс-
фери појединцима – БАЛ 006 (новча-
на помоћ незпосленим). 
 

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:03–14-1607/11             П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско- подри-
њског катона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подрњ-
ског кантона Горажде, на својој 29. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.10. 
2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 на Одлуку о одобравању 
једнократних новчаних помоћи 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, а из разлога хитнос-
ти, сагласна је да се у складу са члан-
ом 1. Одлуке о обустављању извршава-
ња појединих расхода и издатака у Бу-
џету Босанско - подрињског кантона 
Горажде за 2011. годину да сагласност 
за доношење Одлуке о одобравању је-
днократних новчаних помоћи. 
 

Члан 2. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског катона Горажде». 
 
Број:03–14–1607-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

31. октобар/листопад 2011. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
тона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви Босанско-
подрињског кантона Горажде  
да изврши набавку  лож-уља 
 у количини од 20.000  литара  

по цијени 1,92  КМ/л у вриједности 
38.400,00 КМ за потребе загријавања 
пословних просторија буџетских 

корисника 
 

Члан 1. 
 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку 
лож-уља за потребе загријавања посло-
вних просторија буџетских корисника 
од досадашњег добављача „ЕНОЛ” 
д.о.о Горажде у количини од 20.000 
литара по цијени 1,92 КМ/л у вријед-
ности 38.400,00 КМ, а у складу са од-
редбама Оквирног споразума. 

 
Члан 2. 

 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују Дирекција робних резерви и Ми-
нистарство за финансије Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, а средства 
су обезбијеђена у Буџету Дирекције ро-
бних резерви Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, екон- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
омски код 613 200–издаци за енергију. 
  

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:03–14-1579/11              П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину, 
број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
29. редовној сједници, одржаној   дана 
11.10.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  

 о давању сагласности Дирекцији робних 
резерви Босанско - подрињског кантона 
Горажде  да изврши набавку  лож-уља 

 у количини од 20.000  литара по цијени 
1,92  КМ/л у вриједности 38.400,00 КМ  
за потребе загријавања пословних 
просторија буџетских корисника 

 
Члан 1.  

 
 Влада Босанско–подрињског ка- 
нтона Горажде, а из разлога хитности,  
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о давању сагласности 
Дирекцији робних резерви Босанско - 
подрињског кантона Горажде да извр-
ши набавку  лож-уља за потребе загри-
јавања пословних просторија буџетск-
их корисника у количини од 20.000 ли-
тара по цијени 1,92 КМ/л у вриједнос-
ти 38.400,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14–1579-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и члана 23. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” бр:5/11), 
а на приједлог Министарства за фина-
нсије Босанско - подрињског кантона 
Горажде, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 29. редовној 
сједници, одржаној дана 11.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели средстава између 

буџетских корисника Министарства за 
унутрашње послове – Управе полиције 

 и Уреда интерне ревизије Босанско-
подрињског кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

   Овом Одлуком одобрава се пре-
расподјела - преусмјеравање средстава 
између буџетских корисника Минист-
арства за унутрашње послове – Управе 
полиције и Уреда интерне ревизије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де како слиједи: 
 
            Са економског кода 611100 – Бр-
уто плаће и накнаде плаће  Министа-
рства за унутрашње послове - Управа 
полиције Босанско-подрињског канто-
на Горажде преусмјерити средства у  
износу од 2.500,00 КМ на економски 
код 611200 – Накнаде трошкова запо-
слених Уреда интерне ревизије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за финансије, 
Министарство за унутрашње послове - 
Управа полиције и Уред интерне рев-
изије Босанско - подрињског кантона 
Горажде, свако у оквиру своје надлеж-
ности. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”.        
                      

Број:03-14-1601/11               П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

826 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона  
 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе («Службене нови-
не Босанско – подрињског кантона Го-
ражде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе 
о утврђивању платних разреда и кое-
фицијената за плате намјештеника у 
кантоналним органима државне служ-
бе («Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде», број:11/07), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 30. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.10.2011. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату 

 и накнаде за топли оброк замјесец 
ОКТОБАР 2011. 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 ОК-
ТОБАР 2011.године, у износу од 360,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк) за мје-
сец ОКТОБАР 2011. године, у износу 
од 8,00 КМ по једном радном дану. 
 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

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:03–14-1638 /11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р.                                                        
      Г о р а ж д е 
 

827 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о  одобравању текућих  
трансфера општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања по-
јединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину да сагласност за дон- 

Број 13 – страна 1857 
 

 
ошење Одлуке о одобравању текућих  
трансфера општинама у саставу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14–1639/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.                                     
      Г о р а ж д е 
 

828 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 39. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2011. годину («Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде» број: 5/11), Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих трансфера 
општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се те-

кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за јули  2011. године, како слиједи: 
 

1. Општина Горажде 100.000,00 КМ, 
из Буџета Министарства за финан- 
сије Босанско-подрињског кантона  



Број 13 – страна 1858 
 
 

Горажде, економски код 614100 
(БАЛ02) - Текући трансфери Оп-
штини Горажде на рачун број:161-
000-0092630161 отворен код  Рафиа-
изен банке Сарајево, филијала Гор-
ажде 
Врста  прихода:732114,  шифра:033, 
Буџетска организација: 0000000 

 

2. Општина Фоча - Устиколина 
100.000,00 КМ из  Буџета Министа-
рства за финансије Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, економс-
ки код 614100(БАЛ03) - Текући тр-
ансфери Општини Фоча–Устико-
лина на рачун број:101-140-0000220 
255, отворен код Привредне банке 
Сарајево филијала  Горажде. 

 

3. Општина Пале-Прача 100.000,00 
КМ, из Буџета Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614 
100(БАЛ04) - Текући трансфери 
Општини  Пале-Прача на  рачун 
број:102-007-0000001426, отворен код  
Унион банке Сарајево филијала Го-
ражде. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

Корисници  средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец по-
днијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
             

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
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:03–14–1639-1/11         П Р Е М И Ј Е Р                                         
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.                                     
      Г о р а ж д е 
 

829 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о  давању сагласности  
за плаћање авансног рачуна  

број: 03-115/11 од 11.10.2011.године 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о давању сагласности 
за плаћање авансног рачуна број: 03-
115/11 од 11.10.2011.године.   
 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1640/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.                                                        
     Г о р а ж д е 
 

830 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм «Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011.год-
ину» («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број: 8/11), 
утврђен Буџетом Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину и  
Одлуке Владе Босанско – подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-1014/11 од 
07.07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011. годину», Одлуке 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде број: 03-14-1459/11 од 16.09. 
2011. године о давању сагласности на 
Програм о измјенама и допунама Пр-
ограма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину», Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи број: 04-14-1015-3/11 од 01.06.2011. 
године, Упутства о измјенама и допун-
ама Упутства за остваривање новчаних 
подстицаја у примарној пољопривред- 

Број 13 – страна 1859 
 

 
ној производњи број: 04-14-2790-6/11 
од 21.09.2011.године, Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
авансног рачуна број: 03-115/11  

од 11.10.2011.године 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши плаћање авансног рачуна број: 
03-115/11 од 11.10.2011.године, испос-
тављаног од ЗЗ „Агроподриње“ Гора-
жде, по Уговору о извођењу радова ор-
ања, фрезања, набавке сјемена пшени-
це и набавке минералног ђубрива за 
прихрану на подручју Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, број: 03-14-
1521/11 од 30.09.211.године, у висини 
од 20% од укупне вриједности  угово-
ра, у износу од 11.914,00 КМ. 
    

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбједити из Буџета Мини-
старства за привреду са економског ко-
да 614 500 – ПОД 002 – подстицај пољ-
опривреденој производњи (Сјетва пш-
енице). 
 Средства уплатити на жиро-
рачун ЗЗ «Агроподриње» Горажде 
број: 1011400000044685, отворен код 
Привредне банке Сарајево, филијала 
Горажде. 



Број 13 – страна 1860 
 
 
 Као средство обезбјеђења аванс-
ног плаћања ЗЗ «Агроподриње» Гора-
жде је доставило потписану властиту 
бјанко мјеницу са припадајућим овла-
штењем.  
 

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:03–14–1640-1/11         П Р Е М И Ј Е Р                                                                            
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.                                                        
     Г о р а ж д е 
 

831 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 40. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/11), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

«Подршка мљекари  «Милгор»  д.о.о. 
Горажде» утврђених у Буџету 

Министарства за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде за 

2011.годину на економском коду 614 
400 (ХАП 004) - Подстицај 

пољопривредној производњи - 
Мљекара 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се саглас-
ност на Програм «Подршка мљекари 
«Милгор» д.о.о. Горажде» утврђен у 
Буџету Министарства за привреду Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
за 2011. годину, предложен од стране 
Министарства за привреду Босанско – 
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу од 150.000,00 
КМ за реализацију програма из члана 
1. ове Одлуке, пласираће се са позици-
је  Подстицај пољопривредној произв-
одњи, утврђене Буџетом Министарст-
ва за привреду Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, екон-
омски код 614 400 – ХАП 004 Подстиц-
ај пољопривредној производњи – 
Мљекара. 
 

Члан 3. 
 
            Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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 – по- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
дрињског кантона  Горажде». 
 
Број:03–14-1655/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.                                                        
      Г о р а ж д е 

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

831а) 
 

У складу са чланом 40. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 5/11), Министарство за 
привреду, утврђује: 
 
 

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

614 400 - ХАП 004 – Подстицај  
пољопривредној  производњи - 

Мљекара 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МЉЕКАРА 
“МИЛГОР“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ је назив 
Програма утрошка средстава Минис-
тарства за привреду, са економског ко-
да 614 400 – Подстицај  пољопривредн-
ој  производњи – Мљекара. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
 01.01.2011 - 31.12.2011. године 
 
Буџетска линија: Подстицај пољопри-
вредној  производњи - Мљекара 
 
Економски код:          614 400  
 
Аналитички код                  ХАП  004 
 
Буџетски раздјел:       17 
 

Укупна вриједност Програма: 
                                       150.000 КМ 

Брoj 13 – страна 1861 
 

 
Одговорно лице:  
          Демир Имамовић,дипл.оец  
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице: Расим  Сијерчић 
 
Контакт-телефон:  038 227 857 
 
Контакт е-маил:    privreda@bpkgo.bа 
 
Интернет:        www.bpkgo.bа 
  
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 40. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2011. годину дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-14-1655/11 од 
19.10.2011. године. 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
2.1.Сврха Програма 
 

(1) 
 

Намјена Програма утрошка ср-
едстава Министарства за привреду са 
буџетског кода 614 400 – ХАП 004 – По-
дстицај  пољопривредној  производњи 
– Мљекара  јесте  пружање  подршке  у 
санирању економских и финансијских 
проблема са којима се суочава мљека-
ра ''Милгор'' д.о.о. Горажде у 2011. год-
ини у циљу њене ревитализације и по-
новног покретања. 

 
(2) 

 
         Сврха Програма подршке Мље-
кара „Милгор“ д.о.о. Горажде је санац-
ија и покретање привредног друштва 
Мљекаре „Милгор“ д.о.о. Горажде, као 
и покретање капацитета за прераду  
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млијека у млијечне производе. 
 

(3) 
 

Сврха Програма је, такођер, да 
у складу са чланом 40. Закона о изврш-
ењу Буџета, осигура плански и транс-
парентан утрошак средстава, одобрен 
на економском коду 614 400–ХАП 004 – 
Подстицај пољопривредној производ-
њи – Мљекара. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 400 – ХАП 004 – 
Подстицај пољопривредној производ-
њи – Мљекара, Буџета Министарства 
за привреду Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за 2011.годину (у даљ-
ем тексту Програм), дефинише битне 
елементе за добијање сагласности за 
Програм од стране Владе Босанско-по-
дрињског кантона, као што су општи 
циљеви Програма, критерији за распо-
дјелу средстава, потребна средства, ко-
рисници средстава, процјена резулта-
та који ће се остварити Програмом те 
процјена непредвиђених расхода и из-
датака у оквиру Програма. 
 
3.     ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
3.1. Општи циљ Програма 
 

(1) 
 

Основни циљ Програма је пру-
жање подршке мљекари „Милгор“ 
д.о.о., у складу са Програмом санације 
за покретање рада мљекаре ''Милгор'' 
д.о.о. Мравињац – Горажде у циљу 
стварања услова за поновно покретање 
мљекаре самостално или у сарадњи са 
стратешким партнером. 
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(2) 
 

Програм не садржи специфич-
не циљеве, већ ће се имплементација 
програма одвијати у фазама у складу 
са динамиком реализације прве и дру-
ге фазе програма санације. Програм 
санације мљекаре ''Милгор'' је састав-
ни дио овог Програма. 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 

 ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

(1) 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка дефинисана су 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на у укупном износу од 150.000 КМ. 
Средства за ове намјене налазе се на 
економском коду 614 400 – ХАП 004 – 
Подстицај  пољопривредној  произво-
дњи – Мљекара. 
 

(2) 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма ће се одвијати у фазама у 
складу са динамиком санационог про-
грама. 

За прву фазу имплементације 
програма санације обезбједиће се фи-
нансијска подршка од максимално 
64.197,98 КМ.  

За другу фазу имплементације 
програма санације обезбједиће се фи-
нансијска подршка од минимално 
76.366,31 КМ. 

Остатак средстава ће се искори-
стити за издатке који су непредвиђени 
програмом санације, а који су неопхо-
дни у циљу рјешавања кључних проб-
лема у процесу поновног покретања 
пословања Мљекаре ''Милгор''. 
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5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ   

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови 

 
(1) 

(Распоређивање средстава) 
 

Финансијска средства одобрена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2011.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 5/11), на економском 
коду 614 400 – ХАП 004 – Подстицај  
пољопривредној  производњи – Мљек-
ара у укупном износу 150.000 КМ, ра-
споређиваће се на основу одобрених 
захтјева достављених од стране овлаш-
теног представника Мљекаре ''Милг-
ор'' д.о.о. Горажде у складу са одредба-
ма овог Програма. 

 
(2) 

(Критерији за расподјелу) 
 

За расподјелу средстава, у ск-
ладу са општим циљем Програма, ни-
су предвиђени посебни критерији за 
расподјелу средстава. Средства ће се 
распоредити привредном друштву 
Мљекара „Милгор“ д.о.о. Горажде. 

 
(3) 

(Кандидовање захтјева) 
 

 У оквиру Програма могуће је 
достављање захтјева за суфинансира-
ње или потпуно финансирање активн-
ости привредног друштва.  

Достављање захтјева за средств-
има је дефинисано процедурама апли-
цирања.  
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(4) 
(Одобравање захтјева) 

 
 Захтјеви за средствима достављ-
ају се у форми предвиђеној у овом Пр-
ограму. 
 Правилно попуњавање пропис-
ане форме омогућава да се сви аспекти 
захтјева селектују и процијене. 
 
5.2. Процедуре аплицирања,  

 селекције, евалуације  
 и рангирања приједлога    
 пројеката и захтјева  

 
(1) 

(Апликанти) 
 

Привредно друштво Мљекаре 
„Милгор“д.о.о. Горажде има статус ап-
ликанта за средства из овог Програма. 

 
(2) 

(Корисници  средстава) 
 

Због специфичности финансиј-
ске ситуације у којој се налази Мљека-
ра ''Милгор'' д.о.о. Горажде средства за 
имплементацију прве фазе имплемен-
тације програма санације ће се испла-
ћивати на посебан банковни рачун уд-
ружења ''Фармер'' које је и оснивач пр-
ивредног друштва Мљекаре ''Милгор'' 
д.о.о., односно Мљекара ''Милгор'' 
д.о.о. након деблокирања банковних 
рачуна. 

 
(3) 

(Подношење  захтјева   
за  средствима) 

 
Апликант доставља један захтј-

ев за средствима за укупан износ пла-
нираних средстава по Програму.  
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 Апликант може доставити  зах-
тјеве за средствима  од дана  обављива-
ња овог Програма у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ до 31. децембра  2011.године. 

 
(4) 

(Обавезни  садржај  захтјева) 
 

   Приликом аплицирања у виду  
захтјева за одобравање средстава,  апл-
икант је дужан навести сљедеће  инфо-
рмације: 
 

- разлог  због  којег се захтјевом  тра-
жи  одобравање  средстава, 

- информације о усклађености  захт-
јева са општим циљевима Програ-
ма,  

- преглед  планираних активности,   
- укупни износ средстава  неопходн-

их за провођење планираних  акти-
вности, 

- очекивани резултат који се плани-
ра остварити, 

- тражени  износ  средстава од Мин-
истарства привреде,  

- износ средстава који би се обезбје-
дио  из  других  извора. 

 
(5) 

(Финансирање  захтјева   
за  средствима) 

 
 Захтјеви за одобравање средста-
ва не могу бити већи од 150,000 КМ. 
Властита средства апликанта су поже-
љна, али нису обавезујућа.  

 
(6) 

(Отварање  апликација и 
административна  провјера) 

 
 Апликације за захтјеве за сред-
ствима се отварају акон пријема и као  
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такве упућују у процедуру админис-
тративне провјере и оцјењивања. 
 Административна провјера се  
проводи у циљу утврђивања да ли  ап-
ликант испуњава услове за учествова-
ње у кориштењу средстава Министар-
ства за привреду у оквиру овог Прог-
рама. 
 Комисија ће административном  
провјером провјеравати  да ли  је  свака  
апликација задовољила сљедеће  усло-
ве: 
 
- да апликант испуњава опште усло-

ве за учествовање у Програму, 
- да је апликација у складу са општ-

им циљем  Програма, 
- да је документација потпуна и исп-

равно попуњена у складу са пропи-
саном формом. 

- Уколико су ови услови испуњењи, 
комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Програ-
ма. У супротном, апликација ће и 
без евалуације бити одбијена из ад-
министративних разлога.  

 
Апликације писане рукопис-

ом ће бити аутоматски одбијене.  
 

Након проведене администрат-
ивне процедуре, Министарство ће оба-
вијестити апликанта о резултатима ад-
министративне провјере. 

 
(7) 

(Евалуација достављених захтјева  
за средствима) 

 
Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене администра-
тивне провјере. 

У евалуацији захтјева комисија 
примјењује три групе индикатора и то: 
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• Релевантност, 
• Одрживост, 
• Буџет  и трошковна ефикасност. 
 

(8) 
(Оцјењивање апликација) 

 
Евалуација захтјева се проводи 

на основу Скале за евалуацију. Евалуа-
цијски критерији су подјељени у окви-
ру група и подгрупа. За сваку подгру-
пу комисија даје оцјену између 1 и 5 
према слиједећим категоријама процј-
ена:  

 
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 евалуацијској скали. Мак-
сималан број бодова за захтјев за сред-
ствима 80. 

Захтјеви за средствима који им-
ају мање од 50 бодова се одбацују у пр-
вом кругу селекције. Уколико је укуп-
ан резултат у поглављу релевантност 
мањи од 15, апликација се одбија, без 
обзира на добивен укупан максималан 
број бодова. Уколико је укупан резулт-
ат у поглављу буџет и трошковна еф-
икасност мањи од 15, апликација се 
одбија, без обзира на добивен укупан 
максималан број бодова. 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Сви чланови ком-
исије додјељују оцјене, а укупан број 
бодова се добија када се оцјене добиве-
не од свих чланова комисије подијеле 
са бројем чланова комисије. 
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(9) 
(Скала за евалуацију) 

 
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА 

ОПИС ИНДИКАТОРА  ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта   
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом   
1.2.Процијењени ниво техничког знања неопходног  
      за имплементацију пројеката   

2. Релевантност  30 
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне 
        циљеве Програма  5x2 

2.2.Колико је апликација у складу са програмом санације  5x2 
2.3.  Колико је апликација релевантна за очекиване резулате 

 Програма  5x2 

3. Методологија   
3.1.Да ли активности у приједлогу пројекта одговарајуће 
      и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта   

3.2.Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа 
       проблема, да ли су предложене активности одговарајуће  
       за рјешавање презентованог проблема, те да ли су на задовољава- 
       јући начин укључени сви који могу допринијети рјешавању 
       проблема 

  

4. Одрживост  20 
4.1.Да ли ће предложене активности значајније допринијети 
      рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта  
      или захтјеву 

 5 

4.2.Да ли предложене активности могу имати позитивне ефекте  
       на испуњавање циљева програма санације мљекаре ''Милгор'' 
       д.о.о. Горажде 

 5x2 

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

 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност  30 
5.1.Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних 
      резултата задовољавајући  5x2 

5.2.Да ли је висина предложених трошкова адекватна  
      за имплементацију планираних активности  5x2 

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

 5x2 

      МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА  80 
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(10) 
(Процедуре одобравања захтјева 

 за средствима) 
 

Апликацију поднесену у фор-
ми захтјева комисија рангира по броју 
освојених бодова, за оне захтјеве 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 евалуа-
ције. У току провођења процедура од-
обравања захтјева комисија води рачу-
на о претходно одобреним захтјевима, 
одобреним пројектима одноно пројек-
тима који се налазе у процесу одобрав-
ања. Комисија може предложити при-
времену суспензију процедура одобра-
вања захтјева највише до 3 мјесеца, на-
кон чега доноси коначни приједлог од-
луке. 
 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, али за чије фин-
ансирање нема расположивих средста-
ва стављају се на листу чекања у случа-
ју обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама 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 Го-
ражде – економски код 614 400 – ХАП 
004– Подстицај пољопривредној  прои-
зводњи – Мљекара. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од одобравању захтјева за исп-
латом средстава од стране Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, за-
хтјев је одобрен и Министарство доста- 
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вља захтјев за плаћање Министарству 
за финансије. 
 
5.3. Приоритети и посебни услови  
 

(1) 
 

Приликом процеса селекције и 
евалуације предност ће се давати зах-
тјевима који доприносе санацији и по-
кретању привредног друштва Мљека-
ре „Милгор“ д.о.о. Горажде. 
 
6. НАЗИВ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА 
 

(1) 
 

Корисник средстава по овом Пр-
ограму је привредно друштво Мљека-
ра „Милгор“ д.о.о. Горажде. 
 

У случају да се средства по овом 
Програму исплате посредством Удру-
жења ''Фармер'' у складу са Програм-
ом санације, директни корисник сре-
дстава ће бити привредно друштво 
Мљекара ''Милгор'', које ће водити по-
себну евиденцију о добивеним средс-
твима посредством удружења ''Фарм-
ер'' као о добивеним средствима из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона. 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су на-
длежни запослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на прово-
ђењу Програма. Радници Министарст-
ва који ће бити укључени у имплемен-
тацију пројекта су: 

 

- Супервизор  
Програма:     Расим Сијерчић 
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- Службеник за мониторинг 

и извјештавање:         Алић Ермина 
- Намјештеник надлежан за админи-

страцију:            Русмир Исламагић 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 

 
(1) 

 
Реализацијом Програма очеку-

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

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

Испуњавање циљева из Програма 
санације за покретање Мљекаре 
„Милгор“ д.о.о. Мравињац Гораж-
де који ће се огледати кроз следеће 
активности:   

 

- Разријешење старог надзорног одб-
ора и директора, односно именова-
ње новог надзорног одбора и дире-
ктора. 

 

- Закључити Споразуме са свим по-
вјериоцима о начину исплате пот-
раживања који ће омогућити дебл-
окаду рачна и нормалан рад прив-
редног друштва. 

 

- Имплементација прве и друге фазе 
активности из Програма санације 
Мљекаре ''Милгор'' д.о.о. Горажде, 

 

- Укљученост управљачких тијела 
привредног друштва за осигурање 
материјакних и других услова за 
санацију објеката, прикључак на 
комуналије, заштиту објекта  те из-
наћи најповољнији начин за норм-
ално функционисње мљекаре. 

                                                                    
(2) 

 
Мјерење  резултата активности   
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ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга имплементације и резулта-
та обиласком корисника  на терену на 
основу писмених извјештаја корисни-
ка средстава. 
 

У циљу  осгурања  процјене  ре-
зултата  Програма  Мљекара ''Милгор'' 
д.о.о. Горажде је ужна након  утрошка  
одобрених средстава доставити  Мин-
истарству за привреду  извјештај о пр-
оведеним активностима која су одобр-
ена за финансирање из Програма. Фо-
рма и садржај  Извјештаја  о  утрошку  
средстава ће бити достављени свим  
корисницима  средстава.  
 

(3) 
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614 400 – ХАП 004 – Подстицај  пољоп-
ривредној  производњи – Мљекара, вр-
шиће Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
службеници Министарства који су де-
финисани Програмом. 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
    РАСХОДА И РИЗИКА  
    И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

У приједлозима пројеката или 
захтјевима за средствима апликанти су 
дужни процијенити све ризике који 
могу утицати на остваривање планир-
аних резултата пројекта. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти мјере које ће подузети у случају ос-
тваривања ризика који могу утицати 
на остваривање планираних резулта-
та.  
 

У случају да на појединим став-
кама средства не буду у потпуности  
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утрошена, а на појединим недостају, 
Министарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде својом 
Одлуком има право иста да преусмје-
ри у другу ставку.   
    
Број:04-14-3166-1/11      М И Н И С Т А Р 
11.10.2011.године      Демир Имамовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 
Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-14-1655/11   
дана 19.10.2011. године. 
 

832 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о исплати новчаних 
средстава за подстицај 

пољопривредној производњи 
(производња меркантилног 

кромпира) 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања  
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појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава за подстицај пољопривред-
ној производњи (производња меркан-
тилног кромпира). 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1641/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм «Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011.годи-
ну («Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде», број: 8/11) 
утврђен Буџетом Босанско –подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину и 
Одлуке Владе Босанско – подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-1014/11од 
07.07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011.годину» и Упутст-
ава за остаривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној произ-
водњи, број: 04-14-1015-3/11 од 01.06. 
2011.године («Службене новине Босан- 
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ско–подрињског кантона Горажде»,бр-
ој:8/11) и Одлуке о давању сагласнос-
ти на «Програм о измјенама и допуна-
ма Програма подстицај пољопривред-
ној производњи за 2011.годину» број: 
03-14-1459/11 од 16.09.2011.године, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 30. редовној сједници, 
одржаној дана 19.10.2011.г.,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 
производњи (производња 
меркантилног кромпира) 

 
Члан  1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
2.625,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – производња меркантилног кр-
омпира. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољоп-
ривредних произвођача који су оства-
рили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 
1.СПП «В&П 1705»  
    вл. Хубјер Едим                1.575,00 КМ 
2.ДОО «Браћа Каровић»  
   вл. Каровић Решад           1.050,00 КМ 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско- 
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подрињског кантона Горажде, а средс-
тва у износу од 2.625,00КМ ће се обез-
биједити 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 Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско – по-
дрињског кантона  Горажде». 
 
Број:03–14–1641-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03),  Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању иницијативе  

за преговоре и усаглашавање  
параметара за закључење  

концесионог уговора за МХЕ  
«Осаница 1» на ријеци Осаници, 

Општина Горажде 
 

Члан 1. 
 
  Овом Одлуком покреће се ини-
цијатива за преговоре и саглашавање 
параметара за закључивање  концеси- 
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оног  Уговора  за МХЕ «Осаница 1» на 
ријеци Осаници у мјесту Осаница, Оп-
штина Горажде са привредним друш-
твом «Електропривреда БиХ» д.д. Са-
рајево. 
 

Члан 2. 
 
 На основу ове Одлуке и прове-
деног поступка усаглашавања парам-
етара, Министарство за привреду Бос-
анско–подрињског кантона Горажде  
ће израдити нацрт уговора за кориш-
тење МХЕ «Осаница 1» на ријеци Оса-
ници у мјесту Осаница, Општина Гор-
ажде.  
 

Члан 3. 
 
 Усвајају се параметри за прего-
воре, који ће бити и предмет нацрта  
уговора, како слиједи: 
 

- једнократна  концесиона  надокна-
да, минимално 2% од вриједности  
укупне инвестиције за МХЕ «Осан-
ица 1», 

- текућа концесиона надокнада, 10%  
од  укупно оствареног  прихода  од  
продаје електричне енергије по  тр-
енутно важећој цијени за кWх про-
изведен из обновљивих извора ен-
ергије, 

- текућа концесиона надокнада ће се  
плаћати на начин и за вријеме  ка-
ко је то регулисано у нацрту  угов-
ора, с тим да период екуће  конце-
сионе надоканде обухвати  вријеме 
за које није плаћена концесиона 
надокнада, а од момента усвајања 
Закона о концесијама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде («Слу-
жбене новине Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде» број: 5/03). 
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Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се обја-
вити у «Службеним новинама  Босан-
ско–подрињског кантона  Горажде». 
         
Број:03–17-1642/11              П Р Е М И Ј Е Р                                        
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана 19.10. 
2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о давању сагласности   
за суфинансирање Пројекта  

«Изградња обалоутврде на ријеци 
Прачи, дионица Топлик-Нехаји»,  

у општини Пале-Прача 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања по-
јединих расхода и издатака у буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж- 
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де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о  давању  сагласности  
за суфинансирање Пројекта  «Изград-
ња обалоутврде на ријеци Прачи, дио-
ница Топлик-Нехаји», у општини Па-
ле-Прача. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1643/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Програма о измјенама и допуна-
ма Плана и Програма утрошка средст-
ава у сектору водопривреде за 2011.го-
дину број:04-14-1513-5/11 од 26.08.2011. 
године, а у вези  са чланом 36. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2011. годину 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:5/11), Вла-
да Босанско – подрињског кантона Го-
ражде, на својој 30. редовној сједници, 
одржаној дана 19.10.2011.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности   

за  суфинансирање Пројекта  
«Изградња обалоутврде на ријеци 
Прачи, дионица Топлик-Нехаји», 

 у општини Пале-Прача 
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Члан 1. 
 
  Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за суфинансирање Пројекта  
«Изградња обалоутврде на ријеци Пр-
ачи, дионица Топлик-Нехаји», у општ-
ини Пале-Прача, предложеног од стр-
ане Општине Пале-Прача, и за ове се 
намјене одобравају средства у износу 
од 30.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Обавезује се Општина Пале-Пр-
ача, као имплементатор Пројекта из 
члана 1. ове Одлуке да, након реализа-
ције Пројекта достави Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде извјешт-
ај о намјенском утрошку одобрених 
средстава. 
 

Члан 3. 
 
          Овлашћује се Министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, уз претходно прибављено 
мишљење Кантоналног правобранил-
аштва, закључи уговор о суфинансир-
ању пројекта и намјенском утрошку 
одобрених средстава са Општином Па-
ле-Прача, којим ће се регулисати међ-
усобна права и обавезе. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 30.000,00 КМ обезбије-
дити из Буџета Владе Босанско-подри-
њскогкантона Горажде, утврђена на 
економском  коду 615 100 – Капитални  
трансфери  нижим нивоима  власти.    



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће дасе обј-
ави у «Службеним новинама  Босанско 
-подрињског кантона  Горажде». 
      

Број:03–14–1643-1/11         П Р Е М И Ј Е Р                                                                           
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

837 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 на Одлуку о давању  сагласности  
за суфинансирање  Пројекта  

«Водоснабдијевање општине Фоча-
Устиколина II фаза-Изградња 

секундарне мреже за насеља Њухе, 
Мрђелићи, Гајеви и Осаница», 
 у општини Фоча-Устиколина 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се, у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету  
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину, да сагласност за до- 
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ношење Одлуке о давању  сагласности  
за суфинансирање Пројекта  «Водосн-
абдијевање општине Фоча-Устиколи-
на II фаза - Изградња секундарне мре-
же за насеља Њухе, Мрђелићи, Гајеви 
и Осаница», у општини Фоча-Устико-
лина. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1644/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

838 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Програма о измјенама и допу-
нама Плана и програма утрошка сре-
дстава у сектору водопривреде за 2011. 
годину број: 04-14-1513-5/11 од 26.08. 
2011. године, а у вези са чланом 36. За-
кона о извршењу Буџета Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2011. го-
дину («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/11), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 30. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.10.2011. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за суфинансирање  
Пројекта  «Водоснабдијевање општине  
Фоча-Устиколина II фаза  - Изградња 
секундарне мреже за насеља Њухе, 
Мрђелићи, Гајеви и Осаница»,  
у општини Фоча-Устиколина 
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Члан 1. 
 
  Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за суфинансирање Пројекта  
«Водоснабдијевање општине Фоча-
Устиколина II фаза-Изградња секунда-
рне мреже за насеља Њухе, Мрђелићи, 
Гајеви и Осаница», у општини Фоча-
Устиколина, и за ове се намјене одобр-
авају средства у износу од 30.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Обавезује се Општина Фоча-Ус-
тиколина, као имплементатор Пројек-
та из члана 1. ове Одлуке, да након ре-
ализације Пројекта достави Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
извјештај о намјенском утрошку одоб-
рених средстава. 
 

Члан 3. 
 
          Овлашћује се министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, уз претходно прибављено 
мишљење Кантоналног правобранил-
аштва, закључи уговор о суфинансир-
ању пројекта и намјенском утрошку 
одобрених средстава са Општином 
Фоча-Устиколина, којим ће се регули-
сати међусобна права и обавезе. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду  и  
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 30.000,00 КМ обезбије-
дити из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, утврђена на 
економском коду  615 100 – Капитални  
трансфери  нижим нивоима  власти.    

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

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:03-14–1644-1/11          П Р Е М И Ј Е Р                                         
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
 о  исплати новчаних средстава 
ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 

Горажде за извршену превентивну 
дијагностику (израду млијечних 
картона) код млијечних грла 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и  издатака у Буџе-
ту Босанско-подрињског кантона  Гор- 
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ажде за 2011.годину, да сагласност за 
доношење Одлуке о исплати новчаних 
средстава ЈП Ветеринарска станица 
д.о.о. Горажде за извршену превенти-
вну дијагностику (израду млијечних 
картона) код млијечних грла. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1645/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

840 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању сагл-
асности на Програм «Подстицај пољо-
привредној производњи за 2011. годи-
ну» («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:8/11), 
утврђен Буџетом Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину,  Од-
луке Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде број: 03-14-1014/11 од 07. 
07.2011.године о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма «Подстицај пољопривредној 
производњи за 2011. годину», Одлуке 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде број:03-14-1459/11 од 16.09. 
2011.године о давању сагласности на 
Програм о измјенама и допунама Пр-
ограма «Подстицај пољопривредној  
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производњи за 2011. годину», Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи број: 04-14-1015-3/11 од 01.06.2011. 
године, Упутства о измјенама и допу-
нама Упутства за остваривање новчан-
их подстицаја у примарној пољоприв-
редној производњи број:04-14-2790-6/11 
од 21.09.2011.године, Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

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

Горажде за извршену превентивну 
дијагностику (израду млијечних 
картона) код млијечних грла 

 
Члан 1. 

  
 Овом Одлуком Министарству 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава се исплата 
новчаних средстава у износу од 2.940,00 
КМ за извршену дијагностику, однос-
но израду млијечних картона (84 мли-
јечна картона x 35 КМ). 
  

Члан  2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује 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 
кода 614 500 – ПОД 002 – подстицај 
пољопривреденој производњи (прев-
ентивна дијагностичка испитивања до-
маћих животиња). 
 Средства уплатити на жиро- 
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рачун ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 
Горажде број:1011400000018010, отво-
рен код Привредне банке Сарајево, 
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 «Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–1645-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.        
      Г о р а ж д е 
 

841 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм «Подстицај пољ-
опривредној производњи» за 2011.го-
дину («Службене новине Босанско – 
подрињског кантона Горажде», број: 
8/11), утврђен Буџетом Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2011.го-
дину, и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде број: 03-14-
1014/11од 07.07.2011.године, о давању 
сагласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма «Подстицај пољо-
привредној производњи за 2011.годи-
ну» и Упутстава за остаривање новча-
них подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи, број: 04-14-1015-
3/11 од 01.06.2011.године («Службене 
новине Босанско – подрињског канто-
на Горажде», број: 8/11) и Одлуке о да- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
вању сагласности на ,,Програм о измје-
нама и допунама Програма подстицај 
пољопривредној производњи за 2011. 
годину“ број: 03-14-1459/11 од 16.09. 
2011.године, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана  19. 
10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 

Удружењу узгајивача  медоносног, 
ароматичног и љековитог биља 
Босанско-подрињског кантона  

«Фацелија» Горажде  
за суфинансирање организације  
манифестације - V Дани меда  
и љековитог биља «Живјети  
 с природом Горажде 2011.» 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врши се додјела 

новчаних средстава у износу од 2.000,00 
КМ Удружењу узгајивача медоносног, 
ароматичног и љековитог биља Босан-
ско-подрињског кантона  «Фацелија» 
Горажде за суфинансирање организа-
ције манифестације - V Дани меда и 
љековитог биља «Живјети  с природом 
Горажде 2011». 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи – Резер-
вна средства.  
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Члан 3. 
 

Средства у износу од 2.000,00 
КМ уплатити на жирорачун Удруже-
ња узгајивача медоносног, ароматичн-
ог и љековитог биља Босанско-подри-
њског кантона «Фацелија» Горажде, от-
ворен код Унион банке д.д. Сарајево 
филијала Горажде, број:1020070000024124. 
 

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 – по-
дрињског кантона  Горажде». 
 
Број:03–14-1658/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р.        
      Г о р а ж д е 
 

842 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског канто-
на Горажде  («Службене новине Боса-
нско – подрињског кантона Горажде», 
број: 5/03) и Одлуке Владе Босанско – 
подрињског кантона Горажде о обус-
тављању извршавања појединих расх-
ода и издатака у Буџету Босанско – по-
дрињског кантона Горажде за 2011. го-
дину, број:03-14-1211/11, Влада Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде, на 
својој 30. редовној сједници, одржаној  
дана 19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку   
о додјели новчаних средстава 

Удружењу узгајивача медоносног, 
ароматичног и љековитог биља 
Босанско-подрињског кантона  

«Фацелија» Горажде  
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за суфинансирање организације  
манифестације – V Дани меда 
 и љековитог биља «Живјети  

 с природом Горажде 2011» 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџе-
ту Босанско-подрињског кантона  Гор-
ажде за 2011.годину да сагласност за 
доношење Одлуке о додјели новчаних 
средстава Удружењу узгајивача медо-
носног, ароматичног и љековитог би-
ља Босанско-подрињског кантона «Фа-
целија» Горажде за суфинансирање 
организације манифестације V Дани 
меда и љековитог биља «Живјети с пр-
иродом Горажде 2011». 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14–1658-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

843 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде» број:10/11), Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде,  
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на својој 30. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора 

ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде 
 

I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Средња стручна школа 
«Џемал Биједић» Горажде, како слије-
ди: 
 

1. Трго Азина, 
2. Ваљевчић Азра, 
3. Куновац Саудин, 
4. Канлић Џана 
5. Габела Сафета.                                                                                                                                      
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број:03-05-1647/11               П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

844 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) те на основу члана 133. Закона о 
средњем образовању и одгоју («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 10/11), Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 30. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.10.2011. године, д о н о с и: 
 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о привременом именовању 

предсједника и чланова Школског 
одбора ЈУ ССШ «Џемал Биједић»  

Горажде 
 
I 

 
У привремени Школски одбор 

Јавне установе Средња стручна школа 
«Џемал Биједић» Горажде, именују се: 
 
1. Халида Куртовић, из реда оснивача 
2. Ваљевчић Азра, из реда локалне 
                                 заједнице 
3. Мухамед Хубанић, из реда тржишта 
                                     рада 
4. Канлић Џана, из реда успослених 
5. Габела Сафета, из реда родитеља –  
                                 старатеља. 
 

II 
                                                                                                                                    

Привремени Одбор из тачке I 
овог Рјешења именује се на период до 
60 дана, односно до окончања поступ-
ка којим ће се извршити коначно име-
новање у складу са Законом о минист-
арским, владиним и другим именова-
њима у Федерацији Босне и Херцего-
вине («Службене новине ФБиХ» број: 
12/03), те Законом о средњем образо-
вању и одгоју. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

Број:03-14-1648/11               П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
  

845 
 

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



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11, Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  

 о одобравању новчаних средстава 
носиоцима пројектних активности  
са подручја Босанско – подрињског 

кантона  Горажде на име 
суфинансирања пројектних 

активности у  циљу стварања услова 
за развој и афирмацију културе  

и техничке културе 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања по-
јединих расхода и  издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава носиоцима пројектних 
активности са подручја Босанско – по-
дрињског кантона  Горажде на име су-
финансирања пројектних активности 
у циљу стварања услова за развој и аф-
ирмацију културе и техничке културе. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 

Број 13 – страна 1879 
 
 
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-1649/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

846 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 100 (КАН 002) –
– Текући трансфер за културу за 2011. 
годину број: 10-14-1858-2/11 од 12.05. 
2011. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 30. ре-
довној сједници, одржаној дана 19.10. 
2011. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
носиоцима пројектних активности  
са подручја Босанско – подрињског 

кантона  Горажде на име 
суфинансирања пројектних 

активности у циљу стварања услова 
за развој и афирмацију културе  

и техничке културе 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 33.500,00 КМ но-
сиоцима пројектних активности са по-
дручја Босанско – подрињског кантона  
Горажде на име суфинансирања прој-
ектних активности у циљу стварања ус-
лова за развој и афирмацију културе и 
техничке културе то:  
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ   
ГОРАЖДЕ 
 

1. ДАНИ ИСАКА САМОКОВЛИЈЕ СУНЦЕ 
НАД  ДРИНОМ  

        ГОРАЖДЕ – САРАЈЕВО – ФОЈНИЦА 2011.  
        (1.200,00 КМ) 
2. АПРИЛСКИ ДАНИ КУЛТУРЕ 

– ГОРАЖДАНСКО ПРОЉЕЋЕ 
ГОРАЖДЕ 2011. 

        (2.000,00 КМ) 
3. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СА    
        ТРАДИЦИОНАЛНОМ  
        МАНИФЕСТАЦИЈОМ  
       «ДРИНСКЕ ВЕЧЕРИ ДЈЕЧИЈЕ ПОЕЗИЈЕ»/  
        ОБОГАЋИВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА, 
        РАЗВОЈ САДРЖАЈА И МЕТОДА РАДА 
        БИБЛИОТЕКЕ, ЊЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ 
        ДИЈАЛОГА, РАД СА ЛИТЕРАРНИМ  
        И ДРАМСКИМ СЕКЦИЈАМА И  
        ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 
        (1.900,00 КМ) 
4. ГОРАЖДЕ ЧИТА 
        (800,00 КМ) 
5. ПОЗОРИШНА УМЈЕТНОСТ У НАШЕМ 

ГРАДУ 
       (5.300,00 КМ) 
6. ИНТЕРНЦИОНАЛНИ ДЈЕЧИЈИ 

 ФЕСТИВАЛ „ШТА СЕ  ПЈЕСМОМ  
 САЊА 2011.“ 

         (2.300,00 КМ) 
7. КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА                      
        „РАДЕ ЈОВАНОВИЋ“ 
        (1.100,00 КМ) 
8. КОНЦЕРТ „СЈЕЋАЊЕ НА МИРСАДА  
         СИЈЕРЧИЋА“ 2011. 
         (1.100,00 КМ) 
9. АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И 

 ПЈЕСАМА И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ  
БАШТИНЕ ЗА 2011. 

        (2.500,00 КМ) 

 18.200,00 КМ 

Жирорачун ЦЕНТАРА ЗА КУЛТУРУ  ГОРАЖДЕ број: 1011400000065152 отворен код ПБС 
ДД Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245029610000. 
 
КУД «ПОЛЕТ» 
УСТИКОЛИНА 
 

РАД НА ОЧУВАЊУ КУЛТУРНЕ 
БАШТИНЕ И ЈАЧАЊЕ ИЗВОРНОГ 
СТВАРАЛАШТВА 

2.500,00 КМ 

Жирорачун КУД-а “Полет” Устиколина број: 1610300001400094 отворен код Рафиаизен 
банке филијала Горажде, ИД број: 4245013530006. 
КУД «АЗОТ» ВИТКОВИЋИ 
 

МЕЂУНАРОДНА СМОТРА ФОЛКЛОРА 
ГОРАЖДЕ 2011 

2.500,00 КМ 

  Жирорачун КУД-а “Азот” Витковићи - Горажде број: 1020070000017334 отворен код Унион 
банке д.д. Сарајево експозитура Горажде, ИД број: 4245031600003. 
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УДРУЖЕЊЕ РАДИО КЛУБ 
„ТЕХНИЧАР“ ГОРАЖДЕ 

ТАКМИЧЕЊЕ РАДИО АМАТЕРА 1.000,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА РАДИО КЛУБ „ТЕХНИЧАР“ ГОРАЖДЕ број: 1011400000232768, отворен 
код ПБС банке Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245017950000.  
 
БЗК «ПРЕПОРОД» ГОРАЖДЕ 
 

ОБРАЗОВНО-ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
НА АФИРМАЦИЈИ И ПОВЕЋАЊУ ЗНАЊА 
ИЗ КУЛТУРЕ БОШЊАКА 

500,00 КМ 

Жиро-рачун БЗК «ПРЕПОРОД» ГОРАЖДЕ број: 1011400000616112 отворен код ПБС д.д. Сарајево 
Филијала Горажде, ИД број: 4200505780209. 
 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА КУЋНЕ  
РАДИНОСТИ „МОТИВ“ ГОРАЖДЕ 

САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА ИЗРАДУ 
ТРАДИЦИОНАЛНИХ БОСАНСКИХ 
РУКОТВОРИНА 

900,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ЖЕНА КУЋНЕ РАДИНОСТИ „МОТИВ“ ГОРАЖДЕ број: 1990540006180157 
отворен код Шпаркасе  банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број:4245043440001. 
 
УДРУИЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА  
ПОМОЋ МЕНТАЛНО  
РЕТАРДИРАНИМ ЛИЦИМА  
БПК ГОРАЖДЕ 

РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИКЕБАНА ОД 
СУШЕНОГ  ЦВИЈЕЋА  

1.400,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУИЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИМ ЛИЦИМА БПК 
ГОРАЖДЕ број: 1610300002440031 отворен код Рафиаизен банке филијала Горажде, ИД број: 
4245040260002. 
 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА  
ОБОЉЕЛИХ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ    
ПАРАЛИЗЕ И МИШИЋНЕ 
ДИСТРОФИЈЕ 

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЛИЦА СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ КАО ДОПРИНОС 
УМЈЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ 

1.400,00 КМ 

Жиро-рачун Удружења грађана обољелих од церебралне парализе и мишићне дистрофије број: 
161030000200039 отворен код Рафиаизен банке филијала Горажде, ИД број: 424502830007. 
 
УДРУЖЕЊЕ ЗА РУРАЛНИ  
РАЗВОЈ И ПОМАГАЊЕ МЛАДИМ  
ЉУДИМА „КРУГ“ МРАВИЉАЦ -    
ГОРАЖДЕ 

ОБУЧАВАЊЕ, НАГРАЂИВАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ЧЛАНОВА ФОЛКЛОРНЕ 
СЕКЦИЈЕ КОЈА ИНЗИСТИРА У УДРУЖЕЊУ 
„КРУГ“ 

800,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПОМАГАЊЕ МЛАДИМ  ЉУДИМА „КРУГ“ 
МРАВИЉАЦ -   ГОРАЖДЕ број: 1325002009180111 отворен код НЛБ банке филијала Горажде, ИД 
број: 4245064440001. 
 
УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА  „БЕХАР“ 
 

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА И ЧУВАЊЕ ОД 
ЗАБОРАВА ТРАДИЦИОНАЛНЕ БОСАНСКЕ 
ПЈЕСМЕ НА ПОДРУЧЈУ БПК ГОРАЖДЕ 

1.000,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА МУЗИЧАРА  „БЕХАР“ број:    1990540040111630 отворен код Шаркасе  
банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245057660004.  
 
ОМЛАДИНСКО ВОЛОНТЕРСКО    
УДРУЖЕЊЕ „СТЕЛА МАГИКА“ 

ТАЛЕНТ У ПРВИ ПЛАН (Фаза II – Ликовна 
умјетност и естетика) 

800,00 КМ 

Жиро-рачун  ОМЛАДИНСКОГ ВОЛОНТЕРСКОГ УДРУЖЕЊА „СТЕЛА МАГИКА“ број:   
1990540085684558 отворен код Шпаркасе  банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 
4245061420000.  
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УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ВИЈЕЋЕ  
ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВОЈ    
ГОРАЖДЕ - ВИТКОВИЋИ 

ПЈЕСМА ЗА ДОМАЋЕГ МУЗИЧКОГ 
ТАЛЕНТА 

800,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА МЛАДИХ „ВИЈЕЋЕ ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВОЈ ГОРАЖДЕ - 
ВИТКОВИЋИ број: 1325002008682598 отворен код НЛБ Тузланске банке, ИД број: 4245063550008. 
 
УДРУЖЕЊЕ УЗГАЈИВАЧА  
МЕДОНОСНОГ, АРОМАЗИЧНОГ  
И ЉЕКОВИТОГ БИЉА 
«ФАЦЕЛИЈА» 

V ДАНИ МЕДА И ЉЕКОВИТОГ БИЉА 
«ЖИВЈЕТИ С ПРИРОДОМ – ГОРАЖДЕ 2011» 
у дијелу  који се односи на извођење културно 
умјетничког програма 

900,00 КМ 

Жиро-рачун Удружења узгајивача медоносног, ароматичног и љековитог биља “Фацелија”  број: 
1020070000024124  код  Унион банке д.д. Сарајево ексспозитура Горажде, ИД број: 4245052860005 
 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ГОРАЖДАНКЕ ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КРОЗ 

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ У БПК ГОРАЖДЕ 
800,00 КМ 

Жиро-рачун УДРУЖЕЊА ЖЕНА ГОРАЖДАНКЕ број: 1990540006192864 отворен код Шпаркасе  
банке д.д. Сарајево филијала Горажде, ИД број: 4245043280004.  

 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 002) -  Текући трансфер  за кул-
туру за 2011. годину.    
   

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је да 
до 31.12.2011. године Министарству за 
образовање, науку, културу и спорт 
достави наративни и финансијски из-
вјештај о намјенском утрошку средста-
ва додијељених по основу апликације 
на Јавни позив за пријаву приједлога 
пројектних активности за учешће у  Пр-
ограму утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер 
за културу за 2011.годину.  
    
 
  

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:03–14–1649-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

847 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у вези са чланом 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско – 
подрињског кантона Горажде за 2011. 
годину («Службене новине Босанско – 
подрињског кантона Горажде», број: 
5/11), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10. 2011. 
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 

трошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 

614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање  

за 2011. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама            
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) – Остали текући тр-
ансфери – Информисање за 2011. год-
ину. 
 

Члан 2. 
 

Програм о измјенама и допуна-
ма Програма из тачке 1. ове Одлуке са-
ставни је дио Одлуке. 
  

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:03–14-1650/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  

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

847а) 
 

На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде («Службене нов-
ине Босанско – подрињског кантона  
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Горажде», број: 5/11), Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама  

Програма утрошка средстава  
из Буџета Министарства  

за образовање, науку, културу 
 и спорт са економског кода  

614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери - Информисање  

за 2011. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 Програм о измјенама и допуна-
ма Програма утрошка средстава из Бу-
џета Министарства за образовање, на-
уку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање за 2011. 
годину.    
 
2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на својој 30. редовној сј-
едници, одржаној 19.10.2011. године, 
својом Одлуком број: 03-14-1650/11 од 
19.10.2011. године, дала је сагласност 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода   
614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање за 2011. 
годину (у даљем тексту: Програм), а 
што је у складу са чланом 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“,  број: 5/11). 
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3.   ИЗМЈЕНЕ И ДОУНЕ 
      ПРОПГРАМА 
  

У Програму утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт са економс-
ког кода 614 100 (КАН 003) – Остали те-
кући трансфери – Информисање број: 
10-14-1573-3/11  од 20.04.2011 поглавље 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА, тачка 
Сврха програма, став други, мијења се 
и гласи: „Сврха Програма је такођер 
да се због изузетно комплексне пробл-
ематике у наведеној области  обезбије-
ди дио финансијских средстава за су-
финансирања Пројеката кандидован-
их од стране установа, предузећа и др-
уштава те да Министарство  за образо-
вање, науку, културу и спорт преко ов-
ог Програма активно учествује са пла-
нираним буџетским средствима на по-
бољшању цјелокупне активности ква-
литета информисања“. 

Поглавље 3. КРИТЕРИЈИ ЗА 
РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА, тачка 
3.1. Процедура евалуације и селекци-
је захтијева за средствима, подтачка 
3.1.1. Корисници средстава, мијења се 
и гласи: „Корисници средстава овог 
Програма су ЈП РТВ Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у складу са чла-
ном 54. Закона о Радио-телевизији Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
у износу од 300.000,00 КМ, као и реали-
зација суфинансираних Пројеката пр-
едложених од стране установа, преду-
зећа и друштава који се односе на об-
ласт информисања у циљу бољег и кв-
алитетнијег информисања грађана у 
износу од  100.000,00 КМ“.  

Поглавље 3. КРИТЕРИЈИ ЗА 
РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА, тачка 
3.1. Процедура евалуације и селекци-
је захтијева за средствима, подтачка  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
3.1.2. Начин аплицирања, став други, 
алинеја два, мијења се и гласи: „Опис 
усклађености Захтјева за средствима са 
специфичним циљем Програма“.  

Поглавље 5. НАЗИВ КОРИС-
НИКА СРЕДСТАВА мијења се и гла-
си: „Министарство за образовање, на-
уку, културу и спорт као кориснике 
средстава са економског кода 614 100 
(КАН 003) Остали текући  трансфери – 
Информисање, дефинисало је  ЈП РТВ 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде,  КИЦ Прача, КГ 1 д.о.о. Горажде, 
веб-портале и принтане медије са по-
дручја  Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
4.   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  
 

Остале одредбе Програма утро-
шка средстава из Буџета Министарст-
ва за образовање, науку, културу и сп-
орт са економског кода 614 100 (КАН 
003) – Остали текући трансфери – Ин-
формисање за 2011. годину број: 10-14- 
1573-3/11 од 20.04.2011. године не мије-
њају се и остају на снази. 
 Програм ступа на снагу даном 
давања сагласности Владе Босанско – 
подрињског кантона Горажде. 
 
Број:10-14-1573-7//11          МИНИСТРИЦА   
19.10.2011.године         Алма Делизаимовић,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско–подрињс- 
ког кантона Горажде за 2011.годину,  
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број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
30. редовној сједници, одржаној  дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о 
одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу Босанско – 
подрињског кантона  Горажде 

на име редовне транше за мјесец 
септембар 2011. године 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и  издатака у Буџе-
ту Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде за 2011.годину да сагласност за 
доношење Одлуке о одобравању нов-
чаних средстава Спортском савезу Бо-
санско – подрињског кантона  Горажде 
на име редовне транше за мјесец септ-
ембар 2011. године. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1651/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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  
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– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2011. го-
дину број:10-14-1574-3/11 од 20.04.2011. 
године и број:10-14-1574-6/10 од 19.05. 
2011. године, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
10.2011.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско – 
подрињског кантона  Горажде 

на име редовне транше за мјесец 
септембар 2011. године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 22.000,00 КМ Спортском                     
савезу Босанско – подрињског кантона  
Горажде на име  редовне транше за мј-
есец септембар 2011. године. 
      

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 001) – Текући трансфер за спо-
рт за 2011. годину. 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босанско 
– подрињског кантона Горажде број: 
1990540006336521 отворен код Шпар-
касе банке филијала Горажде, ИД број: 
4245007300007.  
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III 

 
Корисник средстава дужан је да 

Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени утр-
ошак.  
 

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:03-14–1651-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и из-
датака у Буџету Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде за 2011.годину, бр-
ој: 03-14-1211/11,  Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о  давању сагласности 
за набавку полицијских униформи 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско–подрињског ка- 
нтона Горажде, а из разлога хитности,  

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о давању сагласности 
за набавку полицијских униформи. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1653/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), а у вези са чланом 17. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде», број: 5/11), 
Влада Босанско – подрињског катона 
Горажде, на својој 30. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.10.2011. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за набавку полицијских униформи 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско – подри- 
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њског кантона Горажде да изврши на-
бавку полицијских униформи - зимске 
јакне и панталоне, у укупној вриједно-
сти до 32.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за реализа-
цију Одлуке обезбијеђена су у Буџету 
Управе полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде за 2011. годину, 
економски код 613 400 - Набавка мате-
ријала и ситног инвентара. Набавку 
обављати у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министарст-
ва  за унутрашње послове и Министар-
ство за финансије Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде, свако из своје 
надлежности. 
 

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:03-14–1653 -1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Рјешење 

 о обављању додатних послова 
намјештеника и новчаној накнади 

 за обављање истих 
 
I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Рјешење Министарства за унутр-
ашње послове Босанско – подрињског 
кантона Горажде о обављању додатн-
их послова, од стране намјештеника 
Рого Мустафе, у вези са загријавањем 
зграде Министарства за унутрашње 
послове Босанско – подрињског канто-
на Горажде и новчаној накнади за оба-
вљање истих. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње 
послове Босанско – подрињског канто-
на Горажде. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће бити обја-
вљена у «Службеним новинама Босан-
ско – подрињског кантона Горажде. 
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На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско – подрињског кантона  
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета Бо-
санско - подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број: 5/11) и 
Програма утрошка средстава са кода 
614200 – «Текући трансфери поједин-
цима» (БОР–003), («Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде», број: 7/11), Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име накнаде трошкова  
за легализацију  стамбеног објекта 
припадника борачке популације 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у укупном износу од 
900,00 (словима: девет стотина) КМ на 
име накнаде трошкова легализације ст-
амбеног објекта припадника борачке 
популације на простору Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, у поједин-
ачном износу како слиједи: 
 
Р/
Б Презиме (име оца) име УКУПНО 

 Крнџија (Захир) Смајил 900,00 

УКУПНО: 900,00 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на жиро-рачун Општине Го- 
ражде број: 1011400000043812 отворен 
код ПБС филијала Горажде. 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и  
Министарство за борачка питања Бос-
анско – подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско – подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
         

Број:03–14-1656/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде» број: 5/11), Програ-
ма утрошка средстава 614200 - Текући 
трансфери појединцима БОР-005 («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде» број: 7/11), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 30. редовној сједници, одр-
жаној дана 19.10.2011.год., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за додјелу награда и откуп  идејних 
архитектонских рјешења  уређења 

пјешачког моста  у Горажду 
  

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се  



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
новчана средства у нето износу од 
6.000,00 КМ  на име додјеле награда  и 
откупа идејних архитектонских рјеше-
ња уређења пјешачког моста  «МОСТ 
ИСПОД МОСТА» у Горажду  како сл-
иједи: 
 

I      награда у новчаном износу од   
       3.000,00 КМ  Самиду Синановићу  
       из Сарајева  
II     награда у новчаном износу  од  
       2.000,00 КМ групи аутора:  
       Прашљовић Ервину и Звонић  
       Аднану из Сарајева, те Шабић  
       Асмиру из Илијаша. 
III   награду  у новчаном износу од  
       1.000,00 КМ Мешић Армину  
       из Сарајева.  
 

 Са ауторима награђених радо-
ва склопиће се уговор на име додијељ-
ене награде и откупа идејних рјешења.  
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства из члана 1. 
ове Одлуке обезбиједити из Буџета 
Министарства за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима - БОР 005, а иста 
уплатити: 
 

1. Самиду Синановићу износ од 
3.000,00 КМ на жиро-рачун број: 
1410111012291384, отворен код Бос-
на банк интернационал Сарајево 
д.д. ЈМБГ: 1106981170055. 

2. Прашљивић Ервину износ од 
2.000,00 КМ на жиро-рачун број: 
40256696000 отворен код УНИКРЕ-
ДИТ банк Сарајево, ЈМБГ 240598517 
0050, трансакцијски број банке:338 
6902575040685 

3. Мешић Армину у износу од 1.000,00  
КМ на жиро-рачун број:1613000036  
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952108, отворен код Рафиаизен ба-
нке Сарајево, ЈМБГ: 1604982120027, 
трансакцијски број банке 425503100 
2759867  

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-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 Босан-
ско - подрињског кантона Горажде». 
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На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде» број: 5/11) и Прогр-
ама утрошка средстава са економског 
кода 614200 – «Текући трансфери по-
јединцима»  БОР 005 - остало, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 30. редовној сједници,  од-
ржаној дана 19.10. 2011.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава на 
име набавке школских уџбеника и 
помагала ученицима средњих школа 

– дјеци припадника борачких 
популација за школску  

2011/2012. годину 
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Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у укупном износу од 29.850,00 (слови-
ма: двадесет девет хиљада осам стоти-
на педесет) КМ на име набавке школс-
ких уџбеника и помагала ученицима 
средњих школа - дјеци припадника 
борачких популација за школску 2011. 
/2012.годину. 

Корисници и појединачни изн-
оси средстава утврђени су Одлуком 
министра за борачка питања број: 11-
14-1157-9/11 од 06.10.2011.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 - 
Те-кући трансфери појединцима - 
БОР 005 - остало. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а укупна средства уплатити на жи-
рорачун НЛБ Тузланске банке филија-
ла 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 Босан-
ско - подрињског кантона Горажде». 
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На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о одобравању новчаних средстава 
на име једнокрактне помоћи за 

набавку огрјевног дрвета 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је   да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава на име једнокрактне по-
моћи за набавку огрјевног дрвета. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1664/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама за 2011.годину  («Службене нови-
не Босанско – подрињског кантона Го-
ражде»,  број: 10/11), одобреног Одлу-
ком Владе Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде број: 03-14-933/11 од 
24.06.2011.године, Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име једнокрактне помоћи за 

набавку огрјевног дрвета 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у укупном износу од 
21.500,00 КМ Удружењу пензионера 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на име једнократне помоћи за наба-
вку 3 метра просторног огрјевног дрве-
та по једном лицу како слиједи:  

 
- за 50 најугроженијих пензионера 

према списку Удружења пензионе-
ра Босанско - подрињског кантона 
Горажде – новчана средства у изно-
су од 10.750,00 КМ, и 

- за 50 породица у стању социјалне 
потребе према списку ЈУ Центар за  
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социјални рад Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде - новчана сред-
ства у износу од 10.750,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Спискови из члана 1. Одлуке су 

саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Исплату средстава у укупном 
износу од 21.500,00 КМ, исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
614 300 – Текући трансфери непроф-
итним организацијама, на жиро-рач-
ун Удружења пензионера Босанско – 
подрињског кантона Горажде број: 
1011400000052930 код Привредне банке 
Сарајево.  
 

Члан 4. 
 

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 5. 
 

Обавезује се Удружење пензио-
нера Босанско - подрињског кантона 
Горажде да Министарству за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде достави извјештај о 
намјенском утрошку одобрених средс-
тава са одговарајућом документаци-
јом. 
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Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–1664 -1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско – подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину («Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде», број: 5/11), Влада Боса-
нско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 30. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.10.2011. 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 - Текући трансфери  
(Дом за стара и изнемогла лица) 

 за 2011.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 полити- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
ку, здравство, расељена лица и избјег-
лице за 2011.годину, са економског ко-
да 614100 - Текући трансфери (Дом за 
стара и изнемогла лица) у износу од  
80.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Програм измјена и допуна Про-
грама утрошка из члана 1.Одлуке сас-
тавни 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1668/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

858а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614100 – 
Текући трансфери (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2011.годину 
 

Члан 1. 
 

Програм утрошка средстава са  



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
економског кода 614100 – Текући тран-
сфери (Дом за стара и изнемогла лица) 
за 2011.годину, („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:11/11), на који је дата сагласност 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-1187/11 
од 12.08.2011.године, у Поглављу 2. СВ-
РХА И ОПИС ПРОГРАМА, у поднас-
лову 2.4. Посебни циљеви програма, 
тачка 1. се брише, а ранија тачка 2. 
постаје тачка 1.  
 

У поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕ-
ДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, 
тачка 1. се брише, а ранија тачка 2. 
постаје тачка 1.  

У тачки 1. износ „60.000 КМ“ 
мијења се и гласи: „80.000 КМ“. 
 

Члан 2. 
 

Овај Програм ступа на снагу 
даном давања сагласности од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
Број:08-14-1151-6/11     ПО ОВЛАШТЕЊУ 
20.10.2011.године     ВЛАДЕ  БПК ГОРАЖДЕ 
     Г о р а ж д е              Емир Фрашто,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови неп-
рофитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског  

Број 13 – страна 1893 
 

 
кантона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 
помоћи ФК «Горажде» Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нократна новчана помоћ у износу од  
600,00 КМ  ФК «Горажде» Горажде, на 
име трошкова учешћа пионира овог 
клуба на турниру у Макарској. 
 Средстав уплатити на рачун бр-
ој: 1990540105872780 отворен код ШП-
АРКАСЕ банке, филијала Горажде. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де 614300 - БАН 001 - Грантови непро-
фитним организацијама. 
  

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:03–14-1676/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,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  



Број 13 – страна 1894 
 
 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о одобравању једнократне 
новчане помоћи  ФК «Горажде» 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о одобравању једнокра-
тне новчане помоћи ФК «Горажде» Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14–1676-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде са економског ко-
да 614 200 - Текући транфери поједин-
цима, на који је Влада Босанско – под-
рињског кантона Горажде својом Одл-
уком број: 03-14-599-1/11 од 17.05.2011. 
године дала сагласност, Влада Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде, на 
својој 30. редовној сједници, одржаној 
дана 19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се је-
днократне новчане помоћи како сли-
једи: 
 

 - Таиса Муслић у износу од 
1.350,00 КМ због тешке материјално-
социјалне ситуације у породици. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун 1990000000000023 позив на број 
547491, отворен код ШПАРКАСЕ бан-
ке, филијала Горажде. 
  
 - Велинка Мутлак у износу од 
200,00 КМ због тешке материјално-со-
цијалне ситуације у породици. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун 1325002010686618, отворен код 
НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла, фи-
лијала Горажде. 
  
 - Темима Бардак у износу од 
200,00 КМ на име трошкова лијечења. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун  1610300000000093, отворен код  



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
Рафиаизен банке, филијала Горажде 
09-30-05495-2. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614 200 - Текући тр-
ансфери појединцима – БАЛ 006 (но-
вчана помоћ незпосленим). 
 

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:03-14-1694 /11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
ре-довној сједници, одржаној  дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о одобравању 
једнократних новчаних помоћи 

Број 13 – страна 1895 
 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и  издатака у Буџе-
ту Босанско-подрињског кантона  Гор-
ажде за 2011.годину да сагласност за 
доношење Одлуке о одобравању јед-
нократних новчаних помоћи. 
 

Члан 2. 
 
 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:03-1694-1 /11               П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за 2011.годину, 
број: 03-14-1211/11,  Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 30. редовној сједници, одржаној дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Одлуку о  о плаћању адвокатских 
услуга по тужбама из пасивног 

подбиланса 



Број 13 – страна 1896 
 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања по-
јединих расхода и  издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о плаћању адвокатских 
услуга по тужбама из пасивног подби-
ланса. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1660/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању адвокатских услуга 

по тужбама из пасивног подбиланса 
 

Члан 1. 
 
  Овом Одлуком одобравају се 
средства за плаћање адвокатских услу-
га по тужби Босанско-подрињског кан- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
тона Горажде – Агенције за приватиза-
цију, како слиједи: 
 
Адвокату Мифтар Ислами из Уроше-
вца, Косово, износ од 185,00 ЕВРА, за 
уплату адвокатских услуга: састав и 
писање поднеска као одговор на под-
несак туженог 65,00 ЕВРА и заступа-
ње на расправи 120,00 ЕВРА, у посту-
пку против туженог Рудник и  флот-
ација «Трепча» Стари Трг, који се во-
ди код Окружног привредног суда у 
Приштини под IV.Ц.бр.173/2011. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Агенције за приватизацију Босанско-
подрињског кантона Горажде, економ-
ски код 613900 – Уговорене услуге и 
друге посебне услуге. 
 Средства уплатити према доку-
ментацији која је дата у прилогу ове 
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:03-14–1660-1/11          П Р Е М И Ј Е Р                                         
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка- 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
нтона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Правилник о измјенама  
и допунама Правилника  

о унутрашњоуј организацији 
и систематизацији радних мјеста 

 у Дирекцији робних резерви 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Правилн-
ик о измјенама и допунама Правилни-
ка о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних мјеста у Дирекц-
ији робних резерви Босанско – подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 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:03-34-1661/11              П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 30. Редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 

Број 13 – страна 1897 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности премијеру 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност премијеру Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
за потписивање уговора о набавци и 
испоруци 191 (сто деведет једне) тоне 
меркантилне пшенице у вирједности 
од 99.803,23 (деведесет девет хиљада 
осам стотина три и 23/100) КМ са ода-
браним добављачем МПИ «Млин» д.д. 
Устиколина. 
 

Члан 2. 
 

 Финанасијска средства за реал-
изацију овог уговора обезбијеђена су у 
Буџету Дирекције робних резерви Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2011.годину, на економском коду 
821 411 - Набавка робних резерви. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и 
Министарство за финансије Босанско 
– подрињског кантона Горажде. 
 

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:03-14-1662/11              П Р Е М И Ј Е Р                                         
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона  Горажде, на својој 30. редовној 
сједници одржаној дана 19.10.2011. го-
дине,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за закључивање уговора о дјелу 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за 
односе с јавношћу Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за закључивање 
уговора о дјелу са Орханом Хаџипири-
ћем везано за пружање услуга регистр-
ације нове домене и поддомена за слу-
жбену веб-страницу Владе Босанско-
подрињског катнона Горажде, отвара-
ње нових подстраница министарстава 
унутар веб странице те отварање нов-
их службених е-маил адреса. 
 

Члан 2. 
 

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:03–14-1667/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,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  

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона  Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011. го-
дине,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању сагласности 

Служби за односе с јавношћу 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде за исплату средстава  
по закљученом уговору о дјелу 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Служби за 

односе с јавношћу Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за исплату сред-
става по Уговору о дјелу број: 19-49-313 
-1/11 од 19.10.2011. године. 
 

Члан 2. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Службе за однсе с јавношћу на еконо-
мском коду 613900 – Уговорене услуге. 
 

Члан 3. 
 

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:03–14–1667-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о доношењу  Водича кроз поступак 
за остваривање права на приступ 

информацијама 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде доноси 
нови Водич кроз поступак за оствари-
вање права на приступ информација-
ма којима располаже Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 Доношењем ове Одлуке, ставља 
се ван снаге Водич кроз поступак за ос-
тваривање права на приступ инфор-
мацијама којима располаже Влада Бос-
анско – подрињског кантона Горажде, 
број:03-40-1776/05 од 19.09.2005.године. 
 

Члан 3. 
  

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:03–49-1666/11              П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 20. став 1. тач-
ка 1. Закона о слободи приступа инфо-
рмацијама у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине Федера-
ције БиХ“ , број: 32/01 те Измјена и до-
пуна Закона о слободи приступа инф-
ормацијама („Службене новине БиХ“ 
број: 48/11), Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 30. ре-
довној сједници, одржаној дана  19.10. 
2011. године, објављује: 
 
 

В О Д И Ч 
КРОЗ ПОСТУПАК  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  
НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ВЛАДА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
I      ПРАВО  ПРИСТУПА 
       ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Право приступа информација-
ма које су под контролом Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде има 
свако правно и физичко лице. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће саопштити информ-
ације које су под њеном контролом у 
складу са одредбама Закона о слободи 
приступа информацијама и прописи-
ма, односно установљеном процедур-
ом. 
 
II   ОГРАНИЧЕЊЕ  ПРИСТУПА   
      ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Право приступа информација-
ма може се ограничити само на начин 
и под условима прописаним законом. 
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III   УТВРЂИВАЊЕ  ИЗУЗЕТКА 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, као орган извршне вл-
асти, ће утврдити изузетом од саопш-
тавања ону информацију која је у су-
протности са интересима и околност-
има прописаним у закону, након свес-
тране оцјене сваког појединог случаја, 
а нарочито: 
 
a) Ако утврди изузетак у смислу чла-

на 6.7. и 8. Закона о слободи прист-
упа информацијама („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број: 32/01), 
за цијелу или дио информације, и  

b) Ако утврди, након обављеног исп-
итивања јавног интереса у смислу 
члана 9. претходно наведеног Зако-
на, да саопштавање није у јавном 
интересу. 

 
IV   ИСПИТИВАЊЕ  ЈАВНОГ 
       ИНТЕРЕСА 
 
1. Влада Босанско-подрињског канто-

на Горажде ће обавезно провести 
испитивање јавног интереса у скла-
ду са чланом 9. Закона о слободи 
приступа информацијама. 

2. Приликом испитивања јавног инт-
ереса, Влада ће узети у обзир сваку 
корист и штету које могу происте-
ћи из саопштавања информације 
засноване на елементима у односу 
на које би се могло цијенити хоће 
ли бити повријеђена лична прива-
тност трећег лица, легитимни циљ-
еви Ф БиХ и повјерљиви комерци-
јални подаци трећих лица. 

3. Влада ће саопштити тражену инф-
ормацију без обзира на изузетак 
утврђен у складу са члановима 6., 
7. и 8. цитираног Закона, ако је то 
оправдано јавним интересом. 
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4. Ако се утврди да је саопштавање 
тражене информације (која је утвр-
ђена као изузетак у смислу  члано-
ва 6. 7. и  8. цитираног Закона) у ја-
вном интересу,  Влада ће рјешењем 
обавијестити  трећу страну да ће јој 
информацију саопштити по истеку 
рока од 15 дана од пријема тог рје-
шења, у складу са чланом 9. тачка 
3. Закона о слободи приступа инф-
ормацијама у Федерацији Босне и 
Херцеговине, против којег  се може 
изјавити жалба у даљем року од 8 
дана од пријема истог, органу над-
лежном за одлучивање по жалби. 

 
Поред права на изјављивање жа-

лбе, корисник информације из рјеше-
ња има право да се обрати институци-
ји омбудсмена.  
 
5. Ако је дио информације утврђен 

као изузетак, Влада издваја тај дио 
и саопштава остатак информације, 
осим ако усљед овог издвајања ин-
формација није постала неразумљ-
ива. 

 
V   ПОСТУПАК  ПРИСТУПА  
      ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
1. Захтјев у писменој форми (чији је 

садржај обухваћен овим Водичем) 
подноси се Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на једном 
од службених језика у употреби у 
Ф БиХ. 

2. Захтјев мора имати довољно подат-
ака о облику, односно природи ин-
формације како би се омогућило 
да давалац информације, уз разум-
ан напор, пронађе и стави на увид 
тражену информацију. 

3. Захтјев за давање информације мо-
ра садржавати име подносиоца и  
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његову адресу. 

4. Захтјев се предаје преко писарнице 
Заједничке службе кантоналних ор-
гана у улици Вишеградска 2а, а мо-
же се преузети у истој Служби или 
на службеној wеб страници Босан-
ско-подрињског кантона  Горажде 
www.bpkg.gov.bа 

5. Ако се захтјев односи на личну ин-
формацију подносиоца захтјева, за-
хтјев поред претходно наведених 
података и услова, може поднијети 
само физичко лице на које се захтј-
ев односи, односно његов законски 
заступник или лице које је поднос-
илац захтјева писмено овластио за 
приступ информацији. Ако захтјев 
поднесе физичко лице на које се 
захтјев односи, то лице је дужно да 
потпише захтјев и покаже прописа-
ну личну исправу са фотографиј-
ом. Ако захтјев поднесе законски 
заступник подносиоца захтјева или 
лице које је подносилац захтјева пи-
смено овластио за приступ инфор-
мацији, то је лице дужно потписа-
ти захтјев и показати прописан ли-
чни документ с фотографијом, до-
каз о законском заступању, однос-
но пуномоћ, као и копију личног 
документа подносиоца захтјева. 

6. Јавни орган није овлаштен да исп-
итује оправданост или да захтијева 
образложење захтјева. 

 
VI   НЕМОГУЋНОСТ  ПОСТУПАЊА  
       У СКЛАДУ  СА ЗАХТЈЕВОМ 
 
1. Ако Влада Босанско - подрињског 

кантона Горажде није у могућнос-
ти да удовољи захтјеву због непос-
тојања претходно наведених форм-
алних увјета, прописаних у члану 
11. став 2. и 3. Закона о слободи пр- 
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иступа информацијама, Влада ће 
најкасније у року од 8 дана од дана 
пријема овог захтјева рјешењем об-
авијестити подносиоца захтјева да 
захтјев не може бити обрађен из 
истакнутих разлога. Наведено рје-
шење садржи поуку о праву на жа-
лбу, назнаку и адресу органа којем 
се жалба подноси, рок и трошкове 
за подношење жалбе, као и упуту о 
праву обраћања омбдусману са на-
знаком неопходних података за ко-
нтактирање омбудсмана. 

2. За захтјеве који нису у складу са 
чланом 11. став 2. тачка 2) Закона о 
слободи приступа информацијама,  
рјешење из става 1. овог члана сад-
ржи и сва специфична питања која 
могу разјаснити захтјев, као и копи-
ју Водича, у смислу члана 20. тачка 
1) овог Закона. 

 
VII  ПОСТУПАЊЕ НАКОН  
        ПРИЈЕМА ЗАХТЈЕВА 
 
1. Након што Влада размотри захтјев 

и одобри приступ информацијама, 
у цјелости или дјеломично, рјеше-
ње о томе доставља подносиоцу за-
хтјева. Наведено рјешење садржи: 

 
1) обавјештење о могућности  лич-

ног приступа информацији у 
просторијама Владе, министар-
ства или кантоналне службе; 

2) обавјештење о могућности умн-
ожавања информације и о тро-
шковима умножавања инфор-
мације, уз напомену да се умно-
жавање информације омогућа-
ва након извршене уплате; 

3) приложену копију тражене ин-
формације, када се иста осигу-
рава бесплатно у смислу члана  
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16. Закона о слободи приступа 
информацијама („Службене но-
вине ФБиХ“ 32/01). 

 
2. Ако Влада одбије приступ инфор-

мацији у цјелости или дјеломично, 
подносилац захтјева се обавјештава 
рјешењем, које садржи: 
1) законски разлог за статус изузе-

ћа информације у смислу Зако-
на о слободи приступа инфор-
мацијама, укључујући сва мате-
ријална питања важна за доно-
шење рјешења, као и узимање у 
обзир фактора јавног интереса 
и 

2) поуку о праву на приговор, наз-
наку и адресу органа коме се 
приговор подноси, рок и трош-
кове за подношење приговора. 

 
3. Незадовољна странка може против 

рјешења из става 2 . овог члана по-
днијети приговор руководиоцу ор-
гана у року од осам дана од дана 
пријема рјешења. 

 
4. Рјешење донесено по приговору из 

става 3. овог члана је  коначно у уп-
равном поступку и против њега не-
задовољна странка може покрену-
ти управни спор код надлежног су-
да. 

 
4) Рјешења из става 3. и 4. овог чл-

ана достављају се што је прије 
могуће, а најкасније 15 дана од 
дана пријема захтјева. За захтје-
ве који се обрађују у смислу чл-
ана 7. и /или члана 9.став 3. За-
кона о слободи приступа инфо-
рмацијама  („Службене новине 
Ф БиХ 32/01) рок од 15 дана пр-
одужава се у складу с роковима  
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утврђеним тим одредбама. На-
длежни јавни орган, по хитном 
поступку, писмено обавјештава 
подносиоца захтјева о продуже-
тку рока, као и разлозима тог 
продужења. 

 
VIII ТРОШКОВИ УМНОЖАВАЊА 
 

1. Влада не наплаћује таксу или 
накнаду за поднесене захтјеве, 
рјешења или обавјештења у см-
ислу овог Закона. 

2. Цијена се подносиоцу захтјева 
одређује само за трошкове умн-
ожавања, а утврђује се у складу 
са Упутством које је донио Фе-
дерални министар правде. 

3. Подносилац захтјева за сваку 
страницу захтјеване информац-
ије не плаћа ништа за првих 10 
страница стандардне величине, 
те 0,50 КМ за сваку страницу ст-
андардне величине која прела-
зи првих 10 бесплатних страни-
ца. 

4. Подносилац захтјева плаћа 5,00 
КМ по дискети или ЦД-у за еле-
ктронску документацију. 

5. Уплата накнаде за умножавање 
информације преко 10 страна 
или уплата по дискети или ЦД-
у за електронску документаци-
ју, врши се код НЛБ Тузланске 
банке д.д. Тузла, Филијала Гор-
ажде на депозитни рачун  број: 
1327310410293154, врста прихо-
да 722791, шифра буџетске орг-
анизације 2801001. 

 
IX  ПОТРАЖИТЕ НАШ ИНДЕКС 
      -РЕГИСТАР 
 

Како бисте лакше остварили 
право на приступ информацијама и  



31. октобар/листопад 2011. 
 
 
знали које информације ми имамо под 
својом контролом и у којем облику су 
доступне, упућујемо вас да користите 
наш Индекс-регистар. 

Индекс-регистар, као и овај Во-
дич, можете добити у Служби за одно-
се с јавношћу Босанско - подрињског 
кантона Горажде, која је уједно овлаш-
тена за послове пријема захтјева и ом-
огућавање приступа информацијама 
из надлежности Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде.  Контакт те-
лефони: 038/221-212; 038/222-253. 
 
Индекс- регистар и Водич доступни су 
и на службеној страници Владе 
www.bpkg.gov.bа 
 
Број:03-49-1666-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03),  Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 30. редовној 
сједници, одржаној дана 19.10.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за санацију путева на подручју 

 МЗ Требешко Брдо 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од  6.000,00 
КМ за санацију путева на подручју Мј-
есне заједнице Требешко Брдо – Ново 
Горажде. 

Број 13 – страна 1903 
 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
економски код 614100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун  Општине Ново Горажде, број: 
5620060000305072, отворен код НЛБ 
Развојна банка са назнаком за сана-
цију путева у МЗ Требешко Брдо. 
 

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:03–14-1674/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

871 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде о обуставља-
њу извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину, 
број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
30. редовној сједници, одржаној  дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о одобравању новчаних средстава 
за санацију путева на подручју 

 МЗ Требешко Брдо 
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Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за до-
ношење Одлуке о одобравању новчан-
их средстава за санацију путева на 
подручју МЗ Требешко Брдо. 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14–1674-1/11          П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,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: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде о обустављ-
ању извршавања појединих расхода и 
издатака у Буџету Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину, 
број:03-14-1211/11, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
30. редовној сједници, одржаној  дана 
19.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање рачуна 
за превоз ученика и студената  и рачуна 
за реализацију активности дислоциране 

наставе  у Горажду Машинског 
факултета из Мостара 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1. 
 

 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за пла-
ћање рачуна који се односе на превоз 
ученика и студената, као и рачуна ко-
ји се односе на реализацију активнос-
ти дислоциране наставе у Горажду Ма-
шинског факултета из  Мостара. 
 

Члан 2. 
 

 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:03–14-1672/11             П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

873 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о обустављању 
извршавања појединих расхода и изда-
така у Буџету Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину, број: 
03-14-1211/11, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној  дана 19. 
10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о новчаној награди полицијским 
службеницима Управе полиције 

 КМУП-а Горажде 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а из разлога хитности, 
сагласна је  да  се у складу са чланом 1. 
Одлуке о обустављању извршавања 
појединих расхода и издатака у Буџету 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де за 2011.годину да сагласност за дон-
ошење Одлуке о новчаној награди по-
лицијским службеницима Управе пол-
иције КМУП-а Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–14-1675/11           П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско – подрињског кантона Горажде», 
број:5/03),  Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 30. редо-
вној сједници, одржаној дана 19.10. 
2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о новчаној награди полицијским 
службеницима Управе полиције 

КМУП-а Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобрава се нов-
чана награда полицијским службени- 

Број 13 – страна 1905 
 

 
цима Управе полиције КМУП-а Гора-
жде, због исказане професионалности, 
пожртворности и храбрости приликом 
откривања и лишења слободе почини-
лаца кривичног дјела паљења аутомо-
била и бацања ручне бомбе у насељу 
Баћци, како слиједи: 
 
1. Селак Един   100,00 КМ 
2. Муминовић Муамер 100,00 КМ 
3. Бечић Јасмин  100,00 КМ 
4. Травар Салем  100,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбједити из Буџета Владе Боса-
нско – подрињског кантона Горажде, 
економски код 614 200 - Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 
 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:03–14–1675-1/11         П Р Е М И Ј Е Р 
19.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 25. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине («Службене новине Федерације 
БиХ» број: 12/10) и члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 31. редовној 
сједници, одржаној дана 20.10. 2011.го-
дине, д о н о с и: 



Број 13 – страна 1906 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План  
и  Програм о измјени и допуни 
Плана и Програма Дирекције  
за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину 

 
I 

 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на План и Програм о измјени и до-
пуни Плана и Програма Дирекције за 
цесте Босанско - подрињског кантона 
Горажде за 2011.годину.  
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако у оквиру своје на-
длежности, а средства обезбиједити из 
Буџета Министарства за привреду-Ди-
рекција за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 613 
700 - Издаци за текуће одржавање 
(цеста и мостова) и економски код 821 
600-Реконструкција и инвестиционо 
одржавање (цеста и мостова). 
 

III 
 

  План и Програм о измјени и 
допуни  Плана и Програма из члана I  
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

IV 
 

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

Број:03–14-1678/11              П Р Е М И Ј Е Р 
20.10.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
875а) 
 
1. НАЗИВ: 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНИ И 
ДОПУНИ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА  ЦЕСТЕ  БОСАНСКО- 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  

И ПРОГРАМА 
 

Овим Планом и Програмом вр-
ше се измјене и допуне Плана и Прог-
рама Дирекције за цесте Босанско- по-
дрињског кантона Горажде за 2011. го-
дину број:04-14-1589-2/11 од 20.06.2011. 
године, како слиједи: 
 

(I) 
 

У дијелу ПРИОРИТЕТИ И ЦИ-
ЉЕВИ у првом ставу додаје се нова ал-
инеја која гласи: 
 
- Пружање помоћи локалним заједн-

ицама у изградњи и реконструкци-
ји локалних цеста и уређење парк-
инг-простора у индустријским зо-
нама. 

 
Други став се мијења и гласи: 
 
У 2011. години за реализацију 

планираних приоритета Дирекција за 
цесте планирала је износ од 940.093 
КМ. У складу са дефинисаним прио-
ритетима планирана су сљедећа улага-
ња јавних средстава: 
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1. Имплементација пројеката у области развоја 

 и модернизације регионалних цеста 
280.220 КМ 

2. Одржавање регионалних цеста 381.520 КМ 
3. Помоћ локалним заједницама и уређење путне 

инфраструктуре у индустријским зонама 
278.353 КМ 

 Укупно 940.093 КМ 
 

(II) 
 

У дијелу БУЏЕТ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ у табели којом је утврђен Буџет 
Дирекције за цесте за 2011. годину, рубрика под редним бројем 16. Реконструкција 
и инвестиционо одржавање (цеста и мостова), економски код 821600, предвиђени 
износ средстава од 400.000.00 КМ повећава се за 190.000,00 КМ (Средства ГСМ 
лиценце одобрена одлуком Владе ФБиХ) и сада износи 590.000,00 КМ тако да се  и 
укупан износ Буџета за 2011. годину мијења и сада износи 1.044.100,00 КМ, те та-
бела са утврђеним Буџетом гласи: 
 

Табела: Буџет Босанско-подрињског кантона – Буџет Дирекције за цесте 

Ред
.Бр. 

ЕКОНО- 
МСКИ 
КОД 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ 
БУЏЕТ 
ЗА 

2010. Г. 

БУЏЕТ 
ЗА 

2011. Г. 

ИНД-
ЕКС 

1. 611100 Бруто плате и накнаде плате  66.181 75.500 114 
2. 611200 Накнаде трошкова запослених 15.723 12.300 78 
3. 611000 Бруто плате и накнаде трошк.запосл. 81.904 87.800 107 
4. 612100 Доприноси послодавца 9.555 8.000 84 
5. 612100 Доприноси послодавца 9.555 8.000 84 
6. 613100 Путни трошкови 500 200 40 
7. 613300 Издаци за комуникацију и комуналне 

услуге 
1.500 500 33 

8 613400 Набавка материјала и ситног инвентара 300 300 100 
9. 613500 Издаци за услуге превоза и горива 2.000 2.000 100 
10. 613700 Издаци за текуће одржаванје  

(цеста и мостова) 
598.000 391.427 64 

11. 613700 Издаци за текуће одржавање (нови код) 0 2.000  
12. 613800 Издаци осиг.урања, банкарских услуга  

и услуга платног промета 
600 300 50 

13. 613900 Уговорене услуге и друге посебне услуге 2.000 2.000 100 
14. 613000 Издаци за материјал, ситан инвентар 

 и услуге 
604.900 398.727 64 

15. 821300 Набавка опреме 1.200 1.000 83 
16. 821600 Реконструкција и инвестиционо 

одржавање (цеста и мостова) 
185.000 548.573 302 

18. 821000 Издаци за набавку сталних средстава 186.200 549.573 301 
  УКУПНО: 882.559 1.044.100 97 
  Број запослених 5 6  
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У дијелу I РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ у табели у којој је образложен утрошак 
средстава на економском коду 613700 Издаци за текуће одржавање цеста и  мостова  
рубрика која се односи на: Одржавање коловоза, ограде, одбојника, ивичњака и 
челичне конструкције мостова, гдје се  предвиђени износ од 10.000 КМ повећава и 
износи 61.427 КМ, тако да се и укупан износ средстава предвиђених на овом коду 
мијења и гласи 391.427 КМ, те се наведена табела мијења и гласи:  
 
 
Р. 
бр. 

Регио-
нална 
цеста 

Опис радова ПЛАН 2011. 
Редовно 
одржавање 

Зимска 
служба 

Укупно 

1. Р 448 Затварање ударних рупа без 
обсијецања  20.000  20.000 

2. Р 448 Санација ударних рупа на макадамск-
ом коловозу, уградњом природно дроб-
љеног каменог материјала 10.000  10.000 

3. Р 448 Кошење траве и сјечење шибља  
у заобаљу 10.000  10.000 

4. Р 448 Оправка трупа пута  20.000  20.000 
5. Р 448 Одржавање коловоза, ограде, одбојни-

ка, ивичњака и челичне конструкције 
мостова 51.427  51.427 

6. Р 448 Чишћење канала и пропуста 20.000  20.000 
7. Р 448 Хоризонтална и вертикална сигналли-

зација  10.000  10.000 
8. Р 448 Зимско одржавање за период  01.01. 

 до 15.03.2011.године.  200.766,5  200.766,5 
9. Р 448 Зимско одржавање за период 15.11. 

 до 31.12.2011.год.  49.233,5 49.233,5 
  УКУПНО: 141.427 250.000 391.427 

 
 

(II) 
 

У дијелу II РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ  у 
табели у којој је образложен утрошак средстава на економском коду 821600 - 
Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова) бришу се рубрике:  

 

- Реконструкција раскрснице код Црвеног крста, 
- Реконструкција раскрнице код горажданске „Тргосировине“, према Чајничу у 

дужини од цца 250 м,  
- Реконструкција тротоара на мосту „Жртава геноцида у Сребреници“ у 

Горажду и 
- Реконструкција раскрснице на мосту Жртава геноцида у Сребреници“ у 

Горажду, 
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а додају се рубрике које гласе: 
 

- Реконструкција дијела цесте Р 448 Јабука – Крива- Драга (ГСМ лиценца) у 
износу од   190.000 КМ, 

- Реконструкција дијела цесте Р 448 Горње Баре – Храњен у износу од 39.520 
КМ као суфинансирање пројекта Општине Пале Прача, који је финансиран 
из ГСМ лиценце, 

- Пројекат помоћи локалној заједници у санацији локалних путева у износу 
од 60.000 КМ 

- Уређење паркинг-простора у индустријској зони Витковићи  у износу од 
168.515 КМ. 

 
Укупан износ средстава се мијења тако да укупан износ средстава у овој 

рубрици износи 547.873 КМ те се  табела мијења и гласи: 
 
 

Р. 
бр Цеста АКТИВНОСТ ОПИС РАДОВА 

ПРЕДВИ-
ЂЕН  
БУЏЕТ 

(КМ) 
1. Р 448 Реконструкција дијела цесте 

Јабука – Крива- Драга ГСМ 
лиценца (1300 м) 

-Израда доњег строја пута  
-Израда горњег строја 
-Израда банкина  

 
190.000 

2. Р 448  Реконструкција дијела цесте 
Горње Баре - Храњен (Суфинан-
сирање пројекта Општине Пале-
Прача из ГСМ лиценце) 

-Израда доњег строја пута  
-Израда горњег строја 
 

 
39.520   

3. Локлал-
не цесте  

Пројекат помоћи локалној 
заједници у санацији локалних 
путева  

Општина Горажде 
Долово Брдо – Калац   
20.000 КМ 
МЗ Богушићи   15.000 КМ 
Датељи-Брзача 10.000 КМ 
Фоча- Устиколина  
Зебина Шума- Њухе   
15.000 КМ 

 
60.000 

4.  Помоћ у санацији локалних 
цеста које су у току децембра 
2011. године претрпјеле значајна 
оштећења 

  
49.838 

5.  Уређење паркинг-простора у 
индустријској зони Витковићи 

Асфалтирање паркинг-
простора 

 
168.515 

6.  Услуге надзора  4.000 
7.  

 
Израда пројектне     
документације                  

 36.000 

  УКУПНО  547.873 
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Средства у рубрикама 2, 3, 4. и 
5. додјељиваће се по појединачним од-
лукама Владе Босанско - подрињског 
кантона Горажде, а на основу пројека-
та и захтјева јединица локалне самоуп-
раве и привредних субјеката са подру-
чја Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

(IV) 
 

Остале одредбе Плана и Прогр-
ама се не мијењају и остају на снази 
 

(V) 
 

Ове Измјене Плана и Програма 
Дирекције за цесте Босанско- подрињ-
ског кантона Горажде за 2011. годину 
ступају на снагу даном доношења. 
 

О Измјенама и допунама овог 
Плана и Програма,Министарство за 
Привреду - Дирекција за цесте Босанс-
ко - подрињског кантона Горажде ће 
обавијестити Владу Босанско - подри-
њског кантона Горажде.  
 

Број:04-14-1089-4/11      М И Н И С Т А Р 
19.10.2011.године      Демир Имамовић,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 ФУДБАЛС-
КИ КЛУБ „ГАЗИЈЕ“ ГОРАЖДЕ,  на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У регистар удружења Министарст- 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
ва за правосуђе, управу и радне од- 
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-11/2010 у прву књигу регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУД-
БАЛСКИ КЛУБ „ГАЗИЈЕ“ ГОРА-
ЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута Удружења, 
број:1/10 од 2010. године, тако што 
се у Поглављу II Програмски циље-
ви и дјелатности клуба, члан 11. ст-
ав 1. тачка 4. мијења и  гласи: „Рад 
са сениорским, јуниорским, кадетс-
ким, дјечијим селекцијама и на тај 
начин окупљање већег броја заин-
тересованих за бављење спортом”. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
04.10.2011. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско – подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства, 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. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛ-

УБ „ГАЗИЈЕ“ ГОРАЖДЕ  уписано  је у 
регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, дана 29.10.2010. године, 
под регистарским бројем Р-I-11/2010  у 
прву књигу регистра. 
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Захтјевом број: УП-1:05-05-47/11 
од 30.09.2011. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГАЗИ-
ЈЕ ГОРАЖДЕ за упис у регистар  про-
мјене  Статута  Удружења. 

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број: 17/011 од 30.09.2011. године, о из-
мјени Статута Удружења фудбалски 
клуб „Газије“ Горажде и Записник бр-
ој:16/011 од 30.09.2011. године, са ванр-
едне сједнице Скупштине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у регистар промјена, стога је 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фонадацијама (“Службене нови-
не Федерације БиХ”, број:45/02), одлу-
чено као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је 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. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”, број:17/04,9/07 и 
14/08) и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-05-47/11           М И Н И С Т А Р 
04.10.2011.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 „СУДБИНА” 
ГОРАЖДЕ, на основу члана 29. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), 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 Го-
ражде  

 
     УДРУЖЕЊЕ “СУДБИНА” ГОРАЖДЕ. 

 
    Скраћени назив удружења је: “СГ”. 

 
Сједиште удружења је у  Гораж-

ду, улица Сеада Софовића Софе бр.10. 
 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-14/2011. у прву књигу 
регистра, дана 06.10.2011.године. 

 
3. УДРУЖЕЊЕ „СУДБИНА” ГОРА-

ЖДЕ је добровољно, независно, ва-
нстраначко удружење са сљедећим  
програмским циљевима, дјелатнос-
тима  и  задацима, и то:  

 
- Проналажење начина како ол-

акшати увјете живљења оних 
који су прошли ужасне торту-
ре, а данас живе у социјалном 
статусу; 

- Пружити подршку и оснажи-
ти маргинализирану групу, ст- 
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ворити услове да група дока-
же своје вриједности афирми-
рајући способности, извести 
из свијета таме у којем се на-
лазе; 

- Редуцирати изолацију марги-
нализиране групе од остатка 
друштва; 

- Омогућити комуникацију и 
дружења; 

- Помоћи око посјете (спајања) 
чланова породице са дјецом 
која су током рата силом при-
лика одвојене од остатка поро-
дице, члан 5. Статута. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ „СУДБИНА” ГОРА-

ЖДЕ  дјелује на подручју Босанско 
– подрињског кантона Горажде и 
даном уписа код овог Министарст-
ва стиче својство правног лица, чи-
ји надзор над радом врши надлеж-
ни кантонални орган у чије подру-
чје спада праћење стања у области  
на коју се односи дјелатност Удру-
жења. 

 
5. Лице овлаштено за заступање и пр-

едстављање УДРУЖЕЊА „СУДБИ-
НА” ГОРАЖДЕ је: 

 

Омеровић Џанана  –  Предсједница 
удружења 

                      
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ „СУДБИНА” ГОР-

АЖДЕ поднијело је Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
захтјев за упис у регистар удружења, 
који се води код  овог Министарства. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ- 
бене новине Федерације БиХ”, број: 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
45/02) и то: Одлука о оснивању Удру-
жења (оснивачки акт), Статут Удруже-
ња (X2), списак чланова органа управ-
љања, Одлука о именовању лица овла-
штених за заступање и представљање 
Удружења и Одобрење број: 02-14-
5010/2011 од 03.10.2011. године, Општ-
ине Горажде да Удружење у свом наз-
иву може користити назив Горажде. 

 Увидом у приложену докумен-
тацију Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде је оцијенило 
да су испуњени услови за упис у реги-
стар УДРУЖЕЊА ”СУДБИНА” ГОРА-
ЖДЕ, стога је сходно одговарајућим 
одредбама Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број:45/02) одлучено као 
у диспозитиву Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у упр-
авном 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 ист-
овјетна примјерка и уз исту се прил-
аже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
       
Број:УП-1: 05-05-49/11     М И Н И С Т А Р 
06.10.2011.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 СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖ-
ДЕ, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број:45/02), 
д о н о с и: 



31. октобар/листопад 2011. 
 
 

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 бро-
јем Р-I-5/2008, у прву књигу Регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ СПОР-
ТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ГОРАЖ-
ДЕ“ ГОРАЖДЕ. 

 
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 Удруж-
ења тако што: Теровић Зију – пре-
дсједнику Управног одбора удру-
жења и Крајишник Енверу – под-
пресједнику удружења, престаје 
овлаштење за заступање и предста-
вљање удружења, а нова лица овла-
штена за заступање и представља-
ње удружења су: Врана Бахрудин 
– предсједник удружења и Корда 
Изет – подпредсједник удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника Скуп-
штине удружења, тако што се Пил-
ав Мухамед разрјешава дужности 
функције предједника Скупштине, 
а ново лице именовано за предсјед-
ника Скупштине је Храпо Хуснија. 

 
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. дис-

позитива овог Рјешења извршен је 
дана 27.10.2011. године.  

 
5. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско – подрињског кантона Гора- 
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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 СПОРТСКИХ РИ-

БОЛОВАЦА „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ  
уписано  је у Регистар удружења, који 
се води код Министарства за правосу-
ђе, управу и радне односе, дана 15.04. 
2008. године, под регистарским бројем 
Р-I-5/2008  у прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-55/11 
од 14.10.2011. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ  СПОРТСКИХ РИБОЛОВА-
ЦА „ГОРАЖДЕ“ ГОРАЖДЕ  за упис у 
Регистар промјене лица овлаштених за 
заступање и представљање удружења 
и промјену предсједника Скупштине 
удружења. 

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:12/11 од 26.09.2011. године  о раз-
рјешењу и именовању лица овлаштен-
их за заступање и представљање удру-
жења и Одлука број:13/11 од 26.09.2011. 
године о разрјешењу и именовању пр-
едсједника Скупштине удружења. 
  У поступку разматрања захтије-
ва и приложених доказа, Министарст-
во за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, оцијенило је да су испуњени усл-
ови за упис у Регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удруж-
ењима и фонадацијама (“Службене 
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп- 
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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. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде“, број: 17/04,9/07 и 
14/08) и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1: 05-05-55/11          М И Н И С Т А Р 
27.10.2011.године.            Радмила Јанковић,с.р. 
  Г о р а ж д е 
 

879 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА СИНДИКАТ 
ПЕНЗИОНЕРА, на основу члана 42. 
Закона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада удружења 

 
1. Удружење Синдикат пензионера, 

регистровано дана 30.03.2009. годи-
не, под редним бројем Р-I-2/2009 у 
прву књигу Регистра, престаје са 
радом, и брише се из Регистра уд-
ружења, који се води у Министар-
ству за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско – подрињског кан-
тона Горажде.   
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2. Преостала имовина удружења рас-
поређује се сходно одлуци Скупш-
тине Удружења Синдиката  пензи-
онера. 

3. Рјешење ступа на снагу даном дон-
ошења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дана 19.10.2011. године, Удруж-
ење Синдикат пензионера, обратило 
се захтјевом за брисање из Регистра уд-
ружења, који се води у Министарству 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде. 
 Уз захтјев је приложена Одлука  
о престанку рада удружења и распод-
јели имовине. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа ово министарст-
во је утврдило сљедеће: 
 

Чланом 43. став 1. тачка 1. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, бр-
ој:45/02), прописано је да удружење 
престаје са радом ако надлежни орган 
удружења донесе одлуку о престанку 
рада удружења, а чланом 42. истог за-
кона да удружење престаје са радом 
када надлежно министарство донесе 
коначно рјешење о престанку рада уд-
ружења или када кантонални суд до-
несе правоснажну пресуду о забрани 
рада удружења. Такођер, у члану 46. 
поменутог закона прописано је да се 
преостала имовина удружења, која се 
брише из регистра, распоређује сход-
но одлуци надлежног органа удруже-
ња. 

С обзиром да је Скупштина Уд-
ружења Синдиката пензионера дони-
јела Одлуку о престанку рада удруже- 
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ња и расподјели имовине, стекао се ус-
лов за престанак рада поменутог удру-
жења и брисање истог из Регистра уд-
ружења, који се води у овом министар-
ству. 

На основу напријед наведеног 
одлучено је као у диспозитиву Рјеше-
ња. 
 

Ово Рјешење је 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-1:05-05-57/11          М И Н И С Т А Р 
21.10.2011. године             Радмила Јанковић,с.р.   
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 33/05) и 
члана 13. Закона о професионалној ре-
хабилитацији, оспособљавању и запо-
шљавању лица са инвалидитетом („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“ број 
9/10), Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА 

 ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД 
УСТАНОВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 

I - ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

(Предмет) 
 

Овим Правилником ближе се 
прописију општи и посебни услови за 
оснивање и рад установа за професи-
оналну рехабилитацију, простор, опр-
ема, стручни кадар, начин оснивања 
установа и друга питања. 

 

Установа за професионалну ре-
хабилитацију (у даљем тексту: устано-
ва) је установа у којој се организује и 
проводи професионална рехабилитац-
ија лица са инвалидитетом. 

 

Установа може почети са радом 
и обављати дјелатност професионалне 
рехабилитације под условом да има 
обезбијеђене одговарајуће стручне ка-
дрове, простор и опрему утврђене ов-
им Правилником. 
 
II  УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА,  
       ОПРЕМЕ И ПОТРЕБНИХ СТРУЧН-  
       ИХ РАДНИКА ЗА ОСНИВАЊЕ  
       И РАД УСТАНОВА 
 

Члан 2. 
(Локација) 

 
Локација грађевинског објекта 

установе мора бити таква да омогућа-
ва прикључак на електричну и телеф-
онску мрежу, водовод и канализацију, 
да има саобраћајне везе са насељем те 
да јој се може обезбиједити приступ 
превозним средствима. 
 

Члан 3. 
(Објекат) 

 
Грађевински објекти установе 

који у оквиру своје дјелатности пружа-
ју услуге смјештаја у правилу треба да 
су одвојени од других објеката, а око  



Број 13 – страна 1916 
 
 
њега треба обезбиједити довољну пов-
ршину слободног земљишта за прилаз 
објекту. 
 

Грађевински објекат и опрема 
установе морају бити прилагођени ли-
цима са инвалидитетом. 
 

У грађевинском објекту морају 
постојати клозети одвојени за женске и 
мушке кориснике. 
 

Грађевински објекат установе 
мора имати функционално распоређе-
не просторије за обављање дјелатности 
организовања и извођења професио-
налне рехабилитације. 
 

Члан 4. 
(Услови у погледу простора) 

 
Просторије из претходног чла-

на морају испуњавати сљедеће услове 
и то да су: 

 

a) свијетле и сухе, 
b) климатизоване, 
c) врата у просторијама у правилу, 

без прагова, величине прописане 
пема намјени простора, а  застакљ-
ена врата да имају заштиту, 

d) подови израђени од материјала ко-
ји нису клизави и упијајући и од 
материјала који се лако одржава, 

e) просторије гдје бораве корисници 
директно природно освијетљене и 
да имају природно провјетравање, 
а помоћне просторије могу имати 
вјештачко освјетљење и провјетра-
вање. 

 
Члан 5. 

(Загријавање) 
 

За загријавање просторија у ус-
танови могу се користити сви постоје- 
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ћи облици загријавања, али се мора 
водити рачуна да систем загријавања 
буде тако постављен и обезбијеђен да 
се до максимума постигне сигурност 
корисника. 
 

Члан 6. 
(Услови у погледу опреме) 

 
Опрема установе мора бити та-

кве израде да одговара намјени поједи-
не просторије и категорије корисника 
те техничким, хигијенским и естетск-
им захтјевима и да се може лако одрж-
авати исправном и уредном. 
 

У просторијама за радне и те-
рапијске активности, образовне и вас-
питне активности, те активности слоб-
одног времена мора бити опрема која 
одговара циљевима и захтјевима рад-
но-терапијског и васпитно-образовног 
процеса извођења и организовања пр-
офесионалне рехабилитације лица са 
инвалидитетом. 
 

Опрема у просторијама за акти-
вности слободног времена мора бити 
прилагођена броју, потребама и могу-
ћностима корисника. 
 

Члан 7. 
(Услови у погледу стручног кадра) 

 
Број, стручну спрему и квалиф-

икације стручних радника потребних 
за обављање дјелатности извођења и 
организовања професионалне рехаби-
литације лица са инвалидитетом, уста-
нова утврђује својим актима, имајући у 
виду број и категорију корисника те 
стандарде и нормативе из области об-
разовања и васпитања. 
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III   НАЧИН ОСНИВАЊА 
 

Члан 8. 
(Захтјев) 

 
Захтјев за утврђивање испуњав-

ања услова за оснивање и рад установе 
прописаних овим правилником подн-
оси се  Министарству за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде (у даљем тексту: Министа-
рство). 
 

Да би се приступило утврђива-
њу испуњавања услова за оснивање ус-
танове, уз захтјев се прилаже сљедећа 
документација:  

 

a) Писмено образложење постојања 
трајне потребе за обављање дјела-
тности професионалне рехабили-
тације, 

b) Оснивачки акт, којим су утврђени 
основни задаци, дугорочни циље-
ви, план и програм рада установе, 
осигуран одговарајући простор, 
опрема, стручни кадар, те дефини-
сано финансирање и материјална 
средства за оснивање и рад устано-
ве,   

c) Програм рада, 
d) Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији, 
e) Доказ о власништву (з.к. извадак 

или уговор о закупу објекта на нај-
мање пет година, односно други 
правно ваљан документ којим се 
утврђује право кориштења просто-
ра), 

f) Употребна дозвола за предметни 
грађевински објекат везано за посл-
овну дјелатност која ће се обављати 
у објекту, издату од стране надлеж-
ног општинског органа,  
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g) Сагласност општине за обављање 

дјелатности, 
h) Правилник о противпожарној заш-

тити. 
 

Члан 9. 
(Комисија) 

 
За рјешавање по захтјевима из 

члана 8. овог Правилника министар за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице Босанско-подр-
ињског кантона Горажде (у даљем тек-
сту: министар) рјешењем именује ком-
исију за одлучивање о испуњавању ус-
лова за оснивање установа (у даљем те-
ксту: комисија). 

 

Рјешењем из претходног става 
утврђују се састав, дјелокруг рада, те 
задаци комисије. 

 

Комисија броји непаран број 
чланова и одлучује већином гласова. 

 

У комисију из става 1. овог чла-
на именују се дипл. правник, који је 
уједно и предсједник комисије, дипл. 
социјални радник, односно сарадници 
са одређеним искуством у области ре-
хабилитације. 
 

Члан 10. 
(Рад комисије) 

 
По поднесеном захтјеву комис-

ија излази на терен и записнички кон-
статује утврђено чињенично стање. 

 
Записник потписују сви члано-

ви комисије и подносилац захтјева. 
 

Члан 11. 
(Рјешење) 

 
Након утврђеног цјелокупног 

чињеничног стања у погледу испуња- 
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вања услова за оснивање установе, ко-
мисија одлучује рјешењем које потпис-
ује предсједник комисије. 
 

Члан 12. 
(Другостепени орган) 

 
Против рјешења из члана 11. 

овог Правилника може се изјавити жа-
лба, коју као другостепени орган рјеш-
ава министар. 

 
Другостепени орган о жалби 

одлучује без изласка на терен. 
 
Рјешење донесено од стране 

министра је коначно и против истог се 
може покренути управни спор тужбом 
пред Кантоналним судом у Горажду. 
 
V – ПРЕЛАЗНЕ 
      И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
(Равноправност полова) 

 
Одредбе овог Правилника одн-

осе се подједнако на лица мушког и 
женског пола, без обзира на род имен-
ице употребљене у тексту овог Прави-
лника. 
 

Члан 14. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 
Број:08-35-984-3/11      ПО ОВЛАШТЕЊУ  
07.09.2011.године      ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ 
      Г о р а ж д е              Емир Фрашто,с.р. 
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На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе Федера- 

31. октобар/листопад 2011. 
 
 
ције Босне и Херцеговине («Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине» број 35/05) и члана 66. став 2.  
Закона о професионалној рехабилита-
цији, оспособљавању и запошљавању 
лица са инвалидитетом („Службене но-
вине Федерације Босне и Херцегови-
не“, број: 9/10) Министарство за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, д о н о с и:  
 

П Р А В И Л Н И К 
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ 
ПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА У 

УСТАНОВАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим Правилником ближе се 

уређује садржај и начин провођења 
надзора над законитошћу рада, општ-
их аката и стручног рада установа за 
професионалну рехабилитацију (у да-
љем тексту: установе).  

 
Члан 2. 

(Примјена) 
 

Овај правилник се примјењује 
на установе које имају сједиште и које 
дјелују на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 
II – ВРСТЕ НАДЗОРА  

 
Члан 3. 

(Надзор над законитошћу 
 рада и општих аката установа) 

 
Надзор над законитошћу рада 

и општих аката установа у домену на- 
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дзора над извршавањем Закона о про- 
фесионалној рехабилитацији, оспособ- 
љавању и запошљавању лица са инва-
лидитетом („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине”, број: 
9/10), (у даљем тексту: Закон), других 
закона и прописа који се односе на ус-
танове, те законитости управних и др-
угих аката које доносе установе у извр-
шавању тих прописа, врши Министар-
ство за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту:Министарство) на начин пр-
описан Законом о установама („Служ-
бенми лист РБиХ”, број: 6/92, 8/93 и 
13/94) и Законом о организацији ор-
гана управе Федерације Босне и Херц-
еговине („Службене новине Федерац-
ије Босне и Херцеговине”, број: 35/05). 

Надзор из става 1. овог члана 
врши се тимски путем сталне комисије 
коју именује министар за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (у даљем тексту: минис-
тар).  
      

Члан 4. 
(Циљеви надзора над стручним 

радом установа) 
 

Надзор над стручним радом ус-
танова врши Министарство са циљем 
да утврди да ли се рад установа обав-
ља у складу са начином рада и стручн-
им начелима за одговарајућу врсту 
установа, а нарочито: 
 

a) начин и ефикасност пружања ус-
луга, 

b) стручни рад, организација, методе 
и технике стручног рада у устано-
ви, 

c) стручни рад свих, односно поједи- 
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них профила стручних радника за-
послених у установи, 

d) општи услови рада који омогућа-
вају стручни рад, 

e) да ли се установе у свом раду прид-
ржавају стручних упутстава и зак-
ључака који су усвојени на струч-
ним скуповима и савјетовањима са 
стручним и научним радницима 
који раде на креирању политике 
професионалне рехабилитације, ос-
пособљавања и запошљавања или 
вршењу надзора над стручним ра-
дом и пружању стручне помоћи. 

 
Члан 5. 

(Сврха надзора над стручним  
радом установа) 

 
Надзор над стручним радом ус-

танова треба да обезбиједи да установе 
извршавају своје задатке квалитетно, 
ефикасно и у складу са савременим ст-
ручним и научним методама. 
      

Члан 6. 
(Надзор над законитошћу рада и 
општих аката установа који врше 

инспекцијиски органи) 
 

Надзор над законитошћу рада 
и општих аката установа у домену ин-
спекцијског надзора, односно надзора 
над законитости рада, пословања и по-
ступања установа у погледу придржа-
вања Закона, других закона и прописа, 
врше инспекцијски органи у оквирима 
својих надлежности, а у складу са Зак-
оном о инспекцијама („Службене нов-
ине Федерације Босне и Херцеговине“, 
број: 69/05), те другим прописима ко-
јима се уређује надлежност и рад ин-
спекцијских органа. 
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III   НАЧИН И ПОСТУПАК  
       ВРШЕЊА НАДЗОРА 
      

Члан 7. 
(Комисија за стручни надзор) 

 
Надзор из члана 5. овог Прави-

лника врши комисија за надзор над 
стручним радом установа (у даљем те-
ксту: комисија за стручни надзор), коју 
као стално радно тијело именује мини-
стар. 
 

Члан 8. 
(Ангажовање радника професија и 
дисциплина које су заступљене у 
дјелатностима установе у комисију 

за стручни надзор установа) 
 

У вршењу појединачних надзо-
ра над стручним радом установа, могу 
се ангажирати и лица професија и ди-
сциплина које су заступљене у дјелатн-
остима установе над чијим радом се 
врши надзор. Ова лица на приједлог 
комисије за стручни надзор именује 
министар – који тада имају статус чла-
на комисије за стручни надзор. 
 

Ови радници не могу имати ни-
жи степен стручне спреме од оних над 
којим се врши стручни надзор, морају 
имати најмање пет година радног ис-
куства на пословима којима се бави ус-
танова.  
 

Члан 9. 
(Рад комисије за стручни надзор) 

 
Комисија за стручни надзор на-

рочито: 
 

a) остварује увид у стручни рад уста-
нова и услове који омогућавају ст-
ручни рад, 
 

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
b) саставља записник о оствареном  

увиду, даје приједлог мјера за отк-
лањање утврђених недостатака  и 
неправилности, те побољшања ква-
литете и ефикасности рада. 

 
Комисија за стручни надзор у 

свом раду, у процесном смислу, примј-
ењује Закон о управном поступку („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине“, број: 2/98 и 48/99). 
 

Члан 10. 
(Покретање поступка надзора 
 над стручним радом установе) 

 
Надзор над стручним радом ус-

танова врши се на основу програма вр-
шења надзора који доноси Министар-
ство. 

 

Надзор из става 1. овог члана 
може се вршити и на основу захтјева 
установе, запосленика установе, кори-
сника услуге, грађана и других субје-
ката. 

 

Захтјев за извршење надзора 
над стручним радом установе мора би-
ти образложен и садржавати разлоге 
због којих се надзор тражи.  

 
Члан 11. 

(Дужности Министарства када је 
захтјев за покретање надзора над 

стручним радом установе неоснован) 
 

У случају да Министарство оц-
ијени да је захтјев за покретање надзо-
ра над стручним радом установе неос-
нован, или се из других разлога траже-
ни надзор не може извршити, дужно је 
да о томе извјести подносиоца захтјева 
најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтјева.  
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Члан 12. 
(Обавјештење о дану и термину 

вршења надзора над стручним радом 
установе) 

 
Комисија за стручни надзор у 

правилу обавјештава установу о дану 
и термину одређеном за вршење над-
зора над стручним радом установе. 

 

Изузетно, у хитним и оправда-
ним случајевима, надзор из става 1. ов-
ог члана се може вршити без претход-
не најаве. 
 

Члан 13. 
(Обавезе установе у вези са вршењем 

надзора над стручним радом 
установе) 

 
Установе над чијим се радом 

врши надзор дужне су да обезбиједе 
несметано обављање надзора, предоче 
све расположиве податке, дају потреб-
на обавјештења као и да обезбиједе пр-
исуство запосленика чији се рад прег-
леда. 
 

Члан 14. 
(Записник) 

 
Након извршеног надзора над 

стручним радом установе, Комисија за 
стручни надзор саставља записник о 
затеченом стању. 

 

Записник из става 1. овог члана 
доставља се подносиоцу захтјева за из-
вршење надзора, руководном, управн-
ом и надзорном органу установе, те 
оснивачу установе, најкасније у року 
од 15 дана од дана извршеног надзора. 

 

Уколико се у току надзора над 
стручним радом установе уоче недос-
таци или неправилности у раду устан-
ове којим се повређује Закон, други за- 
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кони и прописи из надлежности инс-
пекцијских органа, комисија за струч-
ни надзор је дужна поднијети обавије-
ст о незаконитим радњама надлежној 
инспекцији. 
 

Члан 15. 
(Рјешење) 

 
Уколико су у току надзора над 

стручним радом установе утврђени 
недостаци или неправилности који се 
односе на стручни рад установе, путем 
рјешења се издаје налог да се недоста-
ци, односно неправилности отклоне у 
одређеном року. 

 

Против рјешења из става 1. овог 
члана дозвољена је жалба која се може 
уложити Министарству као другостеп-
еном органу, у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 

 

Против другостепеног рјешења 
се не може уложити жалба, али се мо-
же покренути управни спор. 

 

Установе којима је приликом 
вршења надзора над стручним радом 
установе наложено да предузму одре-
ђене мјере дужне су да о предузетим 
мјерама писмено извјесте комисију за 
стручни надзор, одмах по предузима-
њу наложених мјера. 

 

Уколико наложене мјере нису 
предузете, установа је дужна обавијес-
тити комисију за стручни надзор нај-
касније до истека рока који је остављен 
за предузимање мјера, те јасно образл-
ожити разлоге непоступања по налож-
еном.   
 

Члан 16. 
(Непоступање по рјешењу) 

 
Комисија за стручни надзор је  
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дужна на одговарајући начин провје-
рити да ли је установа поступила по 
рјешењу из члана 15. овог Правилника 
које је постало правоснажно. 
 

Уколико се утврди да установа 
није поступила по рјешењу из става 1. 
овог члана, а недостаци или неправил-
ности су такви да грубо одступају од 
правила стручног рада установе, ком-
исија за стручни надзор је дужна под-
нијети захтјев Министарству за покре-
тање поступка преиспитивања испуњ-
авања услова за оснивање и рад уста-
нове. 
      

Члан 17. 
(Изузеци за достављање  
записника и рјешења) 

 
У изузетним случајевима када 

се приликом вршења надзора стекне 
увјерење да је настала ситуација такве 
природе да може изазвати посљедице 
које се касније не могу отклонити, мо-
же се наложити да се неправилности 
одмах отклоне и у том случају записн-
ик из члана 14. овог Правилника и рје-
шење из члана 15. овог Правилника 
одмах се достављају лицима и тијели-
ма наведеним у ставу 2. члана 14. овог 
Правилника, те уколико за то постоји 
потреба и другим органима.  

 
Члан 18. 

(Овлаштени потписници 
 записника и рјешења) 

 
Сви чланови комисије за струч-

ни надзор потписују записник из чла-
на 14. овог Правилника. Сваки члан 
комисије за стручни надзор може изд-
војити своје мишљење, али је обавезан 
да то писмено образложи. Издвојено 
мишљење се уноси у записник. 
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Рјешење из члана 15. овог Прав-

илника доноси се већином гласова св-
их чланова комисије за стручни надз-
ор. Рјешење потписује предсједник ко-
мисије за стручни надзор. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан  19. 

(Равноправност полова) 
 

Одредбе овог Правилника одн-
осе се подједнако на лица мушког и 
женског пола, без обзира на род имен-
ице употребљене у тексту овог Прави-
лника.  

 
Члан 20. 

(Ступање на снагу) 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 
Број:08-35-984-4/11             ПО ОВЛАШТЕЊУ  
07.09.2011.године           ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ 
     Г о р а ж д е                   Емир Фрашто,с.р. 
 

882 
 

На основу члана 13. став 3. Зак-
она о спорту Босанско – подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде“, број: 8/11), Министарство за об-
разовање, науку, културу и спорт,        
д о н о с и:  
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА ПРАВНИХ  
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА НА НИВОУ БОСАНСКО – 

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 
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Члан 1. 
 

Овим се Правилником пропис-
ује облик и садржај Регистра правних 
и физичких лица у области спорта на 
нивоу Босанско – подрињског кантона 
Горажде и начин вођења Регистра.   

 
Члан 2. 

 
(1) Правна лица у области спорта на 

нивоу Босанско – подрињског кан-
тона Горажде (у даљњем тексту: сп-
ортске организације) су:  

 

a) спортски клуб на нивоу општине у 
саставу Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде у одређеном спор-
ту,  

b) спортски савез на нивоу општине у 
саставу Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде у одређеном спор-
ту,  

c) спортски савез на нивоу Босанско – 
подрињског кантона Горажде у од-
ређеном спорту, 

d) спортски клуб лица са инвалиди-
тетом на нивоу општине из састава 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде, 

e) спортски савез за спорт и рекреац-
ију лица са инвалидитетом на нив-
оу општине из састава Босанско – 
подрињског кантона Горажде,  

f) спортски савез за спорт и рекреац-
ију лица са инвалидитетом на нив-
оу Босанско – подрињског кантона 
Горажде,  

g) удружење спортске рекреације на 
нивоу општине из састава Босанско 
– подрињског кантона Горажде, 

h) спортски савез спортске рекреације 
на нивоу општине из састава Боса-
нско – подрињског кантона Гораж-
де, 
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i) спортски савез спортске рекреације 
на нивоу Босанско – подрињског 
кантона Горажде, 

j) удружење стручних лица на нивоу 
општине из састава Босанско – под-
рињског кантона Горажде, у одре-
ђеном спорту, 

k) удружење стручних лица на нивоу 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде у одређеном спорту, 

l) удружења које се према својим ре-
гистрованим дјелатностима на ни-
воу општине из састава Босанско – 
подрињског кантона Горажде баве 
спортском дјелатности у одређен-
ом спорту. 

 

(2) Спортске организације на нивоу 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде стичу својство правног лица 
уписом у регистар удружења и фо-
ндација, који води Министарство 
за правосуђе управу и радне одно-
се Босанско – подрињског кантона 
Горажде у складу са Законом о уд-
ружењима и фондацијама Федера-
ције Босне и Херцеговине („Служб-
ене новине Федерације БиХ“, број 
45/02), ако је претходно издата саг-
ласност Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт о испу-
њености услова прописаних члан-
ом 24. Закона о спорту Босанско – 
подрињског кантона Горажде (у 
даљњем тексту: Закон).  
 

(3) Право обављања спортских актив-
ности и дјелатности, спортска орга-
низација на нивоу Босанско – под-
рињског кантона Горажде стиче 
након уписа у Регистар правних и 
физичких лица у области спорта 
на нивоу Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде (у даљњем тексту: 
Регистар) који води Министарство  
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за образовање, науку, културу и сп-
орт (у даљњем тексту: Министарст-
во), а који постојећа правна лица из 
става (1) овог члана требају изврш-
ити у року од три мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Правилника, 
а новоформирана у року од 15 да-
на од дана уписа у регистар удру-
жења и фондација који води Мин-
истарство за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде.  
 

(4) Спортске организације и физичка 
лица који су дефинирани Законом, 
а нису обухваћени ставом (1) овог 
члана, регистрирају се у складу са 
Законом о удружењима и фондац-
ијама Федерације Босне и Херцего-
вине и Законом. 

 
Члан 3. 

 
(1) Регистар на нивоу Босанско – под-

рињског кантона Горажде је јаван.  
 

(2) Свако лице има право увида у по-
датке уписане у Регистар и збирку 
исправа прописану овим Правил-
ником, осим увида у личне податке 
лица овлаштених за заступање спо-
ртске организације.  
 

(3) Увид у Регистар и збирку исправа 
обавља се уз присуство лица задуж-
еног за вођење Регистра.  
 

(4) Преписивање података из збирке 
исправа може се изузетно допусти-
ти лицу које има правни интерес.  

 
Члан 4. 

 
(1) Регистар се води електронски и у 

писаном облику.  
 

(2) Под писаним обликом вођења  
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Регистра подразумијева се упис сп-
ортских организација на нивоу Бо-
санско – подрињског кантона Гора-
жде у тврдо коричену књигу фор-
мата Б3 на чијој се насловној стра-
ници уписује назив: Министарство 
за образовање, науку, културу и сп-
орт - Босанско – подрињског канто-
на Горажде, Регистар правних и 
физичких лица у области спорта 
на нивоу Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, Кнјига________.  
 

(3) Уз Регистар води се збирка исправа 
у писаном облику.  

 
Члан 5. 

 
(1) Регистар се састоји од регистарског 

листа у који се уписују подаци за 
сваку спортску организацију на ни-
воу Босанско – подрињског канто-
на Горажде посебно. 

(2) Сваки регистрациони уложак оби-
љежава се посебним бројем спортс-
ке организације на нивоу Босанско 
– подрињског кантона Горажде.  

(3) Регистарски лист из става 1. овог 
члана садржи за сваки упис посеб-
но податке из члана 6. овог Прави-
лника, са сљедећим изгледом:  
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 Redni 
broj  

Registarski broj Datum upisa Naziv sportske organizacije Skraćeni naziv Sjedište 
(ulica i broj) 

 

  1 2 3 4 5  

   
 
 
 

     

  Telefon i email Područje djelovanja Ciljevi osnivanja sportske 
organizacije na nivou BPK 

Goražde 

Vrsta sportske 
aktivnost i sportske 

djelatnosti 

Privredna djelatnost  

  6 7 8 9 10  

   
 
 
 
 

     

  Lice ovlašteno za 
zastupanje i 

predstavljanje 

Izvori sredstava za 
ostvarivanje aktivnosti 

Način obavljanja stručnog rada 
(broj stručnog kadra, zvanje, 

selekcije sa kojim radi) 

Broj i datum akta upisa  
u registar 

Promjene upisanih 
podataka 

 

  11 12 13 14 15  
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(4) Прије почетка уписивања на унут-
рашњој насловној страни књиге ов-
јерава се број стране и означава да-
тум овјере на начин да се упише 
„Овај регистар садржи укупно 
_______ страница“. 
 

(5) Овјера се потврђује печатом Мини-
старства и потписом овлаштеног 
лица.  

 
Члан 6. 

 
У Регистар се уписују сљедећи 

подаци спортске организације на ни-
воу Босанско–подрињског кантона Го-
ражде:  

 

1.   редни број,  
2.   регистарски број,  
3.   датум уписа,  
4.   назив,  
5.   скраћени назив,  
6.   сједиште (улица и број),  
7.   телефон и е-маил,  
8.   подручје дјеловања,  
9.   циљеви оснивања спортске 
      организације,  
10. врста спортске активности  

и спортске дјелатности,  
11. привредна дјелатност,  
12. лица овлаштена за заступања 
      (име, презиме и својство),  
13. извор средстава за остваривање  
      активности,  
14. начин обављања стручног рада 
      (број стручног кадра, звање, селек- 
        ције са којим ради),  
15. број и датум акта уписа у регистар,  
16. промјене уписаних података.  
 

Члан 7. 
 

(1) Регистарски број спортске органи-
зације на нивоу Босанско – подри- 
њског кантона Горажде је број који  

31. октобар/листопад 2011. 
 

 
је свакој спортској организацији до-
дијељен при упису у Регистар.  
 

(2) Једном додијељен број спортској 
организацији на нивоу Босанско – 
подрињског кантона Горажде неће 
се мијењати, нити ће након преста-
нка спортске организације бити до-
дијељен некој другој спортској ор-
ганизацији.  

 
Члан 8. 

 
(1) Једној спортској организацији на 

нивоу Босанско – подрињског кан-
тона Горажде не смије се додјељи-
вати више регистарских бројева.  

 

(2) Рјешење о упису у Регистар садржи 
регистарски број, као и податке из 
члана 6. овог Правилника.  

 
Члан 9. 

 
(1) Регистарски број спортске органи-

зације на нивоу Босанско – подри-
њског кантона Горажде састоји се 
од јединственог класификационог 
знака Министарства; броја који се 
одређује шифарником за врсту сп-
орта којом се бави спортска орган-
изација, те редног броја под којим 
се уписује у Регистар.  
 

(2) Редни број одређује Министарство 
по редослиједу отварања регистар-
ског улошка почев од 01.  

(3) Саставни дио овог Правилника је 
шифрарник из става 1 овог члана.  

 
Упис у Регистар спортских организа-
ција на нивоу Босанско–подрињског 
кантона Горажде 
 

Члан 10. 
 

(1) У Регистар уписују се спортске ор- 
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ганизације на нивоу Босанско – по-
дрињског кантона Горажде које су 
прописане чланом 2. став 1. овог 
Правилника.  

(2) Збирка исправа води се за сваку сп-
ортску организацију на нивоу Бо-
санско – подрињског кантона Гора-
жде уписаних у Регистар.  

(3) На омоту збирке исправа уписује 
се назив спортске организације на 
нивоу Босанско – подрињског кан-
тона Горажде и регистарски број 
под којим је упис обављен.  

(4) Збирка исправа садржи: захтјев за 
упис у Регистар, односно за упис 
промјена, овјерен статут односно 
измјене и допуне статута, записник 
о раду и одлукама надлежног орга-
на, одлуке спортских клубова о до-
бровољном удруживању у спортс-
ки савез на нивоу Босанско – подр-
ињског кантона Горажде у одређе-
ном спорту у складу са чланом 24. 
Закона, лице овлаштено за заступа-
ње и представљање, рјешење о уп-
ису у регистар удружења и фонда-
ција које доноси Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде. 

 
Члан 11. 

 
Захтјев за упис у Регистар пред-

аје се Министарству након уписа спо-
ртске организације на нивоу Босанско 
– подрињског кантона Горажде у реги-
стар удружења и фондација који води 
Министарство за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско – подрињског 
кантона Горажде у складу са Законом 
о удружењима и фондацијама Федера-
ције Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 45/02), а  
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у складу са чланом 2. став 2. овог Пра-
вилника.  
 

Члан 12. 
 

(1) Захтјев за упис у Регистар подноси 
овлаштено лице спортске организ-
ације на нивоу Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде на Обрасцу 
број 1- Захтјев за упис у Регистар, 
који се налази у прилогу 1 овог Пр-
авилника.  

(2) Спортска организација на нивоу 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде је дужна да уз захтјев прило-
жи све доказе који су наведени исп-
од одговарајуће рубрике захтјева и 
то: одлуке спортских клубова о до-
бровољном удруживању у спортс-
ки савез на нивоу Босанско – подр-
ињског кантона Горажде у одређе-
ном спорту у складу са чланом 24. 
Закона, записник о раду са одлука-
ма оснивачке скупштине, статут, 
имена лица овлаштених за заступа-
ње, рјешење о упису у регистар уд-
ружења и фондација, које доноси 
Министарство за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде. 

(3) Прилози се подносе у оригиналу 
или овјереном препису.  

 
Члан 13. 

 
Захтјев за први упис у Регистар 

потписује лице које се овласти на осн-
ивачкој скупштини спортске организа-
ције на нивоу Босанско – подрињског 
кантона Горажде.  
 
 Упис промјена у Регистар  
 

Члан 14. 
 

(1) Спортска организација на нивоу  
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Босанско – подрињског кантона Го-
ражде пријављује промјену статута, 
назива, сједишта, циљева и дјелатн-
ости, имена овлаштених лица за за-
ступање и престанак рада спортске 
организације на Обрасцу број 2 – 
Захтјев за упис промјена у Регист-
ар, који се налази у прилогу 2 овог 
Правилника.  

(2) Подносилац захтјева дужан је да 
приложи све доказе који су наведе-
ни испод одговарајуће рубрике за-
хтијева и то: записник о раду скуп-
штине, нови статут или његове из-
мјене и допуне, одлука о промјена-
ма надлежног органа спортске орг-
анизације, рјешење о упису промје-
на у регистар удружења и фондац-
ија које доноси Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде.  

(3) Министарство врши упис промјена 
наведених у ставу 1. овог члана и о 
томе издаје рјешење.  

 
Члан 15. 

 
(1) Збирке исправа прописане овим 

Правилником чувају се трајно.  
(2) Подаци уписани у Регистар вођени 

електронски, једном седмично упи-
сују се у Регистар који се води у пи-
саном облику као сигурносна коп-
ија, на начин утврђен у члану 4. и 
5. овог Правилника.  

(3) Лице овлаштено за вођење Регист-
ра дужно је да чува Регистар и збир-
ку исправа како би их заштитило од 
злоупотребе, оштећења и уништења.  

 
Члан 16. 

 
Уколико спортска организација 

на нивоу општине у саставу Босанско 
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– подрињског кантона Горажде или на 
нивоу Босанско – подрињског кантона 
Горажде у оснивачком акту и статуту 
прописује да ће обављати и привредну 
дјелатност, сходно члану 37. Закона, 
дужна је да за регистрацију обављања 
такве дјелатности приложи и саглас-
ност Министарства.  
 

Члан 17. 
 

(1) Захтјеви из овог Правилника подн-
осе се Министарству у једном при-
мјерку.  

(2) Обрасци се попуњавају читко, шта-
мпаним словима.  

(3) Подаци који су уписани у рубрике 
обрасца морају бити истовјетни с 
одредбама статута, одлукама, одн-
осно закључцима органа спортске 
организације на нивоу Босанско – 
подрињског кантона Горажде на 
коју се подаци односе.  

 
Члан 18. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско – подрињског кантона Горажде“.                                     
 
Број:10-02-3468/11              МИНИСТРИЦА 
18.10.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

......................................... 
882а) 
 

На основу члана 9. Правилника 
о упису у регистар спортских органи-
зација на нивоу Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде, број 10-02-3468/11 
од 18.10.2011. године, утврђује се:  
 

ШИФРАРНИК 
 

Члан 1. 
 

Овим шифрарником се утврђу- 
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је начин формирања регистарског бр-
оја спортских организација на нивоу 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде под којима се уписују у Регистар 
правних и физичких лица у области 
спорта на нивоу Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде (у даљњем тексту: 
Регистар) и представља основу за једи-
нствену базу података.   
 
1.  Јединствени класификациони 

знак Министарства  
за образовање, науку, културу 

и спорт 

___ 

2.  Врста спорта којом се бави 
спортска организација на нивоу 
Босанско – подрињског кантона 

Горажде:  

 

- аикидо 01 

- атлетика 02 

- ауто - мото 03 

- бадминтон 04 

- бициклизам 05 

- боб 06 

- боћање 07 

- боди-билдинг и фитнес 08 

- бокс 09 

- дизање тегова 10 

- џудо 11 

 ђиу-ђица 12 

 фудбал 13 

- гимнастика 14 

- голф 15 

- хокеј 16 

- хрвање 17 

- једрење 18 

- кајак кану и рафтинг 19 

- карате 20 
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- карлинг 21 

- кик бокс 22 

- клизање 23 

- коњички спорт 24 

- кошарка 25 

- куглање 26 

- мачевање 27 

- мисаоне игре 28 

- одбојка 29 

- планинарство 30 

- пливање 31 

- подводни спортови 32 

- рагби 33 

- рукомет 34 

- скијање 35 

- спортски плес 36 

- спортска рекреација 37 

- спортски риболов 38 

- стони тенис 39 

- стреличарство 40 

- стрељаштво 41 

- шах 42 

- теквон до 43 

- тенис 44 

- триатлон и модерни пентатлон 45 

- ватерполо 46 

- ваздухопловство 47 

- веслање 48 

- вушу/кунг фу 49 

- пара-олимпијски спортови 50 

- специјална олимпијада 51 

- спортови за глухе и наглухе 52 

- спортови за слијепа и 
слабовидна лица 

53 

- Спортска рекреација лица са 
инвалидитетом 

54 
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Члан 2. 
 

(1) Регистарски број спортске органи-
зације на нивоу Босанско – подри-
њског кантона Горажде под којим 
се уписује у Регистар формира се 
на тај начин што се иза јединствен-
ог класификационог знака Минис-
тарства (__) додаје број врсте спор-
та утврђени у члану 1. овог шиф-
рарника и редни број под којим се 
уписује спортска организација.  
 

(2) Уколико се формира спортска орг-
анизација на нивоу Босанско – под-
рињског кантона Горажде нове вр-
сте спорта, а која није заступљена 
овим шифрарником, додјељује се 
сљедећи редни број.  

 
Члан 3. 

 
Овај шифрарник представља 

саставни дио Правилника о упису у 
регистар спортских организација на 
нивоу Босанско – подрињског кантона 
Горажде. 
 
Број:10-02-3468-1/11             МИНИСТРИЦА 
18.10.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

БОСАНСКО – ПОДРИЊСКИ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

 
ЗАХТЈЕВ 

ЗА УПИС СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА НИВОУ   БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ У РЕГИСТАР 

 
Подноси: 

1. Назив спортске организације на нивоу Босанско – подрињског кантона Горажде  
и скраћен назив (сједиште, адреса, број телефона и е-маил) 

 
 
 
 
 
2. Датум одржавања оснивачке скупштине 

 

 

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

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Врста спортске активности (обучавање, тренинг, рекреативна активност и спортске 
приредбе – спортска такмичења и спортске манифестације) 
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6. 
Врста спортске дјелатности (обучавање, планирање и вођење физичког вјежбања, спортско 
суђење, организирање спортских припрема и такмичења, послови стручног усавршавања, 
информисање и стручне услуге) 

 
 
 
 
 
 
 
7. Подручје дјеловања   

 

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

Прилог: 1. Записник о раду и одлукама 4. Рјешење о упису у регистар 
      оснивачке скупштине     Министарства за правосуђе, управи и 

    радне односе Босанско – подрињског  
 2. Одлука о удруживању на нивоу 

Босанско – подрињског кантона 
Горажде 

    кантона Горажде 
 
5. Статут 
 
6.  Одлука о давању овлаштења за заступање  
     и представљање (име и презиме, година и   
     мјесто рођења, адреса пребивалишта и ЈМБ) 

 3. Сагласност Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  
о усклађености са чланом 24. Закона о 
спорту Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
8/11) 

  

 
Број: 
Датум: 

 
 

М.П.                                   

 
_________________________ 

    (име, презиме и потпис овлаштеног лица) 
 

Образац број 1 – Захтјев за упис у Регистар. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

БОСАНСКО – ПОДРИЊСКИ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

 
ЗАХТЈЕВ 

ЗА УПИС ПРОМЈЕНА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА НИВОУ  
БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ У РЕГИСТАР  

 
Подноси: 

1. 
Назив спортске организације на нивоу Босанско – подрињског 
кантона Горажде  (и скраћен назив (сједиште, адреса, број 
телефона и е-маил) 

Регистарски број 
Министарства за 
образовање, науку, 
културу и спорт 

  

 

2. Датум доношења одлука или измјене и допуне статута спортске организације на нивоу 
Босанско – подрињског кантона Горажде  

 

 
3. Врсте измјена и допуна 

 

 
Прилог:  1. Записник о раду скупштине 
                  2. Одлука о промјенама надлежног органа 
                  3. Нови или измијењени статут 

   4. Рјешење о упису промјена у регистар удружења и фондација које доноси Ми-  
      нистарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско – подрињског кантона  
      Горажде 

  
Број: 
Датум:            М.П.            _____________________________ 
        (име, презиме и потпис овлаштеног лица) 
 
Образац број 2 – Захтјев за упис промјена у Регистар. 
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На основу члана 24.Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 34. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача на XXVIII сједници, одржаној дана 
26.10.2011.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о образовању Комисије за младе 

 
Члан 1. 

 
У  Комисију за младе именују се: 
 
1.  Ћутук Алмин, предсједник, 
2.  Мршо Мирела, замјеник  
                                предсједника, 
3.  Црнчало Нисад, члан, 
4.  Друговац Нејра, члан, 
5.  Чоло Аднан, члан. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у ”Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 
Број:02-02-1-99/11     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА    
Пале-Прача                  Фуад Црнчало,с.р.  
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
бр. 19/07 и 11/08) и члана 81. Пословн-
ика Општинског вијећа Општине Па- 
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ле (”Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде” бр.4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на својој XXVIII  сједници, одржа-
ној дана 26.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени допуни Одлуке о бразовању 
Комисије за равноправност сполова 

 
Члан 1. 

 
У  Одлуци  о  образовању Ком-

исије за равноправност сполова (”Слу-
жбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде” бр. 2/09), у члану 1. 
врши се измјена и допуна тако што: 

 

- умјесто „Жиго Сабаха, предсједн-
ик“ именује се „Сердаревић Меди-
ха“,  

- умјесто „чланова Комарица Низа-
ма, Фидахић Адмир и Омеровић 
Мерсида“ именују се „Брутус Ајла, 
Имшировић Сабина и Сиповић 
Вахид“.  

   
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-100/11    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
Пале-Прача                 Фуад Црнчало,с.р. 
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На основу члана 33. став 4. и 5.  
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, бр.6/10), члана 43. и 44. Правилн- 
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ика о условима за одређивање зона са-
нитарне заштите и заштитних мјера  
за изворишта вода које се користе или 
планирају да се користе за пиће (“Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине”, бр. 51/02), члана 24. Стат-
ута Општине Пале (”Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” бр.19/07 и 11/08) и члана 81. Пос-
ловника Општинског вијећа Општине 
Пале (”Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде” бр.4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на својој XXVIII сједници, одржа-
ној дана 26.10.2011. године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о измјени и дупуни  

Одлуке  утврђивању зона 
санитарне заштите изворишта питке 

воде  за  изворишта „Датељи“,  
„Комрани“ и  „Доња Чемерница“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком у Одлуци о утв-
рђивању зона санитарне заштите изво-
ришта питке воде за изворишта „Дате-
љи“, „Комрани“ и „Доња Чемерница“, 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, бр.11/10), вр-
ше се  измјене и допуне како слиједи: 
 

- члан 19. став 1. тачка 23. се мијења 
тако да гласи: 

 
19. Непланска и гола сјеча шуме, ма-
шинско извлачење посјечене дрвне 
масе,  изградња путева, извођење об-
имних земљених ископа и друге ак-
тивности које изазивају и подспјеш-
ују ерозију тла;  
 
- члан 22. став 1. тачка 16. се брише 

и тачка 17. постаје тачка 16. 
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Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана  објављивања у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-101/11   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА        
Пале-Прача                  Фуад Црнчало,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
бр.19/07 и 11/08) и члана 81. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (”Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде” бр. 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на својој XXVIII  сједници, одржа-
ној дана 26.10.2011. године,   д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У  
о пријему волонтера 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одбрава се да 
општински начелник проведе процед-
уру о пријему на стручно оспособља-
вање  за самосталан рад, без заснивања 
радног односа, једног лица (волонте-
ра) са високом школском спремом, на 
период од 12 мјесеци. 
    

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-102/11    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године     ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА                  
Пале-Прача                  Фуад Црнчало,с.р. 
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На основу члана 14. став 4. За-
кона експропријацији (“Службене но-
вине Федерације Босне и Херцегови-
не”, бр. 70/07), члана 24. Статута Опш-
тине Пале (”Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” бр. 
19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(”Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” бр.4/08), Опш-
тинско вијеће Општине Пале-Прача, 
на својој XXVIII  сједници, одржаној 
дана 26.10.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
 

о проглашавању  општег интереса 
 за изградњу Базне станице мобилне 

телефоније Поглед 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком проглашава се 
општи интерес за изградњу ГСМ базне 
станице  на локацији „ПОГЛЕД – ПР-
АЧА кота 493“, димензија  3,00 м x 2,44 
м x 2,89 м, са оптичко спојним приво-
дом дужине 4.350 м преко земљишта 
означеног  као к.ч. бр. 871, 2241/1, 2423, 
2418, 2419, 2421, 2422, 2025, 2528, 1622, 
1629, 1628, 1648, 1647, 1643, 1641, 2431/2,   
антенским стубом димензија 5,40 м x 
5,40 м x 36,00 м и приступног пута ши-
рине 4,00 м, преко земљишта означен-
ог као к.ч. бр. 1622, 1629, 1628,1648, 
1647, 1643, 1641 и 2431/2 К.О. Прача 
Доња. 
    

Члан 2. 
 
 Право градње на земљишту  из 
члана 1. ове Одлуке Општина Пале- 
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Прача ће регулисати са власницима 
земљишта и Федералним министарс-
твом пољопривреде, водопривреде и 
шумарства. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-103/11   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА      
Пале-Прача                 Фуад Црнчало,с.р. 
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      На основу члана 24. Статута 
Општине Пале ("Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде", 
број: 19/07 и 11/08) и члана 85. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале-Прача ("Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде", бр-
ој: 04/08), Општинско вијеће Пале-Пр-
ача, на својој XXVIII сједници, одржа-
ној дана 26.10.2011. године, у с в а ј а: 
 
 

Р Е З О Л У Ц И Ј У 
Европског парламента о Сребреници 
 
Европски парламент, 
 

- поштујући своју резолуцију од 7. 
јула 2011. године “Балкан: 10 годи-
на након Сребренице“, 

- поштујући Споразум о стабилизац-
ији и придруживању између Евро-
пске Уније и Босне и Херцеговине 
потписан 16. јуна 2008. и препоруке 
о чланству у Европској Унији дате 
свим земљама западног Балкана на 
самиту Европске Уније у Солуну 
2003. године, 
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- поштујући Правило 103(4) својих 

Правила о поступку; 
 

 

А. с обзиром да је 11. јула 1995. босанс-
ки град Сребреница, који је у то ври-
јеме био изолирана енклава коју је 
Вијеће сигурности УН прогласило 
сигурном зоном својом одлуком дон-
есеном 16. априла 1993., пао у руке 
снага српских милитаната, које је пр-
едводио генерал Ратко Младић, а 
под командом тадашњег предсједни-
ка Републике Српске, Радована Кар-
аџића; 

Б. с обзиром да су  у року неколико да-
на крвопролића након пада Сребре-
нице снаге босанских Срба, којима је 
заповиједао генерал Ратко Младић и 
паравојне јединице, укључујући срб-
ијанске нередовне полицијске једин-
ице које су ушле на босански прост-
ор из Србије, групно смакнуле више 
од 8000 муслиманских мушкараца и 
дјечака, који су тражили сигурност 
на овом подручју под заштитом Ми-
ровних снага Уједињених народа 
(УНПРОФОР); с обзиром да је насил-
но депортовано више од 25 000 жена, 
дјеце и старијих лица, чинећи овај 
догађај највећим ратним злочином у 
Европи од краја Другог свјетског ра-
та; 

Ц. с обзиром да се ова трагедија, коју је 
Међународни кривични суд за бив-
шу Југославију (МКСЈ) прогласио чи-
ном геноцида, одвијала на мјесту ко-
је су Уједињени народи (УН) прогла-
сили сигурном зоном, због чега је 
она симбол непособности међунаро-
дне заједнице да интервенира у сук-
обима и заштити цивилно становни-
штво; 

Д. узимајући у обзир вишеструка крше-
ња Женевске конвенције која су по- 
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 чинили војници босанских Срба над 
цивилним становништвом Сребрен-
ице, укључујући протјеривања хиља-
да жена, дјеце и стараца као и силов-
ања великог броја жена; 

Е. с обзиром да упркос огромним напо-
рима учињеним до данашњег дана 
да се открију и ископају масовне и 
појединачне гробнице те идентифи-
кују тијела жртава, до сада изведена 
истраживања не дозвољавају потпу-
ну реконструкцију догађаја у Среб-
реници и око ње; 

Ф. с обзиром да нема стварног мира без 
правде, те да пуна и безусловна сара-
дња са Међународним кривичним 
судом за бившу Југославију остаје ос-
новни захтјев за земље Западног Бал-
кана за будући наставак процеса ин-
теграције у Европску Унију; 

Г. с обзиром да је генерал Радислав Кр-
стић као припадник војске босанских 
Срба прво лице које је  Међународни 
кривични суд за бившу Југославију 
прогласио кривим за помагање и по-
тицање сребреничког геноцида, с ов-
зиром да је један од двојице најиста-
кнутијх оптуженика Ратко Младић 
још увијек на слободи скоро четрна-
ест година након трагичних збива-
ња, и с обзиром да је поздрављено то 
што је Радован Караџић пребачен у 
Међународни  кривични суд за бив-
шу Југославију; 

Х. с обзиром да је институционализа-
ција  дана сјећања најбољи начин од-
авања поштовања жртвама злочина и 
слања јасне поруке будућим генера-
цијама; 

1. Европски парламент се сјећа и одаје 
почаст свим жртвама окрутности то-
ком рата у бившој Југославији; изра-
жава своје саучешће и солидарност са 
породицама жртава, од који многе  
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 живе без коначне потврде о судбини 
њихових очева, синова, мужева или 
браће; признаје да је овај наставак 
бола погоршан пропустом да се пр-
иведу правди одговорни за ове злоч-
ине; 

2. Позива Вијеће и Комисију да прикл-
адно одају почаст годишњици чина 
геноцида Сребреница–Поточари по-
државајући признање Европског па-
рламента од 11. јула као дана сјећања 
на сребренички геноцид у цијелој 
Европској Унији и позива све земље 
Западног Балкана да учине исто; 

3. Позива на даљње напоре за привође-
ње правди осталих бјегунаца, израж-
ава своју пуну подршку важном и 
напорном раду Међународног  крив-
ичног суда за бившу Југославију и на-
глашава да је привођење правди за 
злочине у Сребреници и око ње још 
важан корак према миру и стабилно-
сти у региону; 

4. Наглашава важност помирења као дије-
ла европског интеграционог процеса;ис-
тиче важну улог религијских заједница, 
медија и образовног система у овом про-
цесу, тако да становништво свих етничк-
их група може превазићи тензије прош-
лости и почети мирољубив искрен суж-
ивот у заједничком трајном миру, стаби-
лности и економском развоју; подстиче 
све земље да учине даљње напоре и да 
дођу до добрих односа унаточ тешкој и 
оптерећавајућој прошлости; 

5. Налаже свом предсједнику да прослије-
ди ову Резолуцију Савјету, Комисији, вл-
адама држава чланица, Влади и Парлам-
енту Босне и Херцеговине, њеним ентит-
етима и регионалним јединицама и вла-
дама и парламентима држава Западног 
Балкана. 

 
Број:02-02-1-104/11         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године       ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
Пале-Прача                      Фуад Црнчало,с.р. 
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На основу члана 37. и 52. Зако-
на о власничко-правним односима 
(“Сл-ужбене новине Федерације Босне 
и Херцеговине”, број: 6/98 и 29/03), 
члана 24. Статута Општине Пале (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 19/07 и 11/08) 
и члана 89. Пословника Општинског 
вијећа Општине Пале (”Службене нов-
ине Босанако-подрињског кантона Го-
ражде” бр. 4/08), Општинско вијеће, 
на својој XXVIII сједници, одржаној да-
на 26.10.2011. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Сиповић (Мурат) Дервишу, ЈМБ: 

2306943173159, из Хреновице-Шаи-
новићи, на лични захтјев, престаје 
право власништва над земљиштем 
означеним као: 

 

- к.ч. број 1976/2 звана “Крчевина”, 
у површини од 390 м2, уписана у 
зк. ул. 375,  К.О. Хреновица; 

 
2. Власништво над земљиштем из та-

чке 1. овог Рјешења пренијети на 
Општину Пале - Прача, као опште 
добро - некатегорисани пут. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Сиповић (Мурат) Дервиш, из 

Хреновице-Шаиновићи, дана 25.08.2011. 
године, дао је изјаву број овјере: 03/5-
685/11 да се некретнине из тачке 1. ди-
спозитива овог Рјешења пренесу без 
новчане накнаде на Општину Пале- 
Прача, а које ће служити као приступ-
ни пут за новоотворено мезарје. 
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У току поступка извршен је ув-
ид у ПЛ бр. 04/2-30-1-222/11  од 06.10. 
2011. године, из којег се види да је име-
новани  власник наведене некретнине 
са дијелом 1/1, као и у изјаву коју је 
именовани доставио Служби за геоде-
тске, имовинско-правне послове, обно-
ву и развој и просторно уређење, из 
које се види да он поменуту некретни-
ну поклања Општини Пале- Прача. 

Чланом 52. Закона о власничко-
правним односима прописано је да 
право власништва престаје напуштањ-
ем ствари, а ствар се сматра напуште-
ном када њен дотадашњи власник на 
несумњив начин и слободно изрази 
вољу да не жели да је има у власништ-
ву, а орган у поступку утврђује да је 
нека ствар напуштена. 

Из свега изложеног и на основу 
законских прописа наведених у уводн-
ом дијелу овог Рјешења, одлучено је 
као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Про-
тив овог Рјешења није дозвољена жал-
ба, али се може покренути управни сп-
ор код Кантоналног суда Горажде у 
року од 30 дана од дана уручења.  
 
Број:02-31-105/11      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
26.10.2011.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
Пале-Прача                 Фуад Црнчало,с.р.  
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       На основу члана 24. Статута Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 19/07 и 11/08) и члана 88. Пословн-
ика Општинског вијећа Општине Па-
ле (,,Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће  Пале-Прача, на  
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XXVIII сједници, одржаној дана 26.10. 
2011. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о посјети Општини Сребреница 

 и Меморијалном центру 
„Поточари“ 

 
Члан 1. 

 
        Овим се Закључком прихвата пр-
иједлог вијећника Сиповић Рамиза о 
организацији посјете Општини Среб-
реница и Меморијалном центру „Пот-
очари“, за вијећнике Општинског ви-
јећа и упослене у Општинском органу 
Општине Пале -Прача.  
 

Члан 2. 
 
 За организацију посјете и коор-
динацију са представницима Општи-
не Сребреница задужују се предсједа-
вајући и секретар Општинског вијећа 
и помоћник општинског начелника, 
Селимбеговић Хамдо. 
 

Члан 3. 
 

 Новчана средства потребна за 
организацију ове посјете обезбиједити 
из Буџета Општине за 2011. годину. 
 

Члан 4. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“. 
 
Број:02-2-1-106/11     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
26.10.2011.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА    
Пале-Прача                  Фуад Црнчало,с.р.  
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