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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući po zahtjevu je-
danaest poslanika Skupštine Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, za utvrđi-
vanje ustavnosti primjene Zakona o izmj-
enama i dopunama Zakona o osnovnom 
odgoju i obrazovanju sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine, u smislu od-
redaba člana IV.C.3.10.(2). Ustava Fede-
racije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
održanoj dana 23.09.2014.godine, donio je  
 
 

P  R  E  S  U  D  U 
 

Utvrđuje se da se Zakon o izmje-
nama i dopunama Zakona o osnovnom 
odgoju i obrazovanju (“Službene novine 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, 
broj:14/13) ne može primjenjivati dok Vi-
jeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine ne 
donese odluku u predmetu U-63/13 od 
12.12.2013. godine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i „Službenim 
novinama Bosansko-podrinjskog kantona  
Goražde“.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva           
 
    Jedanaest poslanika (jedna treći-
na) Skupštine Bosansko-podrinjskog kan-
tona Goražde (u daljem tekstu: podnosi-
oci zahtjeva), dana 17.03.2014.godine, po-
dnijeli su zahtjev za ocjenu ustavnosti pr-
imjene Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o osnovnom odgoju i obrazova-
nju koji je donijela Skupština Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde (u daljem 
tekstu: osporeni Zakon) sa Ustavom Fe-
deracije Bosne i Hercegovine. 
 
2. Stranke u postupku 
 
   Podnosioci zahtjeva, u skladu sa 
članom IV.C.3.10.(2).b) Ustava Federacije  
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Bosne i Hercegovine, su ovlašteni za po-
dnošenje zahtjeva, pa su stranka u postu-
pku, a druga stranka je Skupština Bosa-
nsko-podrinjskog kantona Goražde, kao 
donosilac osporenog Zakona, što je u sk-
ladu sa članom 39. stav 1. Zakona o pos-
tupku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/3). 
 
3. Bitni navodi zahtjeva 
 
     Podnosioci zahtjeva su naveli da 
je u nastavku 26. redovne sjednice Skup-
štine Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde, održane 08.10.2013. godine, treća 
tačka dnevnog reda bilo razmatranje Pri-
jedloga Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o osnovnom odgoju i obrazova-
nju. U toku same rasprave zamjenica pre-
dsjedavajućeg Skupštine Daliborka Milo-
vić je u ime Kluba srpskog naroda pokre-
nula mehanizam zaštite vitalnog nacio-
nalnog interesa, saopćavajući to za govo-
rnicom Skupštine. Međutim, i pored pok-
renutog mehanizma zaštite vitalnog naci-
onalnog interesa, Skupština je nastavila 
raspravu po Prijedlogu Zakona, provela 
proceduru glasanja i usvojila osporeni 
Zakon, koji je objavljen u „Službenim no-
vinama Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde“, broj: 14/13. 

Na osnovu osporenog Zakona Ja-
vna ustanova Osnovna škola“ Mehmed-
alija Mak Dizdar“ Vitkovići je u dnevn-
om listu „Avaz“ 3.3.2014. raspisala kon-
kurs za izbor i imenovanje direktora ško-
le. Dakle, Javna ustanova je primijenila 
zakon na koji je  prethodno pokrenut me-
hanizam zaštite vitalnog nacionalnog int-
eresa, a da o tom pitanju Vijeće za zaštitu 
vitalnih interesa Ustavnog suda Federa-
cije  nije donijelo odluku. Jasno je da se, 
sve dok se ne donese odgovarajuća odlu- 
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ka od strane Vijeća za zaštitu vitalnih in-
teresa Ustavnog suda Federacije, odluke 
Skupštine ne mogu smatrati usvojenim, 
niti mogu stupiti na snagu. 
Članom V.2.7b. Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine u stavu 4. i 5. je propisano: 
“(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom 
interesu, zakon, propis ili akt se smatra 
neusvojenim, te se dokument vraća  pre-
dlagaču koji treba pokrenuti novu proce-
duru. . . .  
(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se 
ne radi o vitalnom interesu, zakon, pro-
pis ili akt se smatra usvojenim/usvaja se  
prostom većinom glasova“. Obzirom da 
Ustavni sud Federacije u predmetu, broj: 
U-63/13 od 12.12.2013. godine, u kome je 
pokrenut mehanizam zaštite vitalnog na-
cionalnog interesa nije donio odluku, mo-
limo da Sud donese odluku u ovom pre-
dmetu po pitanju da li je primjena ospo-
renog Zakona u skladu sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine. 
 
4. Odgovor na zahtjev 
 
    Ustavni sud Federacije, u skladu 
sa članom 16. Zakona o postupku pred 
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Her-
cegovine, dana 25.03.2014. godine zahtjev 
je dostavio na odgovor Skupštini Bosa-
nsko-podrinjskog kantona Goražde, kao 
drugoj stranci u postupku i donosiocu 
osporenog Zakona. 

U odgovoru na zahtjev, koji je Us-
tavnom sudu Federacije dostavljen 07.04. 
2014. godine, navodi se, da je Skupština 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 
na sjednici održanoj 08.10.2013. godine 
donijela osporeni Zakon, koji je objavljen 
u „Službenim novinama Bosansko-podri-
njskog kantona Goražde“, broj: 14/13. Iz-
mjene i dopune zakona su donesene i 
stupile su na snagu, ali obavještavaju Sud  
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da niti jedna njegova odredba do sada ni-
je primijenjena u praksi, što je vidljivo iz 
odluke Ministarstva za obrazovanje, mla-
de, nauku, kulturu i sport, kod raspisiva-
nja konkursa za izbor i imenovanje dire-
ktora O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“, 
Vitkovići, kojom se konkurs poništava. 

 
5. Relevantni propisi 
 

5.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Član IV.C.3.10.(2) 
 
 „( 2) Ustavni sud: 
 
       b) na zahtjev Premijera, kantona ili 
jedne trećine poslanika zakonodavnog ti-
jela dotičnog kantona, utvrđuje je li prije-
dlog zakona ili zakon koji je usvojen u 
tom zakonodavnom tijelu, uključujući ka-
ntonalni ustav i njegove eventualne ama-
ndmane, u skladu sa ovim ustavom“; .... 
 

            Amandman LXXX na Ustav Fede-
racije Bosne i Hercegovine 
 

Član V.2.7a. 
 
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa 

koji se štite u kantonima identična je 
listi sadržanoj u članu IV.5.17.a. ovo-
ga Ustava. Klubovi iz člana IV.5.17a. 
ovoga Ustava su u kantonima klubo-
vi delegata formirani u skladu sa čla-
nom V.2.7. stav 2. ovoga Ustava. 

2) Ako više od jednog predsjedavajuć-
eg ili zamjenika predsjedavajućeg za-
konodavnog tijela kantona tvrde da 
neki zakon spada u listu vitalnih in-
teresa utvrđenih u članu IV.5.17a. 
ovoga Ustava, za usvajanje takvog 
zakona potrebno je : 

 

- većina glasova unutar svakog od kl- 
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ubova konstitutivnih naroda zastu-
pljenih  u datoj skupštini kantona. 
 

3) predsjedavajući i zamjenik predsje-
davajućeg zakonodavnog tijela kan-
tona dužni su u roku od sedam dana  
odlučiti da li neki od zakona, propisa 
ili akata potpada pod listu iz stava 2. 
ovoga člana. 

4) Ako samo jedan  predsjedavajući ili 
zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da 
zakon, propis ili akt potpada pod lis-
tu vitalnih interesa, dvotrećinska ve-
ćina odgovarajućeg kluba jednog od 
konstitutivnih naroda danog zako-
nodavnog tijela može proglasiti da je 
riječ o pitanju s liste vitalnih naciona-
lnih interesa. 

  
Član V.2.7b. 

 
(1) U slučaju da dvotrećinska većina je-

dnog od klubova konstitutivnih nar-
oda u skupštini kantona odluči da se 
neki zakon, propis ili akt odnosi na 
vitalni nacionalni interes, za usvaja-
nje  takvog zakona, propisa ili akta, 
potrebna je većina glasova unutar 
svakog kluba konstitutivnih naroda 
zastupljenih u zakonodavnom tijelu 
kantona. 

(2) Ako se većina iz stava 1. ovoga člana 
ne može postići, pitanje se prosljeđu-
je Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine, koji donosi konačnu 
odluku o tome da li se dati zakon, 
propis ili akt odnosi na vitalni inte-
res konstitutivnog naroda. 

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz 
ovoga člana, postupa na način pred-
viđen članom IV.6.18a. ovoga Usta-
va. 

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom 
interesu, zakon, propis ili akt se sma- 
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tra neusvojenim, te se dokument vra-
ća predlagaču koji treba pokrenuti 
novu proceduru. U tom slučaju pre-
dlagač ne može podnijeti isti tekst 
zakona, propisa ili akta. 

(5)  U slučaju da Ustavni sud odluči da 
se ne radi o vitalnom interesu, zak-
on, propis ili akt se smatra usvojen-
im/usvaja se prostom većinom gla-
sova“. 

 
6. Činjenično stanje i stav Suda 
 
     Iz zahtjeva i odgovora na zahtjev 
utvrđeno je, da je u vezi sa osporenim 
Zakonom, usvojenim na 26. redovnoj sj-
ednici Skupštine Bosansko-podrinjskog 
kantona, održanoj 08.10.2013.godine, po-
krenut mehanizam zaštite vitalnog in-
teresa od strane Kluba srpskog naroda. 

Međutim i pored pokrenutog me-
hanizma zaštite vitalnog interesa, Skup-
ština Bosansko-podrinjskog kantona na-
stavila je postupak donošenja predlože-
nog Zakona, koji je i usvojen, te objav-
ljen u „Službenim novinama Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde“, broj: 
14/13. Pokrenuto pitanje zaštite vitalnog 
interesa proslijeđeno je od strane pre-
dsjedavajućeg Skupštine Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde Vijeću za za-
štitu vitalnih interesa Ustavnog suda Fe-
deracije. Predmet je evidentiran pod br-
ojem U-63/13 od 12.12.2013. godine, ali 
po istom zahtjevu Vijeće za zaštitu vita-
lnih interesa nije još donijelo odluku, o 
čemu je Skupština Bosansko-podrinjskog 
kantona, pismeno obaviještena. 
 

Ustavni sud Federacije, prilikom 
odlučivanja o podnesenom zahtjevu, po-
šao je od Amandmana LXXX na Ustav 
Federacije Bosne i Hercegovine, člana 
V.2.7a. i V.2.7b. koji propisuju mehani- 
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zam zaštite vitalnog nacionalnog intere-
sa u skupštini kantona. 
  Nije sporna činjenica da je Klub 
srpskih poslanika u Skupštini Bosansko-
podrinjskog kantona, u postupku usva-
janja Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o osnovnom odgoju i obrazova-
nju, pokrenuo mehanizam zaštite vita-
lnog nacionalnog interesa. Međutim, Sk-
upština Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde, i pored pokrenutog mehani-
zma zaštite vitalnog nacionalnog intere-
sa nastavila je razmatranje prijedloga os-
porenog Zakona i isti donijela, te objavi-
la u „Službenim novinama Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde“, broj:14/13. 

Kako u konkretnom slučaj još nije 
donesena odluka po zahtjevu za zaštitu 
vitalnog nacionalnog interesa, osporeni 
Zakona se ne može primjenjivati, niti je 
mogao biti objavljen dok Vijeće za zašti-
tu vitalnih interesa ne odluči, u skladu 
sa članom V.2.7b. (4) i (5) Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine.  
 

Iz naprijed istaknutih razloga Us-
tavni sud Federacije odlučio je kao u iz-
reci ove  presude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Fede-
racije donio je jednoglasno u sastavu: dr. 
sc. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead 
Bahtijarević, Vesna Budimir, Mirjana 
Čučković, Domin Malbašić, Aleksandra 
Martinović i prof. dr. Edin Muminović, 
sudije Suda. 
 

Broj: U-11/14                        Predsjednica 
23.09.2014.godine       Ustavnog suda Federacije                                                                          
S a r a j e v o                   Bosne i Hercegovine 
                                              Kata Senjak,s.r. 
 

744                                                           
     

Ustavni sud Federacije Bosne i  
Hercegovine, odlučujući po zahtjevu je- 
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danaest zastupnika Skupštine Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, za utvrđi-
vanje ustavnosti  primjene Zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o osnov-
nom odgoju i obrazovanju sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu 
odredaba članka IV.C.3.10.(2). Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
održanoj dana 23.09.2014.godine, donio je  
 
 

P  R  E  S  U  D  U 
 

Utvrđuje se da se Zakon o izmje-
nama i dopunama Zakona o osnovnom 
odgoju i obrazovanju (“Službene novine 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, 
broj: 14/13) ne može primjenjivati dok 
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavn-
og suda Federacije Bosne i Hercegovine  
ne donese odluku u predmetu U-63/13 
od 12.12.2013. godine. 
 

Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i „Službenim 
novinama Bosansko-podrinjskog kantona  
Goražde“.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva 
 
    Jedanaest zastupnika (jedna treći-
na) Skupštine Bosansko-podrinjskog ka-
ntona Goražde (u daljnjem tekstu: pod-
nositelji zahtjeva), dana 17.03.2014. godi-
ne, podnijeli su zahtjev za ocjenu usta-
vnosti primjene Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i 
obrazovanju koji je donijela Skupština 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  
(u daljnjem tekstu: osporeni Zakon)  sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
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2. Stranke u postupku 
 
   Podnositelji zahtjeva, sukladno 
članku IV.C.3.10.(2).b) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, su ovlašteni za po-
dnošenje zahtjeva, pa su stranka u postu-
pku, a druga stranka je Skupština Bosa-
nsko-podrinjskog kantona Goražde, kao 
donositelj osporenog Zakona, što je su-
kladno članku 39. stavak 1. Zakona o po-
stupku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/3). 
 
3. Bitni navodi zahtjeva 
 
     Podnositelji zahtjeva su naveli da 
je u nastavku 26. redovite sjednice Sku-
pštine Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde, održane 08.10.2013. godine, treća 
točka dnevnog reda bilo razmatranje Pri-
jedloga Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o osnovnom odgoju i obrazova-
nju. U tijeku same rasprave zamjenica pr-
edsjedatelja Skupštine Daliborka Milović 
je u ime Kluba srpskog naroda pokrenula 
mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog 
interesa, saopćavajući to za govornicom 
Skupštine. Međutim, i pored pokrenutog 
mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog 
interesa, Skupština je nastavila raspravu 
po Prijedlogu Zakona, provela proceduru 
glasovanja i usvojila osporeni Zakon, koji 
je objavljen u „Službenim novinama Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde“, 
broj: 14/13. 

Na temelju osporenog Zakona Ja-
vna ustanova Osnovna škola“ Mehmed-
alija Mak Dizdar“ Vitkovići je u dnev-
nom listu „Avaz“ 3.3.2014. raspisala nat-
ječaj za izbor i imenovanje direktora ško- 
le. Dakle, Javna ustanova je primijenila 
zakon na koji je prethodno pokrenut me- 
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hanizam zaštite vitalnog nacionalnog in-
teresa, a da o tom pitanju Vijeće za zašti-
tu vitalnih interesa Ustavnog suda Fede-
racije  nije donijelo odluku. Jasno je da se, 
sve dok se ne donese odgovarajuća odlu-
ka od strane Vijeća za zaštitu vitalnih int-
eresa Ustavnog suda Federacije, odluke 
Skupštine ne mogu smatrati usvojenim, 
niti mogu stupiti na snagu. 
Člankom V.2.7.b. Ustava Federacije Bos-
ne i Hercegovine u stavku 4. i 5. je propi-
sano: 
“(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom 
interesu, zakon, propis ili akt se smatra 
neusvojenim, te se dokument vraća pred-
lagatelju koji treba pokrenuti novu pro-
ceduru. . . .  
(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se 
ne radi o vitalnom interesu, zakon, pro-
pis ili akt se smatra usvojenim/usvaja se  
prostom većinom glasova“. Obzirom da 
Ustavni sud Federacije u predmetu, broj: 
U-63/13 od 12.12.2013. godine, u kome je 
pokrenut mehanizam zaštite vitalnog na-
cionalnog interesa nije donio odluku, mo-
limo da Sud donese odluku u ovom pre-
dmetu po pitanju da li je primjena  ospo-
renog Zakona sukladna Ustavu Federa-
cije Bosne i Hercegovine. 
 
4. Odgovor na zahtjev 
 
    Ustavni sud Federacije, suglasno 
članku 16. Zakona o postupku pred Us-
tavnim sudom Federacije Bosne i Herce-
govine, dana 25.03.2014. godine zahtjev 
je dostavio na odgovor Skupštini Bosans-
ko-podrinjskog kantona Goražde, kao dr-
ugoj stranci u postupku i donositelju os-
porenog Zakona. 

U odgovoru na zahtjev, koji je Us-
tavnom sudu Federacije dostavljen 07.04. 
2014. godine, navodi se, da je Skupština 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  
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na sjednici održanoj 08.10.2013. godine 
donijela osporeni Zakon, koji je objavljen 
u „Službenim novinama Bosansko-podri-
njskog kantona Goražde“, broj: 14/13. Iz-
mjene i dopune zakona su donesene i 
stupile su na snagu, ali obavještavaju Sud 
da niti jedna njegova odredba do sada ni-
je primijenjena u praksi, što je vidljivo iz 
odluke Ministarstva za obrazovanje, mla-
de, nauku, kulturu i sport, kod raspisiva-
nja natječaja za izbor i imenovanje dire-
ktora O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“, 
Vitkovići, kojom se natječaj poništava. 
 
5. Relevantni propisi 
 
5.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Članak IV.C.3.10.(2) 
 
 „( 2) Ustavni sud: 
 

       b) na zahtjev Premijera, kantona ili 
jedne trećine zastupnika zakonodavnog 
tijela dotičnog kantona, utvrđuje je li pri-
jedlog zakona ili zakon koji je usvojen u 
tom zakonodavnom tijelu, uključujući 
kantonalni ustav i njegove eventualne 
amandmane, sukladan ovom ustavu“; .... 
 

            Amandman LXXX na Ustav Fede-
racije Bosne i Hercegovine 
 

Članak V.2.7a. 
 
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa 

koji se štite u kantonima istovjetna je 
listi sadržanoj u članku IV.5.17a. ov-
oga Ustava. Klubovi iz članka IV.5.17a. 
ovoga Ustava su u kantonima klubo-
vi izaslanika formirani sukladno čla-
nku V.2.7. stavak 2. ovoga Ustava. 

2) Ako više od jednog  predsjedatelja ili 
dopredsjedatelja zakonodavnog tije- 
la kantona tvrde da neki zakon spa- 
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da u listu vitalnih interesa utvrđenih 
u članku IV.5.17a. ovoga Ustava, za 
usvajanje takvog zakona potrebno je: 

 

- većina glasova unutar svakog od kl-
ubova konstitutivnih naroda zastu-
pljenih u datoj skupštini kantona. 
 

3) predsjedatelj i dopredsjedatelj zako-
nodavnog tijela kantona dužni su u 
roku od    
sedam dana odlučiti da li neki od za-
kona, propisa ili akata potpada pod 
listu iz stavka 2. ovoga članka. 

4) Ako samo jedan predsjedatelj ili do-
predsjedatelj tvrdi da zakon, propis 
ili akt potpada pod listu vitalnih in-
teresa, dvotrećinska većina odgova-
rajućeg kluba jednog od konstitutiv-
nih naroda danog zakonodavnog ti-
jela može  proglasiti da je riječ o pita-
nju s liste vitalnih nacionalnih intere-
sa. 

  
Članak V.2.7b. 

 
(1) U slučaju da dvotrećinska većina je-

dnog od klubova konstitutivnih na-
roda u skupštini kantona odluči da 
se neki zakon, propis ili akt odnosi 
na vitalni nacionalni interes, za us-
vajanje takvog zakona, propisa ili ak-
ta, potrebna je većina glasova unutar 
svakog kluba konstitutivnih naroda 
zastupljenih u zakonodavnom tijelu 
kantona. 

(2) Ako se većina iz stavka 1. ovoga čla-
nka ne može postići, pitanje se pros-
ljeđuje Ustavnom sudu Federacije 
Bosne i Hercegovine, koji donosi ko-
načnu odluku o tome da li se dati za-
kon, propis ili akt odnosi na vitalni 
interes konstitutivnog naroda. 

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz  

Број 14 – страна 1783 
 
 
ovoga članka, postupa na način pre-
dviđen člankom IV.6.18a ovoga Us-
tava. 

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom 
interesu, zakon, propis ili akt se sma-
tra neusvojenim, te se dokument vra-
ća predlagatelju koji treba pokrenuti 
novu proceduru. U tom slučaju pre-
dlagatelj ne može podnijeti isti tekst 
zakona, propisa ili akta. 

(5)  U slučaju da Ustavni sud odluči da 
se ne radi o vitalnom interesu, zak-
on, propis ili akt se smatra usvojen-
im/usvaja se prostom većinom gla-
sova“. 

 
6. Činjenično stanje i stav Suda 
 
     Iz zahtjeva i odgovora na zahtjev 
utvrđeno je, da je u svezi s osporenim 
Zakonom, usvojenim na 26. redovitoj sj-
ednici Skupštine Bosansko-podrinjskog 
kantona, održanoj 08.10.2013.godine, po-
krenut mehanizam zaštite vitalnog inte-
resa od strane Kluba srpskog naroda. 

Međutim i pored pokrenutog me-
hanizma zaštite vitalnog interesa, Skup-
ština Bosansko-podrinjskog kantona na-
stavila je postupak donošenja predložen-
og  Zakona, koji je i usvojen, te objavljen 
u „Službenim novinama Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde“, broj:14/13. 
Pokrenuto pitanje zaštite vitalnog intere-
sa proslijeđeno je od strane predsjedate-
lja Skupštine Bosansko-podrinjskog kan-
tona Goražde Vijeću za zaštitu vitalnih 
interesa Ustavnog suda Federacije. Pre-
dmet je evidentiran pod brojem U-63/13 
od 12.12.2013.godine, ali po istom zahtje-
vu Vijeće za zaštitu vitalnih interesa nije 
još donijelo odluku, o čemu je Skupština 
Bosansko-podrinjskog kantona, pismeno 
obaviještena. 

Ustavni sud Federacije, prilikom  
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odlučivanja o podnesenom zahtjevu, poš-
ao je od Amandmana LXXX na Ustav Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, članka 
V.2.7a. i V.2.7b. koji propisuju mehanizam 
zaštite vitalnog  nacionalnog interesa u 
skupštini kantona. 
  Nije sporna činjenica da je Klub 
srpskih zastupnika u Skupštini Bosans-
ko-podrinjskog kantona, u postupku us-
vajanja Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o osnovnom odgoju i obra-
zovanju, pokrenuo mehanizam zaštite 
vitalnog nacionalnog interesa. Međutim, 
Skupština Bosansko-podrinjskog kanto-
na Goražde, i pored pokrenutog mehani-
zma zaštite vitalnog nacionalnog intere-
sa nastavila je razmatranje prijedloga os-
porenog Zakona i isti donijela, te objavi-
la u „Službenim novinama Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde“, broj:14/13. 

Kako u konkretnom slučaj još nije 
donesena odluka po zahtjevu za zaštitu 
vitalnog nacionalnog interesa, osporeni 
Zakona se ne može primjenjivati, niti je 
mogao biti objavljen dok Vijeće za zašti-
tu vitalnih interesa ne odluči, sukladno 
članku V.2.7b. (4) i (5) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine.  
 

Iz naprijed istaknutih razloga 
Ustavni sud Federacije odlučio je kao u 
izreci ove  presude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Fede-
racije donio je jednoglasno u sastavu: dr. 
sc. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead 
Bahtijarević, Vesna Budimir, Mirjana Ču-
čković, Domin Malbašić, Aleksandra Ma-
rtinović i prof. dr. Edin Muminović, suci 
Suda. 
 

Broj:U-11/14                       Predsjednica 
23.09.2014.godine     Ustavnog suda Federacije                                                               

  S a r a j e v o            Bosne i Hercegovine 
                                            Kata Senjak,v.r. 
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 Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући по захтјеву 
једанаест посланика Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, за 
утврђивање уставности примјене Зако-
на о измјенама и допунама Закона о 
основном одгоју и образовању са Уста-
вом Федерације Босне и Херцеговине, 
у смислу одредаба члана IV.Ц.3.10.(2). 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, на сједници одржаној дана 23.09. 
2014. године, донио је  
 
 

П  Р  Е  С  У  Д  У 
 

Утврђује се да се Закон о измје-
нама и допунама Закона о основном 
одгоју и образовању (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број:14/13) не може примјењи-
вати док Вијеће за заштиту виталних 
интереса Уставног суда Федерације Бо-
сне и Херцеговине не донесе одлуку у 
предмету У-63/13 од 12.12.2013.године. 
 

Пресуду објавити у „Службен-
им новинама Федерације БиХ“ и „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона  Горажде“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
1. Подносилац захтјева  
    и предмет захтјева 
 
    Једанаест посланика (једна тре-
ћина) Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (у даљем тексту: 
подносиоци захтјева), дана 17.03.2014. 
године, поднијели су захтјев за оцјену 
уставности примјене Закона о измјена- 
ма и допунама Закона о основном од- 
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гоју и образовању који је донијела Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: оспорени За-
кон) са Уставом Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 
2. Странке у поступку 
 

   Подносиоци захтјева, у складу 
са чланом IV.Ц.3.10.(2).б) Устава Феде-
рације Босне и Херцеговине, су овла-
шћени за подношење захтјева, па су  
странка у поступку, а друга странка је 
Скупштина Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, као доносилац оспо-
реног Закона, што је у складу са члан-
ом 39. став 1. Закона о поступку пред 
Уставним судом Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/3). 
 
3. Битни наводи захтјева 
 

     Подносиоци захтјева су навели 
да је у наставку 26. редовне сједнице 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, одржане 08.10.2013. год-
ине, трећа тачка дневног реда било ра-
зматрање Приједлога Закона о измје-
нама и допунама Закона о основном 
одгоју и образовању. У току саме рас-
праве замјеница предсједавајућег Ску-
пштине Далиборка Миловић је у име 
Клуба српског народа покренула ме-
ханизам заштите виталног национал-
ног интереса, саопштавајући то за го-
ворницом Скупштине. Међутим, и по-
ред покренутог механизма заштите 
виталног националног интереса, Ску-
пштина је наставила расправу по При-
једлогу Закона, провела процедуру гл-
асања и усвојила оспорени Закон, који 
је објављен у „Службеним новинама  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 14/13. 
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На основу оспореног Закона Ја-
вна установа Основна школа“ Мехмед-
алија Мак Диздар“ Витковићи је у дне-
вном листу „Аваз“ 3.3.2014. расписала 
конкурс за избор и именовање дире-
ктора школе. Дакле, Јавна установа је 
примијенила закон на који је  претхо-
дно покренут механизам заштите ви-
талног националног интереса, а да о 
том питању Вијеће за заштиту вита-
лних интереса Уставног суда Федера-
ције  није донијело одлуку. Јасно је да 
се, све док се не донесе одговарајућа 
одлука од стране Вијећа за заштиту ви-
талних интереса Уставног суда Феде-
рације, одлуке Скупштине не могу 
сматрати усвојеним, нити могу ступи-
ти на снагу. 
Чланом V.2.7б. Устава Федерације Бос-
не и Херцеговине у ставу 4. и 5. је про-
писано: 
“(4) Ако Суд одлучи да се ради о ви-
талном интересу, закон, пропис или 
акт се сматра неусвојеним, те се доку-
мент враћа предлагачу који треба по-
кренути нову процедуру. . . .  
(5) У случају да Уставни суд одлучи да 
се не ради о виталном интересу, закон, 
пропис или акт се сматра усвојеним/ 
усваја се простом већином гласова“. 
Обзиром да Уставни суд Федерације у 
предмету, број: У-63/13 од 12.12.2013. 
године, у коме је покренут механизам 
заштите виталног националног инте-
реса није донио одлуку, молимо да 
Суд донесе одлуку у овом предмету по 
питању да ли је  примјена  оспореног 
Закона у складу са Уставом Федерац-
ије Босне и Херцеговине. 
 
4. Одговор на захтјев 
 
    Уставни суд Федерације, у скла-
ду са чланом 16. Закона о поступку  
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пред Уставним судом Федерације Бо-
сне и Херцеговине, дана 25.03.2014. го-
дине захтјев је доставио на одговор 
Скупштини Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, као другој странци у 
поступку и доносиоцу оспореног За-
кона. 

У одговору на захтјев, који је 
Уставном суду Федерације достављен 
07.04.2014. године, наводи се, да је Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на сједници одржаној 08.10. 
2013. године донијела оспорени Закон, 
који је објављен у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 14/13. Измјене и допу-
не закона су донесене и ступиле су на 
снагу, али обавјештавају Суд да нити 
једна његова одредба до сада није при-
мијењена у пракси, што је видљиво из 
одлуке Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт, код ра-
списивања конкурса за избор и име-
новање директора О.Ш. „Мехмедалија 
Мак Диздар“, Витковићи, којoм се ко-
нкурс поништава. 
 
5. Релевантни прописи 
 

5.1. Устав Федерације Босне и 
Херцеговине 
 

Члан IV.Ц.3.10.(2) 
 
 „( 2) Уставни суд: 
 

       б) на захтјев Премијера, кантона 
или једне трећине посланика законо-
давног тијела дотичног кантона, утвр-
ђује је ли приједлог закона или закон 
који је усвојен у том законодавном ти-
јелу, укључујући кантонални устав и 
његове евентуалне амандмане, у скла-
ду са овим уставом“; .... 

Амандман LXXX на Устав Феде- 
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рације Босне и Херцеговине 
 

Члан V.2.7а. 
 

1. Листа виталних националних ин-
тереса који се штите у кантонима 
идентична је листи садржаној у 
члану IV.5.17а. овога Устава. Клу-
бови из члана IV.5.17а. овога Уста-
ва су у кантонима клубови делега-
та формирани у складу са чланом 
V.2.7. став 2. овога Устава. 

2. Ако више од једног предсједавају-
ћег или замјеника предсједавајућег 
законодавног тијела кантона тврде 
да неки закон спада у листу вита-
лних интереса утврђених у члану 
IV.5.17а. овога  Устава, за усвајање 
таквог закона потребно је : 

 

- већина гласова унутар сваког од 
клубова конститутивних народа 
заступљених у датој скупштини 
кантона. 
 

3. предсједавајући и замјеник пред-
сједавајућег законодавног тијела 
кантона дужни су у року од седам 
дана одлучити да ли неки од за-
кона, прописа или аката потпада 
под листу из става 2. овога члана. 

4. Ако само један предсједавајући 
или замјеник предсједавајућег твр-
ди да закон, пропис или акт пот-
пада под листу виталних интереса, 
двотрећинска већина одговарају-
ћег клуба једног од конститути-
вних народа даног законодавног 
тијела може прогласити да је ријеч 
о питању с листе виталних нацио-
налних интереса. 

  
Члан V.2.7б. 

 
(1) У случају да двотрећинска већина  
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једног од клубова  конститутивних  
народа у скупштини кантона од-
лучи да се неки закон, пропис или 
акт односи на витални национа-
лни интерес, за усвајање таквог за-
кона, прописа или акта, потребна 
је већина гласова унутар сваког кл-
уба конститутивних народа засту-
пљених у законодавном тијелу ка-
нтона. 

(2) Ако се већина из става 1. овога чл-
ана не може постићи, питање се 
просљеђује Уставном суду Федера-
ције Босне и Херцеговине, који до-
носи коначну одлуку о томе да ли 
се дати закон, пропис или акт од-
носи на витални интерес консти-
тутивног народа. 

(3) Уставни суд Федерације, у случају 
из овога члана, поступа на начин 
предвиђен чланом IV.6.18а. овога 
Устава. 

(4) Ако Суд одлучи да се ради о ви-
талном интересу, закон, пропис 
или акт се сматра неусвојеним, те 
се документ враћа предлагачу који 
треба покренути нову процедуру. 
У том случају предлагач не може 
поднијети исти текст закона, про-
писа или акта. 

(5)  У случају да Уставни суд одлучи 
да се не ради о виталном интере-
су, закон, пропис или акт се смат-
ра усвојеним/усваја се простом ве-
ћином гласова“. 

 
6. Чињенично стање и став Суда 
 
     Из захтјева и одговора на зах-
тјев утврђено је, да је у вези са оспоре-
ним Законом, усвојеним на 26. редо-
вној сједници Скупштине Босанско-
подрињског кантона, одржаној 08.10. 
2013.године, покренут механизам за- 

Број 14 – страна 1787 
 
 
штите виталног интереса од стране 
Клуба српског народа. 

Међутим и поред покренутог 
механизма заштите виталног интере-
са, Скупштина Босанско-подрињског 
кантона наставила је поступак доно-
шења предложеног  Закона, који је и 
усвојен, те објављен у „Службеним 
новинама Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број:14/13. Покренуто 
питање заштите виталног интереса 
прослијеђено је од стране предсједа-
вајућег Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде Вијећу за заш-
титу виталних интереса Уставног суда 
Федерације. Предмет је евидентиран 
под бројем У-63/13 од 12.12.2013. го-
дине, али по истом захтјеву Вијеће за 
заштиту виталних интереса није још 
донијело одлуку, о чему је Скупштина 
Босанско-подрињског кантона, писме-
но обавијештена. 
 

Уставни суд Федерације, прил-
иком одлучивања о поднесеном захтје-
ву, пошао је од Амандмана LXXX на 
Устав Федерације Босне и Херцегови-
не, члана V.2.7а. и V.2.7б. који пропи-
сују механизам заштите виталног  на-
ционалног интереса у скупштини кан-
тона. 
  Није спорна чињеница да је Кл-
уб српских посланика у Скупштини 
Босанско-подрињског кантона, у пос-
тупку усвајања Закона о измјенама и 
допунама Закона о основном одгоју и 
образовању, покренуо механизам за-
штите виталног националног интере-
са. Међутим, Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, и пор-
ед покренутог механизма заштите ви-
талног националног интереса наста-
вила је разматрање приједлога оспо-
реног Закона и исти донијела, те об- 
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јавила у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 14/13. 

Како у конкретном случај још 
није донесена одлукa по захтјеву за за-
штиту виталног националног интере-
са, оспорени Закона се не може при-
мјењивати, нити је могао бити објав-
љен док Вијеће за заштиту виталних 
интереса не одлучи, у складу са члан-
ом V.2.7б. (4) и (5) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине.  
 

Из напријед истакнутих разло-
га Уставни суд Федерације одлучио је 
као у изреци ове  пресуде. 
 

Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно у саставу: 
др сц. Ката Сењак, предсједница Су-
да, Сеад Бахтијаревић, Весна Будим-
ир, Мирјана Чучковић, Домин Малба-
шић, Александра Мартиновић и пр-
оф. др Един Муминовић, судије Суда. 
 

Број:У-11/14                      Предсједница 
23.09.2014.године    Уставног суда Федерације  

С а р а ј е в о              Босне и Херцеговине 
                                            Ката Сењак,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене Новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета („Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 16/13), Влада 
Босанско–подрињског Кантона Гораж-
де на својој 95. редовној сједници, одр-
жаној дана 17.09.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова: 

 

- I - првог меморијалног турнира 
“Елведин Чакал Чака” 

- XII - дванестог државног куп такм-
ичења “Мујо Пештек Тито”, спорт-
ски риболов  

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансферии непрофитним орга-
низацијама – Спортске манифеста-
ције РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на Савез за сп-
орт и рекреацију инвалида Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 
1990540006144655, ШПАРКАСЕ банка 
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:03-14–1569/14              П Р Е М И Ј Е Р 
16.09.2014.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 95. редовној 
сједници, одржаној дана 17.09.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о овлаштењу државног службеника 

 
Члан 1. 

 
 Овлашћује се државни службе-
ник Асим Плакало, дипл. правник, 
да обавља послове из надлежности 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Именовани се овлашћује да на-
ведене послове из члана 1. овог Рјеше-
ња обавља до именовања новог мини-
стра за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињксог кантона 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За вријеме обављања послова из 
члана 1. овог Рјешења именованом се  
утврђује накнада у износу од 20% ње-
гове основне плате. 
 

Члан 4. 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско–подрињ- 
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ског кантона Горажде”.  
 

Број:03-05-1533/14              П Р Е М И Ј Е Р 
17.09.2014.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 96. редовној 
сједници, одржаној дана 26.09.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 
за образовање, младе, науку, културу 

и спорт Босанско–подрињског 
кантона Горажде за набавку  

два рачунара 
  

I 
 

Даје се сагласност Министар-
ству за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за набавку два рачу-
нара за потребе Министарства. 
 

II 
 
 Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама  За-
кона о јавним набавкама БиХ.  
 

III 
 

Средства  за набавку рачунара 
обезбијеђена су у Буџету Министарст-
ва за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт Босанско–подрињског кан-
тона Горажде.  
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IV 
 
 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:03-14-1452/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 41. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13) и Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде о усмјера-
вању непланиране донације у Буџет 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де  за 2014.годину, број:03-14-708/14 од 
15.05.2014.године, Одлуке Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде о ус-
вајању ,,Програма новчаног подстица-
ја за подршку ревитализацији Мљека-
ре ,,Милгор” и стварању услова за по-
кретање прераде млијека и развој по-
љопривредне производње на подручју 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де у складу са потписаним споразумом 
са Краљевином Холандијом“ утврђе-
ног у Буџету Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2014.годину, на економском 
коду 614 400 (ХАП 004)-Подстицај по-
љопривредној производњи - Мљекара, 
број:03-14-878/14 од 25.06.2014.године, 
Влада Босанско–подрињског кантона 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
Горажде, на својој 96. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.09.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке  

о додјели новчаних средстава 
мљекари ,,Милгор” д.о.о. Горажде  

по ,,Програму новчаног подстицаја 
за подршку ревитализацији 

Мљекаре ,,Милгор” и стварању 
услова за покретање прераде млијека 
и развој пољопривредне производње 
на подручју Босанско – подрињског 

кантона Горажде у складу  
са потписаним споразумом  
са Краљевином Холандијом 

 

Члан  I 
 

Овом се Одлуком вршЕ измјене 
и допуне у члану 4. Одлуке број:03-14-
1203/14 од 20.08.2014. године, тако да 
се ријеч „споразум” замјењује ријечју: 
„уговор” и ријечи  „Министарство  за 
привреду” замјењују ријечју ”Влада”. 
 

Члан  II 
  

Овом се Одлуком врше измјене 
и допуне у члану 6. Одлуке број:03-14-
1203/14 од 20.08.2014. године, тако да 
се ријечи ”министар за привреду” 
замјењују  ријечима ”премијер Владе” 
и ријеч „споразум” замјењује ријечју 
„уговор”. 
 

Члан III 
 

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



10. новембар/студени 2014. 
 
 
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-1472/14         П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 Плана и Програма утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2014. годину, број: 03-14-941-1/14 од                      
09.07.2014. године, а у вези са Закључ-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:03-17-887/14 од 25.06. 
2014. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 96. ре-
довној сједници, одржаној дана 26.09. 
2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за израду 

програма истражних радова  
и елабората о извршеним 

истражним радовима за потребе 
израде Главног пројекта изградње 

МХЕ на ријеци Колини 
 

Члан 1. 
 

           Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да 
покрене поступак израде програма ис-
тражних радова и елабората о изврше-
ним истражним радовима за потребе 
израде Главног пројекта изградње 
МХЕ на ријеци Колини. 
 

Члан 2. 
 

           За израду документације из чла- 
на 1. ове Одлуке Министарство за при- 
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вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће, у складу са Законом о јав-
ним набавкама БиХ, провести посту-
пак избора најповољнијег понуђача за 
пружање услуга израде орограма ис-
тражних радова и елабората о изврше-
ним истражним радовима за потребе 
израде Главног пројекта изградње 
МХЕ на ријеци Колини. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–17-1487/14П          П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 39. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине (“Службене новине Ф БиХ” број: 
12/10), члана 31. Закона о експропри-
јацији “Службене новине ФБиХ“ 70/07 
и члана 24. Закона о Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 5/03), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на  својој 96. редовној сједници, одржа-
ној дана 26.09.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о предавању у посјед некретнина  
на дијелу регионалног пута Р-448 

кроз насеље Сплавиште у дужини  
од 1400 м, прије правомоћности 

Рјешења о експропријацији, односно 
прије исплате накнаде  

за експроприсане некретнине 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду – Дирек-
ција за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за покретање активнос-
ти на извођењу радова на реконстру-
кцији регионалног пута Р-448, диони-
ца Баћански мост- Зупчићи, кроз насе-
ље Сплавиште у дужини од 1400 м, 
прије правомоћности Рјешења о екс-
пропријацији, односно прије исплате 
накнаде за експроприсане некретни-
не. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужује се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-27-1455/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 96. редовној 
сједници, одржаној дана  26.09.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени  и допуни  Одлуке  

о одобравању службеног путовања  
у иностранство 

 

Члан 1. 
 

 Овом  Одлуком врши се измјена 
и допуна Одлуке о одобравању служ-
беног  путовања у иностранство број: 
03-49-1291/14 од 05.09.2014.године, та-
ко што се у члану 1. мијењају ријечи: 
„од 12. до 16.09.2014.године” и  замјењ-
ују се ријечима „од 12. до 17.09.2014. го-
дине”. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-49-1456 /14              П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 16/13), Вл-
ада Босанско–подрињског Кантона Го-
ражде, на својој 96. Сједници, одржаној 
дана 26.09. 2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
Босанско-подрињског кантона Горажде  

за Пројекат обиласка мезарја, посјете 
организацијама  и дружења породица 

шехида – погинулих бораца 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст  Организацији породица шехида и 
палих бораца Босанско-подрињског 
кантона Горажде на Пројекат обиласка 
мезарја, посјете организацијама и дру-
жења породица шехида – погинулих 
бораца у износу од 1.900,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тних организација – Пројекти.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Организацији породица шехида 
и палих бораца Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на број жирорачун: 
1011400000324239-ПБС банка 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:03-14–1466/14              П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 14 – страна 1793 
 
 
Горажде (“Службене Новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број:16/13), Вл-
ада Босанско–подрињског Кантона Го-
ражде, на својој 96. Сједници, одржаној 
дана 26.09 2014.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за обиљежавање Меморијала  
“Дамир Канлић Жућо” 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  
новчана средстава у износу од 1.000,00 

КМ  на име суфинансирања трошкова 
обиљежавања меморијала “Дамир Ка-
нлић Жућо”. 
 

Члан2. 
 

Средства из члана 1.ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума од значаја за уд-
ружења. 
 

Члан3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу захт-
јева, Кошаркашком клубу “Горажде”, 
на жирорачун: 1011400000195617 – ПБС 
банка, филијала Горажде (за обиљежа-
вање Меморијала ”Дамир Канлић Жу-
ћо”). 
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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:03-14–1462/14              П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 Законом о изврше-
њу Буџета Босанско–подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”  
број:16/13), Влада Босанско–подрињс-
ког Кантона Горажде, на својој 96. сје-
дници, одржаној дана 26.09. 2014.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  но-
вчана средства за суфинансирање са-
нације локалних путева у мјестима по-
вратка локалног становништва у изно-
су од 4.500,00 КМ и то: 
 

- Санација пута “Товарница” 2.000,00 
КМ (Удружење демобилисаних бо-
раца Армије БиХ Босанско-подри-
њског кантона Горажде), 

- Санација пута Старо Рудо село За-
грађе, 2.500,00 КМ (Удружење грађ-
ана за повратак у Источну Босну 
“Наше Огњиште”) 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан2. 
 

Средства из члана 1.ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614200 - Текући трансфери поједина-
ца – Приоритет у додјели средстава 
за повратак и одржив повратак. 
 

Члан3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити: 
 

- Удружењу демобилисаних бораца 
АБиХ Босанско-подрињског канто-
на Горажде на број жирорачуна: 
1610300004930021, Раифаизен банка 
Горажде  у износу од 2.000,00 КМ, 

- Удружење грађана за повратак у 
Источну Босну и Херцеговину “На-
ше Огрњште”–село Загрђе у изно-
су од 2.500,00 КМ на жирорачун:161 
0000100190050, Раифаизен банка. 

 
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:03-14–1464/14              П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде” бр- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
ој: 5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде број:16/13”), Пр-
ограма утрошка средстава 614300 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама,  Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 96. сјед-
ници, одржаној дана 26.09.2014.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат побољшања статуса 
борачких популација за мјесец 

август 2014.године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација у 2014.години за мјесец ав-
густ 2014.године. 
 

Члан2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Пројекти удружења бора-
чких популација. 
 

Члан3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на број жирорачуна 1990540005 
249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 

Број 14 – страна 1795 
 
 

Члан4. 
 

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:03-14-1463/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде број:16/13”), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 96 сједници, одржаној 
дана 26.09.2014.године, д о н о с и: 
 
 

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

август 2014. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 8.880,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец  август 2014.године, и то: 
 

- Савез РВИ БПК  
“Синови Дрине” Горажде    2.000,00 

- Организација ПШи 
ПББПК Горажде                     2.000,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања БПК  
Горажде                                     1.200,00 
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- Удружења грађана  

демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде                       2.000,00 

- Удружење ”Свјетлост Дрине”     840,00 
- Удружење Ветерана рата,  

ЗБ, ПЛ                                           840,00 
  

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 –Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Трамсфер удружења гра-
ђана. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним 
мјесечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
БПК Горажде, а средствауплатити на 
жирорачуне организација: 

 

- СРВИ “СиновиДрине” Горажде: 
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ  
БПК Горажде:  
                      1011400000324239  - ПБС 

- Савез ДНРП ”Златни љиљани”:  
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ           

- Удружење грађана  
демобилисаних бораца АБИХ: 
         1610300004930021  - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине”  
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ 
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
објавиу “Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1465/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 96. редовној 
сједници, одржаној дана 26.09.2014.го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке  

о одобравањуслужбеног путовања  
у иностранствож 

 
I 

 
Овом се Одлуком врше измјене 

Одлуке о одобравању службеног путо-
вања у иностранство, број:03-49-1144/14 
од 14.08.2014 године, тако што члан I, 
који је гласио:  
  
“Овом се Одлуком одобрава службено 
путовање у иностранство полицијском 
комесару Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде у циљу               
присуства обуци на тему “Полицијско 
управљање и руковођење“, које ће се 
одржати у Републици Турској у пери-
оду од 08. до 12.09.2014. године.“ 
 

треба да гласи :  
 
“Овом се Одлуком одобрава службено 
путовање у иностранство полицијском  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
комесару Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде у циљу 
присуства обуци на тему “Полицијско 
управљање и руковођење“, које ће се 
одржати у Републици Турској у пери-
оду од 07. до 13.09.2014. године.“ 
 

II 
 

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:03-49-1144-1/14           П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 10. Одлуке о оснивању 
ЈУ Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 20/01 и 7/13), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 96. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.09.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Управног одбора  
ЈУ  Служба за запошљавање 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Разрјешавају се дужности  пред- 

Број 14 – страна 1797 
 

 
сједник и чланови Управног одбора  ЈУ  
„Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде” како 
слиједи: 
 

1. Намира Зуко, предсједник, 
2. Башић Емина, члан, 
3. Хаџић Сенија, члан, 
4. Един Кракоња, члан, 
5. Елдина Ходо, члан. 

 
Члан 2. 

 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”.  
 

Број:03-05-1461/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 10. Одлуке о оснивању 
ЈУ  Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 20/01 и 7/13), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 96. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.09.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  предсједника  
и чланова Управног одбора 
 ЈУ  Служба за запошљавање 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 
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Члан 1. 
 

 Именује се привремени Управ-
ни одбор ЈУ „Служба за запошљавање 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, до окончања конкурсне процеду-
ре, а најдуже 60 дана, како слиједи: 
 

1. Намира Зуко, предсједник, 
2. Башић Емина, члан, 
3. Хаџић Сенија, члан, 
4. Един Кракоња, члан, 
5. Елдина Ходо, члан. 

 

Члан 2. 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”.  
 

Број:03-05-1461-1/14           П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 96. редовној 
сједници, одржаној дана 26.09.2014.го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви БПК Горажде  
да изврши набавку 25.200 кг дрвене 

пелети по цијени 332,25 КМ/т  
у вриједности 8.372,52 КМ 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
кантона Горажде да изврши набавку 
25.200 кг дрвене пелети по цијени 
332,25 КМ/т  у вриједности 8.372,52 КМ 
од досадашњег добављача FL WOOD 
д.о.о. Фоча. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Дирекција робних резерви, а 
средства су обезбијеђена у Буџету Ди-
рекције робних резерви Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2014.го-
дину економски код 613200 – издаци 
за енергију. 
 

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:03-14-1459/14              П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 96. редовној 
сједници, одржаној дана 26.09.2014.го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви БПК Горажде  
да изврши раскид Споразума број: 
14-14-471-4/07 од 13.11.2007.године, 

закљученог између Дирекције 
робних резерви БПК Горажде 

и Општине Пале-Прача 



10. новембар/студени 2014.                                                                   Број 14 – страна 1799 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да раскине Споразум 
о заједничком сношењу трошкова заг-
ријавања пословних просторија ПУ 
Прача и Општине Пале-Прача, број: 
14-14-471-4/07 од 13.11.2007. године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке се 
задужује Дирекција робних резерви 
Босанско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1460/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

762 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Закључку Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
број:03-23-1223/14 од 31.07.2014.године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 96. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.09.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о престанку права кориштења 

поткровног стана у Витковићима 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком престаје право 
кориштења поткровног стана у насељу 
Витковићи за сљедећа лица: 

 

Р/Б КОРИСНИК 
АДРЕСА СТАМБЕНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
ПОВРШИНА 

БРОЈ   ОДЛУКЕ        
О ДОДЈЕЛИ 

1 Човчић Суада I дринске бригаде 17/13 35,83 03-23-187/12 

2 Бујак Сенад М. Б. Баје 5/5 58,66 УП-И-02-23-19/99 

3 Имамовић Мујо М. Б. Баје 14/6 50,61 03-23-364/03 

4 Кастрати Шемсо М. Б. Баје 15/9 51,09 03-23-844/11 

5 Салковић Омер М. Б. Баје 29/9 70,96 03-23-492/13 

6 Радојчић Славица М. Б. Баје 35/8 30,47 УП-1-02-23-64/99 

 
Члан 2. 

 
 Корисници станова из члана 1. 
Ове Одлуке дужни су исте ослободити 
од људи и ствари и записнички их пр-
едати представницима Кантоналног 
стамбеног фонда у року од 15 (петна-
ест) дана почев од дана пријема ове  

Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Корисници из члана 1. Ове Од-
луке ће станове предати у стању које 
није лошије од стања  какве су их 
записнички преузели. 



Број 14 – страна 1800 
 
 

Члан 4. 
 

 Ако корисници станова из чла-
на 1. Ове Одлуке не врате станове које 
користе у року предвиђеном у члану 
2. ове Одлуке, исти ће бити ослобође-
ни уз асистенцију службених лица Ми-
нистарства за унутрашње послове Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
  

Члан 5. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде - Кантонални стамбени фонд. 
 

Члан 6. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће да се објави у “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
      

Број:03-23-1551/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 96. редовној 
сједници, одржаној дана 26.09.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о поништењу Одлуке Скупштине 
 ЈП „Босанско-подрињске шуме” 
Горажде број:20/2004 од 16.07.2014. 

године и враћање на употпуњавање 
поступка 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

I 
 

 Поништава се Одлука Скупш-
тине ЈП „Босанско-подрињске шуме” 
Горажде број:20/2004 од 16.07.2014. го-
дине о именовању предсједника и чла-
нова Надзорног одбора ЈП „Босанско-
подрињске шуме” Горажде и враћа на 
упутпуњавање поступка. 
 

II 
 

 Употпуњавање поступка из чл-
ана I Ове Одлуке подразумијева пот-
пуно утврђивање чињенице посједова-
ња знања из области биотехничких на-
ука, права или економије, као постав-
љеног критерија, при чему је истовре-
мено потребно водити рачуна о пита-
њима која се везују за изузеће у посту-
пању чланова комисија првостепених 
органа. 
 

III 
 

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:03-05-1529/14               П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.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 („Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“ број: 16/13), Влада 
Босанско–подрињског Кантона Гораж-
де, на својој 96. Сједници, одржаној да-
на 26.09.2014.године, д о н о с и: 



10. новембар/студени 2014. 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Удружењу “Свјетлост Дрине”  
за Пројекат психотерапијска група 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст удружењу “Свијетлост Дрине” за 
Пројекат психо терапијска група у из-
носу под 3.400,00 КМ за организовање: 
 

1. Група психотерапија, 
2. Едукацијско -терапијски излет 

 
Члан2. 

 
Средства из члана 1. ове Одлуке 

обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300-Текући трансфери непрофит-
них организација – Пројекти.  
 

Члан3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу “Свијетлост Дрине” 
Горажде број:19905400064546332 – ШП-
АРКАСЕ банка. 
 

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:03-14–1570/14              П Р Е М И Ј Е Р 
26.09.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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765 
 

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 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  

и накнаде за топли оброк за мјесеце 
септембар, октобар, новембар  

и децембар 2014. 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 мјесеце СЕ-
ПТЕМБАР, ОКТОБАР, НОВЕМБАР и 
ДЕЦЕМБАР 2014. 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 мј-
есеце СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР, НО-
ВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР 2014. године, 
у износу од 8,00 КМ по једном радном 
дану. 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у “Службе- 



Број 14 – страна 1802 
 
 
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде “. 
 

Број:03-14-1489/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса за попуну упражњеног 
радног  мјеста 

   

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУСТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде за 
расписивање конкурса за попуну уп-
ражњеног радног мјеста, и то:  
 

На одређено радно вријеме 
 

1. Референт за админитративно  
– финансијске и рачуновод- 
   ствене послове         1 извршилац 

      

II 
 

 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:03-34-1496/14              П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  

10. новембар/студени 2014. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

огласа за пријем запосленика 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст директору ЈУОШ „Фахрудин Фахро 
Башчелија” Горажде за расписивање 
огласа за пријем запосленика на одре-
ђено радно вријеме од 15.10.2014. годи-
не до 15.04.2015. године, и то како сли-
једи: 
 

1. Ложач,     један извршилац, у ЈУ  
                        ОШ “Фахрудин Фахро  
                          Башчелија” Горажде. 

 
II 

 
 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:03-34-1511/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање број:10-14-593-2/14 од 20. 
02.2014.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 97. 
редовној сједници, одржаној дана 03. 
10.2014 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. 
на име IX (девете) од укупно XII 

(дванаест) редовних транши  
за 2014. годину 

 
I 

 

 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 40.471,66 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име уплате IX (де-
вете) од укупно XII (дванаест) редовн-
их транши за 2014.годину, намијењене 
за исплату плата и доприноса запо-
сленицима. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона  Гора- 
жде д.о.о. број:1325002001666685, отво- 

Број 14 – страна 1803 
 

 
рен код НЛБ Тузланске банке фили-
јала Горажде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 

 Корисник средстава је дужан да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

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:03-14-1491/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде” број:16/13), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 97. редовној сједници, 
одржаној дана 03.10.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за обиљежавање 20. годишњице 

формирања 808 ОБР 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  
новчана средстава у износу од 3.000,00 

КМ на име обиљежавања 20. годиш-
њице формирања 808-а ОБР. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300-Текући трансфери непрофит-
ним организацијама – Обиљежавање 
значајних датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на рачун СД 
НРП “Златни љиљани” на број: 19905 
40005884792  - ШПАРКАСЕ  банка Гор-
ажде. 
 

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:03-14-150614                П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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 215. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/13 и 11/14), Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 97. редовној сједници, одржаној да-
на 03.10.2014.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име једнократних новчаних 
помоћи браниоцима и члановима 

њихових породица са простора 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 2.130,50 (слови-
ма: двије хиљаде једна стотина трид-
есет и 50/100) КМ на име једнократних 
новчаних помоћи браниоцима и чла-
новима њихових породица са просто-
ра Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Средства из претходног става се 
одобравају у појединачним износима 
како слиједи: 

 

Р/Б Презиме (име оца) име Опис помоћи 
Висина средстава  

(КМ) 

1. Бардак (Салко) Химзо социјалне потребе 209,00 

2. Ћуровић (Суљо) Асим социјалне потребе 167,00 

3. Драковац (Мехо) Сенад социјалне потребе 209,00 
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4. Дуран (Мухарем) Рифет социјалне потребе 376,00 

5. 
Џаферовић (Ибрахим) Абаз набавка огрјева 

прехрамбени бон 
292,50 

6. Ферић (Сабит) Ибро социјалне потребе 209,00 

7. Ходо (Мујо) Исмет социјалне потребе 167,00 

8. Муратспахић (Рашид) Осман социјалне потребе 167,00 

9. Подруг (Осман) Фехим социјалне потребе 167,00 

10. Тиро (Химзо) Самир социјалне потребе 167,00 

 УКУПНО:                   2.130,50 

 
Члан 2. 

 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – “Те-
кући трансфери појединцима” (БОР-
004) – једнократне  новчане помоћи. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства уплатити на жиро-
рачун НЛБ Тузланска банка, филијала  
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:03-14-1505/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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 (“Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 16/13), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 97. редовној сједници, одр-
жаној дана 03.10.2014.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за обиљежавање Меморијала 
“Мирсад Хурић Хуро” Горажде 2014. 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком одобравају  
новчана средстава у износу од 2.000,00 

КМ  на име суфинансирања трошкова 
обиљежавања Меморијала “Мирсад 
Хурић Хуро” Горажде 2014. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума од значаја за уд-
ружења. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Зах-
тјева, Мушком рукометном клубу “Го-
ражде” Горажде број:1610300002260096, 
Раифаизен банка 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”. 
 

Број:03-14-1504/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде” број:16/13), Пр-
ограма утрошка средстава 614300 – Те-
кући трансфери непрофитних орга-
низација, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Савезу  добитника највећих ратних 
признања за Пројекат обиљежавања 

годишњице погибије легендарног 
комаданта  Заима Имамовића 

 
Члан 1. 

 

Одобравају се новчана средства  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
у износу од 3.150,00 КМ за финанси-
рање Пројекта обиљежавања годиш-
њице погибије легендарног комаданта 
Заима Имамовића. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи тарнсфери непрофитним органи-
зацијама - Обиљежавање значајних 
датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун   
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 огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1503/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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–подрињ- 
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ског кантона Горажде” број: 16/13),     
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 97. редовној сједни-
ци, одржаној дана 03.10.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  за плаћање 

дијела обавеза  на име учешћа   
за куповину станова у ул. Заима 

Имамовића 8/10 и 18/20 у Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст  за плаћање 50% обавеза  на име пла-
ћања учешћа за куповину стана у ул. 
Заима Имамовића 8/10 и 8/20 у изно-
су од 9.218,00 КМ и то: 
 

1. Дрљо Судби    износ од  2.960,00 КМ 

2. Машић Бахри износ од  1.665,00 КМ 
3. Софовић Нермани          

износ од                             2.780,00 КМ 

4. Велић Хасану износ од  1.813,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. ове Одлуке 

обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614200 - Текући трансфери поједина-
ца-БОР-003. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1497/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

774 
 

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:03-14-1037/14 
од 23.07.2014.године о усвајању ,,Прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2014. годину” и Упутства за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-14-739-11/14 од 08.08.2014. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за надокнаду штете настале 
провођењем наређених мјера 

 код сузбијања заразне болести пчела 
- Америчке гњилоће пчелињег легла 

 
Члан 1. 

  

 Овом Одлуком Министарству 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава се исплата 
новчаних средстава Куртовић Јусуфу  
по Програму новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2014.годину у износу 
од 800,00 КМ за надокнаду штете нас-
тале провођењем наређених мјера код  
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сузбијања заразне болести пчела, одн-
осно,  нешкодљивим уклањањем 8 (ос-
ам) заражених кошница пчела обољел-
их од Америчке гњилоће пчелињег ле-
гла. 
 

Члан  2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња - надокнада штете за 
нешкодљиво уклањање серопозитивн-
их животиња. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун Куртовић Јусуфа број: 13250020 
08128243, отворен код НЛБ Банка д.д. 
Тузла, 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:03-14-1502/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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 97. редовној  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
сједници, одржаној дана 03.10.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на плаћање 

рачуна на име трошкова уклањања  
и складиштења до коначног 
збрињавања штетног отпада 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на плаћање Рачуна број: 103/14 на 
име трошкова уклањања, складиште-
ња до коначног збрињавања, штетног 
отпада у износу од 1.696,50 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Исплату средстава из члана 1. 
ове Одлуке исплатити на терет Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 600000 – Буџе-
тске резерве, а теретиће се економски 
код 613900 - Уговорене и друге услуге 
Министарства за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
жиро рачун фирме „Јањина” д.о.о. Го-
ражде број: 1020070000010641, отворен 
код Унион банке филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 За финансијску реализацију ове 
Одлуке задужује се Министарство за 
финансије.  
 

Члан 4. 
 
 Овом Одлуком ван снаге се ста-
вља Одлука број:03-14-1195/14 од 20.08. 
2014. године. 
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Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на огласној табли Босанско-
подрињског кантона Горажде, а накн-
адно ће да се објави у „Службеним но-
винамаБосанско-подрињског кантона 
Горажде”. 
 

Број:03–14-1495/2014          П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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 35. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 16/13), а у вези са 
Одлуком Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 03-14-1276/14 
од 05.09.2014.године, Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде, на 
својој 97. редовној сједници, одржаној 
дана 03.10.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гора-
жде да  изврши  набавку уређаја за заг-
ријавање објекта Полицијске станице 
Прача,Општина Пале у ФБиХ, у укуп-

ној вриједности до 4.500,00 КМ: 
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- пумпа за  котао  за  гријање (са не-

опходним додатним дијеловима)  
                                       2 комада    и 

- јонски омекшивач  1 комад. 
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализац-
ију Одлуке,  обезбијеђена су у Буџету 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину, на  економском ко-
ду 821300 - Набавка опреме. 
 

Набавка сталног средства  пла-
нирана је Измјенама и допунама пла-
на набавке сталних средстава МУП-а 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014.годину, број:07-01-14-3852/14 
од 25.09.2014. године. 
 

Набавку опреме обавити у скл-
аду са Законом о јавним набавкама Бо-
сне и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију  ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

ОваОдлука 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:03-14-1499/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.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 61. Закона о буџетима у 
Федерацији Босне и Херцеговине (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”,број 
102/13, 9/14 и 13/14)  и члана 26. став 
1. Закона о извршењу Буџета Босанско 
-подрињског кантона Горажде за 2014. 
годину (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
16/13), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014.го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА 

СРЕДСТАВА ИЗ ”ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ 
ВЛАДЕ КАНТОНА“ БУЏЕТА 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

МИНИСТАРСТВУ ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ 

 

Члан 1. 
 

Из “Текуће резерве Владе кант-
она“ Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2014. годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона”, број: 16/13) одобрава се из-
двајање средстава Министарству за ун-
утрашње послове Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, раздјел 14, орга-
низациони код 141, у износу од 12.000,00 
КМ, на име измјештања радарског сис-
тема за мјерење брзине и контролу пр-
оласка кроз црвено свјетло на бази ин-
дуктивних петљи, на економски код: 
 

- 613900 – “Уговорене услуге и друге 
                  посебне услуге“. 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 2. 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
издвајају се са раздјела 11, организаци-
они код 111, економског кода 600000 - 
“Текућа буџетска резерва” Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2014. годину.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1530/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014 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 97. редовној 
сједници, одржаној дана 03.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Кантоналној управи за инспекцијске 
послове Босанско-подрињског 

кантона Горажде за набавку опреме - 
канцеларијска фотеља 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи за инспекцијс-
ке послове Босанско-подрињског кант-
она Горажде за набавку опреме – канц-
еларијска фотеља (1 ком.). 
 

Члан 2. 
 
 Набавка опреме из члана 1. ове 
Одлуке извршиће се у складу са Закон-
ом о јавним набавкама БиХ, у поступ-
ку директног споразума. 
 

Члан 3. 
 
 Средства за набавку опреме из 
члана 1. ове Одлуке обезбјеђена су у 
Буџету Кантоналне управе за инспек-
цијске послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на економском коду 
821 300 – Набавка опреме. 
 

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:03-14-1498/14               П Р Е М И Ј Е Р 
03.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

779 
 

На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број 
5/03), члана 41. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско  
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–подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13) и Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде о усмјерава-
њу непланиране донације у Буџет Бо-
санско–подрињског кантона Горажде  
за 2014. годину, број: 03-14-708/14 од 
15.05.2014. године, Одлуке Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде  о 
усвајању ,,Програма новчаног подсти-
цаја за подршку ревитализацији мље-
каре ,,Милгор” и стварању услова за 
покретање прераде млијека и развој 
пољопривредне производње на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде у складу са потписаним спора-
зумом са Краљевином Холандијом“ ут-
врђеног у Буџету Министарства за пр-
ивреду  Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2014.годину, на економск-
ом коду 614 400 (ХАП 004) - Подстицај 
пољопривредној производњи – Мље-
кара, број:03-14-878/14 од 25.06.2014.го-
дине, и Рјешења Федералног министа-
рства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, број: УП-I-05-24/12-125/13 
од 31.12.2013.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 98. редовној сједници, одржаној дана  
08.10.2014.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о Измјени и допуни  Одлуке  
о додјели новчаних средстава 

мљекари ,,Милгор” д.о.о. Горажде  
по ,,Програму новчаног подстицаја 

за подршку ревитализацији мљекаре 
,,Милгор” и стварању услова  

за покретање прераде млијека  
и развој пољопривредне производње 
на подручју Босанско – подрињског 

кантона Горажде у складу  
са потписаним споразумом  
са Краљевином Холандијом 
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Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком врши Измње-
на и допуна Одлуке о додјели новчан-
их средстава мљекари ,,Милгор” д.о.о. 
Горажде по ,,Програму новчаног под-
стицаја за подршку ревитализацији 
мљекаре ,,Милгор” и стварању услова 
за покретање прераде млијека и развој 
пољопривредне производње на подру-
чју Босанско–подрињског кантона Го-
ражде у складу са потписаним спора-
зумом са Краљевином Холандијом”, 
тако што се у члану 1. Одлуке број: 03-
14-1203/14 од 20.08.2014.године и број: 
03-14-1472/14 од 26.09.2014.године до-
даје став 2. који гласи: 
 „Средства из става 1. овог члана 
су намјенска средства која је Минис-
тарству за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде за мљекару 
„Милгор” одобрило Федерално мини-
старство пољопривреде, водопривреде 
и шумарства Рјешењем број: УП-I-05-
24/12-125/13 од 31.12.2013.године”. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–14–1472-3/14          П Р Е М И Ј Е Р 
08.10.2014.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 99. редовној  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  

на продужење Уговораза закуп 
канцеларијског простора 

 
Члан 1. 

 

 Даје се сагласност министру 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да изв-
рши продужење Уговора број: 04-14-
647/10 од 29.03.2010. године, а који се 
односи на закуп канцеларијског прос-
тора у просторијама Привредне банке 
Сарајево – филијала Горажде, на пери-
од од  60 (шесдесет) дана и то почевши 
од мјесеца октобра текуће године, за 
потребе Кантоналне управе за шумар-
ство Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде, да закључи анекс Уговора о 
закупу канцеларијског простора из чл-
ана 1. ове Одлуке, са Привредном ба-
нком 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:03-14-1566/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  



10. новембар/студени 2014. 
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На основу члана 24. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/03), члановима 17. и 18. Закона о 
новчаним подстицајима у пољоприв-
реди и руралном развоју на подручју 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (,,Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“, број: 4/13) 
и члана 41. Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (,,Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде”, број:16/13),  
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 99. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.10.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању ,,Програма руралног 

развоја за 2014. годину” утврђеног  
у Буџету Министарства за привреду 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде  за 2014. годину  

на економском коду 614 300 - ТЕК002  
- Текући трансфери непрофитним 

организацијама  
- рурални развој за 2014. годину 

 
Члан  1. 

 
 Овом се Одлуком усваја Прогр-
ам утрошка средстава ,,Програм рура-
лног развоја за 2014. годину” утврђен у 
Буџету Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  
за 2014. годину у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде (,,Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број: 16/13). 
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Члан 2. 

 

 Средства за реализацију Прог-
рама из тачке 1. ове Одлуке, пласираће 
се са позиције Текући трансфери неп-
рофитним организацијама - рурални 
развој за 2014. годину, утврђене Буџе-
том Министартсва за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде за 
2014.годину, економски код 614 300 – 
ТЕК002 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - рурални развој 
за 2014. годину.  
 

Члан 3. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
је саставни 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. 
 

Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука о давању сагласности на 
,,Програм руралног развоја за 2014. го-
дину” утврђен у Буџету Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2014.годину на еко-
номском коду 614 300 (ТЕК002) – Теку-
ћи трансфери непрофитним организ-
ацијама - рурални развој за 2014. го-
дину, број: 03-14-356/14 од 12.03.2014. 
године.   
 

Члан 6. 
 

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

Број:03–14-1546/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

................................ 
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ПРОГРАМ НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА / ПРОГРАМ 

УТРОШКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
Година: 2014. 
 

Буџетски 
корисник 

 

Министарство  
за привреду 

 

Економски код: 
 

614 300  
 

Назив 
економског 
кода: 

 

Текући трансфери 
непрофитним 
организацијама  
– Рурални развој 

 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 

 
Назив Програма: Програм руралног 
развоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину 
 

Буџетски корисник: 17. Министарство 
                                       за привреду 
 

Економски/аналитички код:      614 300 
 

Назив аналитичког кода: Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
– Рурални развој 
 

Период реализације Програма:  
                                 01.01.2014 - 31.12.2014. 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
Укупна вриједност Програма:   
                                                     100.000 КМ 
 

Одговорно лице:        Демир Имамовић 
 

Позиција одговорно лице:    Министар 
 

Контакт лице за Програм: 
                                           Расим Сијерчић 
 

Контакт-телефон:       +387 38 227 857 
 

Контакт е-mail:  
          sektorzapoljoprivredu@bpk.gov.ba 
 

Датум усвајања Програма: 
                                       15.10.2014. године.  
 

Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде у складу са Законом о новча-
ним подстицајима и пољопривреди на 
подручју БПК горажде донијела је Од-
луку о усвајању Програма број: 03-14-
1546/14 од 15.10.2014. године. („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 14/14) 
 

Објављивање:   Програм је објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 14/14 
 

Интернет:                www.mp.bpk.gov.ba 
 
 

У складу са чланом 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2014. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:16/13), чл-
ановима 8, 17. и 18. Закона о новчаним 
подстицајима у пољопривреди и ру-
ралном развоју на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:4/13), на пријед-
лог Министарства за привреду, Влада  

mailto:tajnik@fmrpo.gov.ba
http://www.mp.bpk.gov.ba/
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 

 
 

ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА / 
ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТА БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ   

СА ЕКОНОМСКОГ КОДА 614 300 – 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ НЕПРОФИТНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА – РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 
1.        НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
1.1. Назив Програма утрошка сред-

става Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са еконо-
мског кода 614 300 - Текући тра-
нсфери непрофитним органи-
зацијама - Рурални развој гла-
си: Програм руралног развоја 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (у даљ-
ем тексту: Програм). 

 
2.      ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

     ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
2.1.     Општи циљ Програма 
 
2.1.1. Основни циљ Програма је под-

стицање конкурентности пољо-
привреде, одрживо управљање 
природним ресурсима и пости-
зање уравнотеженог територи-
јалног развоја руралних еконо-
мија и заједница, укључујући 
стварање и задржавање радних 
мјеста у руралним подручјима 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 
2.2. Сврха Програма 
 
2.2.1. Сврха Програма је пружање по- 
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дршке економском, социјалном 
и културном развоју руралних 
подручја на начин који допри-
носи повећању разноликости 
економских дјелатности, запос-
лености, побољшању општих 
услова за остварење прихода и 
квалитете живота руралних за-
једница на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
2.3. Посеби циљеви 
 
2.3.1. Достизање сврхе и општег ци-

ља Програма планирано је кроз 
остваривање сљедећих посебн-
их цлијева Програма: 

 

- Подстицање конкурентности по-
љопривреде; 

- Осигурање одрживог управљања 
природним ресурсима; 

- Постизање уравнотеженог терито-
ријалног развоја руралних еконо-
мија и заједница. 

 
2.3.2. Подстицање конкурентности 

пољопривреде 
 
2.3.2.1. Кроз подстицање конкурен-

тности пољопривредне про-
изводње настоји се осигура-
ти стабилан извор дохотка 
за пољопривредне произво-
ђаче кроз повећање учешћа 
на тржишту, већу тржишну 
оријентацију или диверзи-
фикацију пољопривредне 
производње, побољшање ру-
ралне инфраструктуре, по-
већање економске активнос-
ти младих пољопривредни-
ка и њихово стручно усавр-
шавање у пољопривреди.  
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Кроз подстицање конкурен-
тности настоји се постићи 
побољшање технолошких, 
стратешких и људских ресу-
рса чији су резултат побољ-
шани ланци вриједности, 
продуктивност и квалитет 
производа, чиме се може по-
стићи трајно повећање удје-
ла на тржишту, што води 
побољшању одрживости ру-
ралних економија и заједни-
ца на подручју кантона. 

 
2.3.2.2. Подршка ће се обезбиједити 

за сљедеће врсте активности 
које могу бити предложене 
за финансирање и суфина-
нсирање у оквиру овог Про-
грама: 

 

a) инвестиције у материјална 
средства пољопривредних 
газдинстава, 

б)   развој групе произвођача и 
      маркетинг, 
ц)  санација некатегорисаних  

путева који повезују насеље-
на мјеста, дијелове насељен-
ог мјеста у руралним подру-
чјима, те приступних путева 
до пољопривредних површ-
ина, не укључујући асфалт-
ирање, 

д)  асфалтирање некатегориса 
них путева који повезују нас-
ељена мјеста у руралним по-
дручјима, 

е) активности које доприносе 
повећању учешћа на тржиш-
ту кроз оријентацију на про-
изводњу, прераду и продају 
традиционалних производа, 

ф) подршка јачању капацитета  
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      младих пољопривредника  и  

подузетника у руралним 
подручјима. 

 
2.3.2.3. Пројектом се могу предло-

жити и друге мјере које доп-
риносе повећању конкурен-
тности, кориштењу савјето-
давних услуга, трансферу 
знања и технологија, инова-
цијама, истраживању, стру-
чној обуци, укључивању мл-
адих особа у пољопривреду, 
подршка за набавку маши-
на и опреме, подршка пољо-
привредној индустрији, по-
дршка за повећање квали-
тете пољопривредних прои-
звода, подршка у паковању 
и етикетирању пољопривре-
дних призвода. 

 
2.3.3. Осигурање одрживог управ-

љања природним ресурсима 
 

2.3.3.1. Кроз осигурање одрживог 
управљања природним рес-
урсима настоји се унаприје-
дити околински аспект пољ-
опривредне производње, те 
заштитити и унаприједити 
стање биодиверзитета на 
подручју кантона на начин 
који би омогућио пољопри-
вредну производњу високе 
вриједности, боље управља-
ње водама и земљиштем, по-
бољшање услова привређи-
вања у висинским подручји-
ма, развој органске произво-
дње, очување аутохтоних 
биљних и животињских врс-
та и уређење агро-околине 
на начин који ће унаприје- 
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дити стање и вриједност ок-
олинских ресурса и њихова 
заштита кроз одрживо кори-
штење. 

 
2.3.3.2. Подршка ће се обезбиједити 

за сљедеће врсте активности 
које могу бити предложене 
за финансирање и суфина-
нсирање у оквиру овог Про-
грама: 

 

a) развој органске производње, 
б) пољопривредно-околинске  

мјере за ублажавање климат-
ских промјена, 

ц) подршка активностима које  
доприносе развоју побољша-
ња стања инфраструктуре у 
мјесним заједницама у најви-
сочјим предјелима кантона, 

д) очување и заштита аутохто- 
них биљних и животињских 
врста, 

е) уређење агро-околине у под- 
ручјима од пољопривредног 
и културно-историјског зна-
чаја. 

 
2.3.3.3. Како би се допринијело ост-

варивању овог посебног ци-
ља, у оквиру Програма ће се 
пружити подршка пријед-
лозима пројеката за побољ-
шање инфраструктуре у на-
јвисочијим предјелима, орг-
анској производњи, очува-
њу и заштити биодиверзи-
тета и аутохтоних биљних и 
животињских врста, побољ-
шање агро-околине и шумс-
ких еко-система, пошумља-
вање, смањење могућности 
за шумске пожаре, заштиту  

Број 14 – страна 1817 
 

 
изворишта, смањење штет-
них утицаја поплава, побољ-
шање управљања земљишт-
ем, смањење ерозије земљи-
шта. 

 

2.3.4. Постизање уравнотеженог те-
риторијалног развоја руралн-
их економија и заједница 

 

2.3.4.1. Рурална подручја по већини 
параметара имају лошије 
економске резултате, а што 
за директну посљедицу има 
већу стопу незапослености, 
лошију јавну инфраструкт-
уру, те слабије тржишне ус-
луге. Пружањем одговарају-
ће подршке која има за циљ 
олакшавање процеса дивер-
зификације, креирања нов-
их малих бизниса у руралн-
им подручјима, промоцију 
локалног развоја у руралн-
им подручјима и омогућава-
ње једнаког приступа услу-
гама у руралним подручји-
ма осигурао би се значајно 
побољшање стања руралн-
их економија и заједница на 
подручју кантона. 

 

2.3.4.2. Подршка ће се обезбиједити 
за сљедеће врсте активности 
које могу бити предложене 
за финансирање и суфина-
нсирање у оквиру овог Про-
грама: 

 

a) увођење нових услуга који-
ма се повећава диверзифи-
кација пољопривредне дјел-
атности и увођење непољо-
привредних (допунских ак- 
тивности), 
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б) рурални туризам, 
ц) санација приступних путева 

до културно-историјских сп-
оменика и локација које пос-
јећују туристи, 

д) очување културно-историјс- 
ког наслијеђа у руралним по-
ручјима.  

 

2.3.4.3. Како би се допринијело ост-
варивању овог посебног ци-
ља, поред активности описа-
них у 2.3.4.2., у оквиру Про-
грама пружиће се подршка 
активностима које доприно-
се диверзификацији еконо-
мских активности у рурал-
ним подручјима кроз ства-
рање услова за пружање до-
датних услуга и допунских 
дјелатности, а посебно у об-
ласти руралног туризма и 
очувања руралног наслије-
ђа, социјалних услуга, мјера 
које доприносе повећању је-
днаких могућности и соци-
јалној укључености, развоју 
заједница у руралним зајед-
ницама, побољшању полож-
аја жена у руралним подру-
чјима, развоју подузетништ-
ва и бизнис центара, рурал-
ни туризам, рурално насли-
јеђе, побољшање услова у 
селима, обнова села, развој 
информационих и комуни-
кационих технологија и ши-
рокопојасни интернет. 

 

2.3.5. Активности које нису прихва-
тљиве за финансирање из Пр-
ограма 

 

2.3.5.1. Сљедеће активности нису  
прихватљиве за финансира- 
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ње из средстава овог Прог-
рама: 

 

a) индивидуална спонзорства 
за учешће на семинарима, 
радионицама, конференци-
јама и конгресима, 

б)   стипендије, 
ц)   све активности које се одви- 

јају изван Босне и Херцего-
вине, 

д)   измиривање обавеза и дуго- 
вања која нису одобрена по-
себним актом Владе, 

е)    активности које су обухва- 
ћене Програмом новчаних 
подстицаја у примарној по-
љопривредној производњи. 

 

3. ЗАКОНСКИ ОСНОВ  
ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА   

 

3.1. На основу Закона о кантоналн-
им министарствима и другим 
тијелима кантоналне управе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине 
Босанско – подрињског кантона 
Горажде“ број:05/03) надлежно-
сти Министарства за привреду 
су предлагање и провођење по-
литике у области индустрије, 
подузимање мјера за унапређе-
ње производње, управљање пр-
иродним богатствима, осигура-
ње услова за развој и унапређе-
ње пољопривреде и руралног 
развоја, заштиту и кориштење 
пољопривредног земљишта,  уз-
гој, заштита и унапређење шу-
ма, шумске комуникације и екс-
плоатација шума,  индустријске 
воде, водопривредне активнос-
ти, кориштење вода у енергет- 

             ске и рекреационе сврхе, упо- 
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треба и заштита вода, улагања 
у привредна предузећа, промет 
роба и услуга, учешће у креи-
рању политике увоза и извоза, 
контрола цијена производа и 
услуга, закључивање економск-
их споразума, креирање и имп-
лементација политике кантона-
лног туризма, развој туристич-
ких ресурса, развој рекреативн-
их, рехабилитационих и других 
центара, промоција туризма, 
угоститељство, подузетништво, 
провођење политке развоја ком-
уникација и транспортне инф-
раструктуре, развој јавног саоб-
раћаја, изградња, обнова и одр-
жавање саобраћајница од знач-
аја за кантон, модернизација це-
стовног саобраћаја и осигурање 
комуникационих веза на подр-
учју Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. На основу члана 
12. Закона о пољопривреди, пр-
ехрани и руралном развоју БиХ 
(„Службени гласник БиХ” број: 
50/08), кантони у Федерацији 
БиХ, на основу овог и других 
закона, те у складу са располо-
живим буџетским и другим ср-
едствима, могу припремати, ус-
вајати и реализовати Програме 
руралног развоја.  

 

3.2.      Програм је израђен у складу са: 
 

a) Законом о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2014. годину, 

б)  Законом о новчаним подсти- 
цајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службе-
не новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/13), 
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ц) Програмом развоја Босанско- 
подрињског кантона Гораж-
де до 2014. године,  

д) Програмом рада Владе Боса- 
нско-подрињског кантона Го-
ражде за 2014.годину (“Служ-
бене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, бр-
ој:14/14). 

 
4. ОПИС ПРОГРАМА 
 
4.1. Програм руралног развоја до 

2014. године има за циљ да уна-
приједи економски и социјални 
положај у руралним подручји-
ма Босанско-подрињског канто-
на Горажде кроз подстицање 
мјера и финансирање пројеката 
који доприносе економском, со-
цијалном и културном напрет-
ку руралних подручја. 

 
4.2. Програм ће омогућити инвест-

иције у пољопривредна газдин-
ства и запошљавање младих у 
пољопривреди, побољшање ру-
ралне инфраструктуре, посеб-
но у висинским подручјима у 
којима су тежи услови за прив-
ређивање у пољопривреди, раз-
вој руралног туризма и других 
организованих допунских акти-
вности, производњу и продају 
традиционалних производа, те 
пројекте очувања културно-ис-
торијског наслијеђа у руралним 
подручјима и очувања аутохто-
них животињских и биљних вр-
ста. 

 
4.3. Сврха Програма је пружање по-

дршке непрофитним организа-
цијама и јединицама локалне  
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самоуправе у активностима у 
области руралног развоја на по-
дручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и других актив-
ности које омогућавају развој 
пољопривреде и очување земљ-
ишта у добром пољопривредн-
ом и околинском стању. 

 
4.4. У току двије године имплемен-

тације Програма руралног раз-
воја Министарство за привреду 
је суфинасирало десет пројека-
та и то: реконструкција краћих 
путних комуникација, изград-
ња нових путних комуникаци-
ја, као и изградња путева и мос-
това до имања пољопривредн-
их произвођача. Исто тако је су-
финансирано шест пројеката у 
циљу повећања конкурентнос-
ти продаје пољопривредних про-
извода кроз набавку амбалаже 
и опреме за наше пољопривре-
дне произвођаче и један проје-
кат у виду захтјева за уређење 
пољопривредног земљишта. По-
држан је један пројекат набавке 
контејнера за комунални отпад 
у мјесној заједници са тежим ус-
ловима привређивања. Кроз Пр-
ограм руралног развоја подржа-
не су активности едукације из 
пољопривредне производње зн-
ачајне за наш кантон. У оквиру 
трећег циља, подржана су чети-
ри пројекта у циљу развоја ту-
ризма у руралним подручјима, 
те два пројекта за очување и пр-
омоцију туристичких потенци-
јала руралних подручја. 

 
4.5. Програм утрошка средстава са 

економског кода 614 300 – Теку- 
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ћи трансфери непрофитним ор-
ганизацијама - Рурални развој 
Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2014.годину (у даљем те-
ксту Програм), дефинише би-
тне елементе за доношење Про-
грама од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де, као што су општи и посебни 
циљеви Програма, критерији за 
расподјелу средстава, потребна 
средства, корисници средстава, 
процјена резултата те процјена 
непредвиђених расхода и изда-
така. 

 
5. ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
5.1. Имплементација Програма за 

2014. годину почиње усвајањем 
Програма од стране Владе Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде и трајаће до 31.12.2014.го-
дине.  

 
6. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА КАНТОНА 
 
6.1. Од  2011. године Министарство 

за привреду проводи Програм 
руралног развоја са циљем да се 
допринесе јачању капацитета 
организација из руралних под-
ручја да могу активно учество-
вати у развоју руралних подру-
чја у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде. У протеклим 
годинама дошло је до повећања 
обима конкретних активности 
у побољшању стања руралне 
инфраструктуре, јачању капац-
итета организација које су акти- 
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вне у руралним подручјима и 
услова привређивања становн-
иштва у руралним подручјима. 

 
6.2. У току израде Стратешког пла-

на руралног развоја на подруч-
ју Босанско-подрињског канто-
на Горажде за период 2014-2020. 
година утврђено је да највећи 
дио површине кантона припа-
да руралном подручју. Међут-
им, пописом становништва у 
2014. години уочљив је много 
мањи број становника у рурал-
ном подручју, иако је ово под-
ручје знатно веће од урбаног 
подручја Босанско-подрињског 
кантона. Анализом насталог пр-
облема утврђено је да се рурал-
но становништво сели у урбани 
дио кантона јер је у том дијелу 
кантону лакши и бољи приступ 
квалитетнијој услузи и јавним 
добрима, односно у урбаном 
подручју боља је инфраструкт-
ура, квалитетније школовање, 
здравствена заштита, боља мог-
ућност запошљавања у приват-
ном сектору, бољи друштвени 
живот. Миграцијом становниш-
тва са села рурална подручја 
имају све више ненасељених се-
ла, мањи број радно способног 
становништва, што је узрокова-
ло запуштање природних бога-
тстава (воћњака, њива, ливада, 
шума, приступних путева), ено-
рмног смањења сточног фонда, 
као и запуштање културно-ис-
торијског наслијеђа у руралном 
подручју (стећци, грађевине, 
мостови и сл.).   
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7. ПРОЦЈЕНА НАПРЕДКА  

И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ 
ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ 

 
7.1. Процјена напретка у протеклој 

години 
 
7.1.1. Програмом развоја Босанско-по-

дрињског кантона Горажде де-
финише успостављање и имп-
лементацију вишегодишњег Пр-
ограма руралног развоја како 
би се допринијело побољшању 
економског и социјалног поло-
жаја становништва у руралним 
подручјима. 

 
7.1.2. У току имплементације Програ-

ма подржане су углавном акти-
вности организација у руралн-
им подручјима на унапријеђе-
њу руралне инфраструктуре, те 
на јачању капацитета организа-
ција које дјелују у руралним по-
дручјима. 

 
7.2. Кључне корекције Програма за 

2014. годину 
 
7.2.1. У 2014.години Програм је кори-

гован у складу са новим циље-
вима ЕУ политике у области ру-
ралног развоја за период 2014-
2020, те у складу са циљевима 
Програма руралног развоја Фе-
дерације за период 2013-2020. У 
2014. години главни приоритет 
остаје развој руралне инфраст-
руктуре посебно у подручјима 
у којима је развијена пољопри-
вредна производња и продаја 
традиционалних производа, по-
дручјима са тежим условима  
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привређивања и у подручјима 
значајним за очување културн-
о-историјског наслијеђа и рура-
лне околине. 

 

8. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

8.1. Висина средстава за провођење 
Програма 

 

8.1.1. Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су 
Буџетом Босанско-подрињског 
кантона („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде”, број:16/13), на економ-
ском коду 614 300 ТЕК 002 – Те-
кући трансфери непрофитним 
организацијама - Рурални разв-
ој, у износу од 100.000 КМ. 

 

8.2. Максимални буџет по компоне-
нтама  
 

8.2.1. Програмом се утврђује висина, 
односно максимални и мини-
мални износ средстава за сваки 
посебни циљ Програма из тач-
ке 2.3. Максимална или мини-
мална висина средстава за поје-
динчни циљ представља једну 
финансијску компоненту Про- 

грама. За сваки посебан циљ, 
односно за сваку финансијску 
компоненту Програма дефини-
сан је сљедећи максимални и 
минимални буџет: 

 

a) Подстицање конкурентности 
пољопривреде 

 

Максимални буџет:    65.000 КМ  
 

       б)  Осигурање одрживог управља- 
ња природним ресурсима 

 

Минималан буџет:   12.000 КМ 
 

       ц) Постизање уравнотеженог тери- 
            торијалног развоја руралних ек- 
            ономија и заједница 
 

Максимални буџет:   23.000 КМ 
 

8.3. Финансијски план Програма за 
период 2011 – 2014.  је одобрен у 
Буџету Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2011, 2012, 2013. 
и 2014. годину у укупном изно-
су од 350.000.000 КМ, од чега је 
у периоду 2011–2013.  одобрен у 
износу од 250.000 КМ, а изврш-
ен у износу од 136.264,00 КМ. 
Износи планираних и утроше-
них средстава за претходне три, 
текућу и наредне двије године 
су како слиједи у табели 1.  

 
ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД УКУПНОГ ГОДИШЊЕГ БУЏЕТА ПРОГРАМА 

                                        ЗА ПРОТЕКЛЕ И ТЕКУЋУ ГОДИНУ 
 

Р. 
Бр. 

Приоритети/ 
финансијске 
компоненте 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Укупно 

(КМ) 

1. Планирано 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 550.000 

1.1. 
Подстицање 
конкурентности 

25.000 50.000 72.000 65.000 40.000 20.000 272.000 

1.2. 
Управљање 
природним ресурсима 

25.000 50.000 12.000 12.000 40.000 40.000 179.000 
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1.3. 

Уравнотежење тери-
торијалног развоја 
руралних економија  
и заједница 

  16.000 23.000 20.000 40.000 99.000 

2. Извршено        

2.1. 
Подстицање 
конкурентности 

25.000 52.615 0    77.615 

2.2. 
Управљање 
природним ресурсима 

25.000 19.649 0    44.649 

2.3. 

Уравнотежење тери-
торијалног развоја 
руралних економија 
 и заједница 

0 14.000 0    14.000 

 
 
8.4. Редистрибуција средстава 
 
8.4.1. У случају потребе која се укаже 

у току имплементације Програ-
ма, Министарство може напра-
вити редистрибуцију средстава 
са једне на другу компоненту 
(посебног циља) у износу до ма-
ксимално 20 процената од изн-
оса компоненте са које се средс-
тва преносе. Редистрибуцију ов-
их средстава Министарство ће 
извршити одлуком министра. 

 
8.4.2. У случају постојања оправдане 

потребе за корекцијом износа 
средстава планираних за сваки 
специфични циљ Програма пр-
еко 20 процената, Министарст-
во ће извршити редистрибуциј-
у средстава уз сагласност Владе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

8.4.3. У случају измјене укупне врије-
дности Програма која је резул-
тат Измјене и допуне Буџета 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде, преусмјерења са  дру-
гих кодова или на друге кодове 
унутар Буџета Министарства и 

преусмјеравања између буџетс-
ких корисника, Министарство 
за привреду ће вршити  измјену 
и допуну Програма у складу са 
потребама на основу којих су 
донесене одлуке о преусмјера-
вању, повећању или смањењу 
укупне вриједности Програма, 
уз сагласност Владе. 

 
9. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
9.1. Начин расподјеле средстава 
 
9.1.1. Расподјела средстава врши се 

додјелом државне помоћи у но-
вцу, стварима и правима за пр-
ојекте, активности и мјере које 
доприносе остваривању општег 
и посебних циљева Програма и 
може бити додијељена једном 
или више пута у складу са одре-
дбама овог Програма. 

 
9.1.2. Расподјела средстава у случају 

додјеле државне помоћи у нов-
цу вршиће се на основу одобре-
них пројеката и захтјева у скла-
ду са Програмом. Коначне одл- 
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уке о додјели државне помоћи 
за појединачне пројекте, актив-
ности и мјере из средстава из ов-
ог Програма на приједлог Мин-
истарства за привреду доноси 
Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
9.1.3. У случају додјеле државне пом-

оћи у правима и стварима, по-
ступак провођења јавне набавке 
може провести ресорно минис-
тарство у складу са Програмом. 
Поступак јавне набавке и скла-
пање уговора о набавци, извођ-
ењу радова и/или вршењу усл-
уга проводи се након добивања 
сагласности Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. Да-
вањем сагласности на склапање 
уговора са понуђачем који је из-
абран у поступку јавне набавке 
Влада доноси коначну одлуку о 
додјели државне помоћи. 

 
9.1.4. Додјела средстава се може врш-

ити у хитним случајевима и на 
основу захтјева за подршком у 
реализацији појединачне актив-
ности или потребе искључиво 
на начин прописан тачком 11. 
Програма. 

 
9.2. Критерији за расподјелу 
 
9.2.1. Расподјела средстава за активн-

ости садржане у пројектима и 
захтјевима (акције) извршиће се 
сразмјерно  доприносу у дости-
зању општих и посебних циље-
ва Програма из тачке 2, прио-
ритета из тачке 12.1 Програма, 
очекиваних резултата Програ-
ма из тачке 13.1. и других елем- 
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ената за расподјелу у складу са 
одредбама Програма.  

 
9.2.2. Приликом одлучивања о распо-

дјели средстава из претходног 
става примјењиваће се критери-
ји путем којих ће се оцјењивати 
битни аспекти утицаја акције 
предложене за финансирање из 
средстава Програма. 

 
9.2.3. Критерији по основу којих ће 

се вршити расподјела средста-
ва Програма: 

 
9.2.3.1. Финансијски и организаци-

они капацитети апликанта 
за провођење акције (за про-
јекте) 

 
9.2.3.2. Усклађеност акције са сврх-

ом, општим и посебним ци-
љевима Програма, 

 
9.2.3.3. Методологија провођења пл-

аниране акције (за пројекте) 
 
9.2.3.4. Допринос одрживом побољ-

шању стања из тачке 6. Про-
грама 

 
9.2.3.5. Трошковна ефикасност у пр-

овођењу акције 
 
9.3. Начин расподјеле средстава 
 
9.3.1. Расподјела средстава вршиће се 

на основу одобрених пројеката 
и захтјева за средствима у скла-
ду са сваким посебним циљем 
Програма. Расподјела средстава 
врши се додјелом државне пом-
оћи у новцу и она  може бити 
додијељена једном или више  
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пута у складу са одредбама Пр-
ограма. 

 
9.3.2. У случају да се помоћ одобрава 

за више корисника, коначну са-
гласност на списак корисника 
средстава државне помоћи из 
овог Програма даје Влада Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде.  

 
9.3.3. Средства из овог Програма дод-

јељиваће се у форми пројектног 
финансирања (плаћање унап-
ријед).  Додјела средстава се мо-
же вршити у хитним случајеви-
ма и на основу захтјева за подр-
шком у реализацији појединач-
не активности или потребе иск-
ључиво на начин прописан Пр-
ограмом. 

 
9.4. Кандидовање приједлога проје-

кта и подношење захтјева за ср-
едствима 

 
9.4.1. Приједлози пројеката и захтјеви 

за средствима достављају се на-
кон објављивања јавног позива, 
који се расписује у складу са од-
редбама Програма. 

 
9.4.2. Приједлози пројеката се достав-

љају за аплицирање на средства 
у оквиру првог, другог и трећег  
посебног циља. 

 
9.4.3. Апликант може доставити ви-

ше приједлога пројеката, али 
максимално један приједлог пр-
ојекта у оквиру једног посебног 
циља.  

 
9.4.4. Правилно попуњавање пропи- 
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сане форме омогућава да се сви 
аспекти приједлога пројеката и 
захтјева објективно селектују и 
процијене. 

 

9.4.5. Сви приједлози пројеката или 
захтјеви се процјењују у складу 
са критеријима из тачке 9.2.3. 
Програма, којим ће се вреднов-
ати њихов допринос остварива-
њу циљева Програма на начин 
предвиђен процедурама аплиц-
ирања, селекције, евалуације и 
рангирања из тачке 11. Програ-
ма.  

 
10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОГРАМУ 

 
10.1. Општи услови за учествовање у 

Програму 
 

10.1.1. Општи услови за учествовање у 
Програму су: 

 

- да су уписани у регистар пољо-
привредних газдинстава, одно-
сно регистар клијената у складу 
са Законом о пољопривреди, 

- да имају производњу на подру-
чју Босанско-подрињског кант-
она Горажде или да крајњи ко-
рисници пројекта имају пољо-
привредну производњу на под-
ручју БПК Горажде, 

- да имају регистрацију на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 

 

10.2. Посеби услови за учествовање у 
Програму 

 

10.2.1. Поред општих, за апликанте се 
примјењују и посебни услови за  
учествовање у Програму и то: 



Број 14 – страна 1826 
 
 

- да су намјенски утрошили сре-
дства одобрена од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона 
у периоду од протекле три год-
ине, уколико им је таква помоћ 
додијељена, 

- да су испунили уговорене оба-
везе по одобреним грантовима 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, уколико су их 
добили у задње три буџетске 
године, 

- да нису користили подршку за 
исте или сличне намјене у пе-
риоду од протекле три године 
из средстава овог Програма, 

- да немају неизмирених обавеза 
за порезе и допринсе, осим оба-
веза које су обухваћене уговор-
ом о репрограмирању обавеза. 

 
10.3. Кандидовање приједлога проје-

кта и подношење захтјева за ср-
едствима 

 
10.3.1. Приједлози пројеката и захтјеви 

за средствима достављају се на-
кон објављивања јавног позива, 
који се расписује у складу са од-
редбама Програма. Приједлози 
пројеката и захтјеви за средств-
има могу се доставити након 
објављивања Програма у „Слу-
жбеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ са-
мо у случају претходне саглас-
ности Владе. 

 
10.3.2. Подношење захтјева за средств-

има дозвољено је за све посебне 
циљеве. Подношење захтјева за 
средствима дозвољено је у изу-  
зетним случајевима, у ванредн-
им околностима и у случају фи- 
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нансирања једне или мањег бр-
оја активности.  

 
10.3.3. Минимално један јавни позив 

ће се расписати за све посебне 
циљеве Програма. Министарст-
во за привреду може расписати 
и јавни позив за појединачне 
компоненте Програма у случају 
расписивања два и више јавних 
позива. 

 
10.3.4. Подношење приједлога пројек-

та и захтјева за средствима вр-
ши се искључиво на апликаци-
оном обрасцу пројекта и захтје-
ва Министарства за привреду 
БПК Горажде. 

 
10.3.5. Правилно попуњавање пропи-

сане форме омогућава да се сви 
аспекти приједлога пројеката, 
захтјева и пријаве објективно 
селектују и процјене. 

 

10.3.6. Сви приједлози пројеката или 
захтјеви за средствима се проц-
јењују у складу са процедурама 
аплицирања, селекције, евалуа-
ције и рангирања. 

 
11. ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА, 

СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА  
ЗА СРЕДСТВИМА 

 
11.1. Апликанти 
 

11.1.1. Лица која су у форми прописа-
ној од стране Министарства за 
привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде доставила пр- 
иједлог пројекта или захтјев за 
средствима у роковима предви- 
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ђеним Програмом имају  статус  
апликанта. Апликант  може  од-
абрати  најповољнији начин ап-
лицирања на средства. 

 
11.1.2. Први јавни позив се расписује у 

року од 15 дана од дана доби-
вања сагласности која је пропи-
сана Програмом. Јавни позив 
минимално садржи сажетак св-
рхе, општег и посебних циљева,  
начин расподјеле и рокове за 
достављање апликација. 

 
11.1.3. Јавни позив се објављује на инт-

ернет-страници Владе Босанско 
-подрињског кантона и у једн-
ом или више електронских ме-
дија. 

 
11.1.4. Крајњи  рок  за  објављивање ја-

вних позива је 04. новембар 2014. 
године у 16:00 сати. 

 
11.2. Кандидовање приједлога проје-

ката 
 
11.2.1. Апликант може кандидовати  

приједлог  пројекта  у  којем  је  
планирано  суфинансирање тр-
ошкова пројекта из средстава 
Програма. Апликант може дос-
тавити више приједлога пројек-
ата, а максимално један  пријед-
лог пројекта у оквиру једног по-
себног циља. 

 
11.2.2. Министарство ће расписати др-

уги јавни позив за достављање  
приједлога пројеката уколико  
се у првом јавном позиву не  ут-
роше сва планирана средства  
Програма, уколико дође до по-
већања буџета, те уколико се  
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средства планирана за финан-
сирање захтјева и подстицаја не 
утроше у временском плану ко-
ји је  одређен  Програмом. 

 
11.2.3. Приликом кандидовања прије-

длога пројеката, апликанти су 
дужни да воде рачуна о фина-
нсијским критеријима из тачке 
11.3. Свака апликација која није 
у складу са овим критеријима 
(минимални и максимални из-
нос гранта) ће бити одбачена у 
административној провјери. 

 
11.3. Финансирање приједлога прој-

еката 
 
11.3.1. Укупан буџет предложеног пр-

ојекта  које апликанти  достављ-
ају за финансирање не може би-
ти мањи од 6.000 КМ ни већи  
од  25.000  КМ.   

 
11.3.2. Минимални и максимални изн-

ос гранта који може бити затра-
жен за суфинансирање пројек-
та је у распону од 5.000 КМ до 
10.000 КМ. 

 
11.3.3. Апликанти  су  обавезни  да  ос-

игурају властито учешће у фи-
нансирању пројеката у износу 
минимално 20 %. 

 
11.3.4. Приједлози пројеката чији  уку-

пни износ прелази максимални  
износ пројекта, у којима је пла-
нирани грант већи или мањи 
од утврђене висине и пројекти 
у којима није обезбијеђено влас-
тито учешће у складу са прет-
ходним ставом, ће у фази адми-
нистративне провјере бити ау- 
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томатски одбијени као неприх-
ватљиви за  финансирање. 

 

11.3.5. Минимални и максимални из-
нос гранта за суфинансирање 

пројеката из средстава овог Пр-
ограма су дефинисани у распо-
ну за сваки специфични циљ у 
табели 2. 

 
ТАБЕЛА 2: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА ГРАНТ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА 
 

 Укупан 
буџет по 

компоненти 

Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

Подстицање конкурентности 
пољопривреде 

65.000 КМ 5.000 КМ 10.000 КМ 

Осигурање одрживог управљања 
природним ресурсима 

12.000 КМ 5.000 КМ 8.000 КМ 

Постизање уравнотеженог 
територијалног развоја 

23.000 КМ 5.000 КМ 7.000 КМ 

 
 

11.4. Подношење захтјева за средств-
има 

 
11.4.1. У случају постојања хитних, сп-

ецифичних или мањих потреба  
које су директно повезане са по-
себним циљевима Програма, ап-
ликанти могу доставити захтје-
ве за средствима.  

 
11.4.2. Апликант не може у току  годи-

не у оквиру истог циља достав-
ити и приједлог пројекта и зах-
тјев за средствима. Уколико је 
апликант користио средства 
Програма путем захтјева за сре-
дствима, његов приједлог проје-
кта, уколико је поднешен за ис-
ти циљ као и захтјев, ће у адми-
нистративној провјери бити ау-
томатски  одбијен. 

 
11.4.3. Истовремено апликант може по-

днијети само један захтјев за  ср-
едствима. 

11.4.4. У случају позитивне одлуке, ап-
ликант може поднијети нови  
захтјев за средствима тек  након 
позитивног усвајања  извјештаја  
о утрошку средстава по одобре-
ном  захтјеву. У случају одбија-
ња захтјева у процесу евалуац-
ије, апликант може поднијети 
нови захтјев тек након истека 30 
дана од дана пријема обавјеш-
тења о одбијању  захтјева. 

 
11.4.5. Апликант може доставити зах-

тјев за средствима од дана обја-
в-љивања овог Програма у  „Сл-
ужбеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде” 
до 04. новембра  2014.године. 

 
11.5. Обавезни  садржај  захтјева 
 
11.5.1. У захтјеву је апликант дужан 

навести: 
 

- основне податке о апликанту, 
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- опис усклађености захтјева са  
конкретним специфичним ци-
љем, 

- разлог због којег се захтјевом  
тражи одобравање  средстава са 
описом мјера подузетих прије 
подношења захтјева, 

- преглед активности које се пла-
нирају подузети у случају одоб-
равања средстава,   

- очекивани резултат који се пл-
анира остварити у случају одо-
бравања средстава, 

- износ тражених средстава из 
Програма који би се  обезбједио  
из  других  извора. 

 
11.5.2. Приликом подношења захтјева 

за средствима апликанти су ду-
жни да воде рачуна о финанси-
јски критеријима из тачке 11.6. 
Свака апликација која није у ск-
ладу са овим критеријима (мин-
имални и максимални износ гр-
анта) ће бити одбачена у адми-
нистративној провјери. 

 
11.6. Финансирање захтјева за сред-

ствима 
 
11.6.1. Минимални и максимални из-

нос гранта који може бити затр-
ажен у форми захтјева је у  рас-
пону  од  1.000 КМ до 4.000 КМ. 

 
11.6.2. Захтјеви у којима је планирани 

грант већи или мањи од утврђ-
ене висине ће у фази админист-
ративне провјере бити аутомат-
ски одбијени као неприхватљи-
ви за финансирање. 

 
11.6.3. Властита средства апликанта су  

пожељна, али нису обавезујућа.  
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У  току  године  апликант  може  
поднијети само један захтјев за  
средствима. 

 
11.7. Отварање апликација и адми-

нистративна провјера 
 
11.7.1. Отварање апликација и  админ-

истративна  провјера  за пријед-
логе  пројеката  се  проводи  нај-
касније 30 дана од  затварања ја-
вног позива. Апликације за  зах-
тјеве  за  средствима  се отварају  
након пријема и као такве  упу-
ћују у процедуру администра-
тивне провјере и  оцјењивања. 

 
11.7.2. Административна  провјера  се  

проводи у циљу утврђивања  да 
ли лице које је доставило апли-
кацију испуњава услове за доб-
ивање статуса апликанта у скл-
аду да одредбама овог Програ-
ма.  
 

Административну провјеру вр-
ши комисија Министарства за 
привреду. Комисија провјерава 
да ли апликација задовољила 
сљедеће услове: 

 

- да је апликација достављена у 
року и на начин предвиђен Пр-
ограмом, 

- да су достављени сви прилози 
на начин предвиђен Програм-
ом, 

- да је апликација потпуна и ис-
правно попуњена у складу са 
прописаном формом, 

- да су испуњени финансијски 
услови за учествовање у Прог-
раму у складу са тачком 11..3. и 
11.6. Програма. 
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11.7.3. Уколико су ови услови испуње-

њи, комисија ће апликацију ев-
алуирати у складу са одредбама 
Програма. Комисија може затр-
ажити од апликанта доставља-
ње додатне документације уко-
лико је очигледно да је доку-
мент изостављен због случајне 
техничке грешке,  што се може 
индиректно утврдити на осно-
ву преостале достављене доку-
ментације. Комисија може зат-
ражити допуну документације 
за максимално два услова опш-
те или посебна услова која су 
прописана Програмом. У супр-
отном, апликација ће и без ев-
алуације бити одбијена из адм-
инистративних разлога.  

 
11.7.4. Апликације писане рукописом 

ће бити аутоматски одбијене. 
 
11.7.5. Након проведене администра-

тивне процедуре, Министарст-
во ће обавијестити све апликан-
те о резултатима администрат-
ивне провјере. 

 
11.8. Евалуација достављених прије-

длога пројеката 
 
11.8.1. За провођење процеса селекци-

је, евалуације и оцјењивања пр-
иједлога пројеката Министарст-
во формира комисију. 

 
11.8.2. Комисија све достављене апли-

кације разматра и евалуирају у 
периоду од максимално 30 дана 
од завршетка административне 
провјере. 

 
11.8.3. У евалуацији пројеката комиси- 
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ја примјењује пет група инди-
катора и то: 

 

- Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

- Релевантност 
- Методологија 
- Одрживост 
- Буџет  и трошковна ефикасност 

 
11.9. Евалуација достављених захтје-

ва за средствима 
 
11.9.1. Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене адми-
нистративне провјере. У евалу-
ацију захтјева комисија примје-
њује три група индикатора и 
то: 

 

- Релевантност 
- Одрживост 
- Буџет и трошковна ефикасност. 

 

11.10. Оцјењивање апликација 
 

11.10.1. Евалуација апликација се про-
води на основу скале за евалуа-
цију. Евалуациони критерији су 
подијељени у оквиру група и 
подгрупа. За сваку подгрупу 
комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама 
процјена:  
 

1 - веома слабо;  
2 - слабо;  
3 - адекватно;  
4 - добро;  
5 - веома добро. 

 

11.10.2. Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки ин-
дикатор предвиђен у евалуациј-
ској скали. Максималан број бо-
дова за пројекат износи 100, док  



10. новембар/студени 2014.                                                                  Број 14 – страна 1831 
 

 
је максималан број бодова за за-
хтјев за средствима 80. 

 
11.10.3. Пројекти који имају мање од 70 

бодова, односно захтјеви за сре-
дствима који имају мање од 50 
бодова, се одбацују у првом кр-
угу селекције. Уколико је укуп-
ан резултат у поглављу релева-

нтност мањи од 15, апликација 
се одбија без обзира на добивен 
укупан максималан број бодо-
ва. 
 

11.10.4. Уколико је укупан резултат у 
поглављу буџет и трошковна 

ефикасност мањи од 15, апли-

кација се одбија без обзира на 
добивен укупан максималан бр-
ој бодова. 

 
11.10.5. Комисија ће процјењивати ври-

једност индикатора. Приликом 
одређивања вриједности инди-
катора комисија ће се придр-
жавати приоритета, финансијс-
ких критерија и начина ранги-
рања који су прописани Прог-
рамом. Сви чланови комисије 
додјељују оцјене, а укупан број 
бодова се добија када се збир 
оцјена добивених од свих чла-
нова комисије подјели са бројем 
чланова комисије. 

 
 

11.11. Скала за евалуацију 
 

КРИТЕРИЈ 
СКАЛА 

Пројекти Захтјеви 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
       пројектом 

5 - 

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

5  

2. Релевантност 30 30 

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, опште  
       и посебне циљеве Програма (тачка 2. Програма)? 

5x2 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне 
       активности у оквиру сваког посебног циља (тачка 12.1. 
       Програма)? 

5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате 
       Програма (тачка 13. Програма)? 

5x2 5x2 

3. Методологија 10  

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

5 - 
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3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна aна- 
       лиза проблема, да ли су предложене активности одго- 
       варајуће за рјешавање презентованог проблема, те да 
       ли су на задовољавајући начин планирани расположи- 
       ви ресурси апликанта који могу допринијети рјешава- 
       њу проблема? 

5 - 

4. Одрживост 25 25 

4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допри- 
       нијети рјешавању проблема који је наведен у приједло- 
       гу пројекта или захтјеву? 

5x2 5x2 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне 
       мултипликативне ефекте на укупни рурални развој у 
       Босанско-подрињском кантону Горажде? 

5 5 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се  
       тражи финансирање одрживи у финансијском смислу 
       и да ли ће се остваривати и након престанка финанси- 
       рања из Програма, у периоду од минимално три године? 

5x2 5x2 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност 25 25 

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

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

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

5 5 

       МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
 

11.12. Процедуре одобравања пријед-
лога пројеката 

 

11.12.1. Пројекте који су у процесу ева-
луације добили више од 70 бо-
дова, комисија рангира по броју 
освојених бодова. 

 

11.12.2. У процесу одобравања, комиси-
ја може увидом на терену про-
вјерити стање у погледу ускла-
ђености стварног стања са ста-
њем наведеним у приједлогу 
пројекта. 

11.12.3. Након  проведеног  рангирања,  
одобравају се сви  најбоље  ран-
гирани пројекти до висине рас-
положивих средстава која су  
Програмом дефинисана за сва-
ки појединачни циљ. Сви  најб-
оље рангирани пројекти  за које 
постоје распложива средства им-
ају статус одобрених  пројеката. 

 
11.12.4. Приједлози пројеката који им-

ају више од 70 бодова, али за 
чије финансирање нема распо- 
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ложивих средстава стављају се 
на листу чекања у случају обез-
бјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке 
о прерасподјели средстава у ск-
ладу са одредбама Програма. У 
супротном, приједлог пројекта 
се одбија. 

 
11.12.5. Одобрене пројекте Министарс-

тво предлаже Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде 
да донесе одлуку о одобравању 
приједлога пројекта који ће се 
суфинансирати средстава из 
Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона, економски код  614 300 – 
Текући трансфери непрофит-
ним организацијама  - Рурални 
развој. 

 
11.12.6. Уколико се ради о одобреном 

пројекту којим се кориснику 
одобрава исплата средстава у 
новцу, истовремено са пријед-
логом одлуке о одобравању пр-
иједлога пројекта, Влади Канто-
на се доставља одобрени прије-
длог пројекта и преднацрт уго-
вора о суфинансирању одобре-
ног пројекта. 

 
11.12.7. Уколико се одлуком Владе Бо-

санско-подрињског кантона Го-
ражде одобрава износ гранта 
већи од 10.000 КМ, прије потпи-
сивања уговора, нацрт се уго-
вора доставља кантоналном пр-
авобраниоцу на мишљење. 

 
11.12.8. У случају да је планирано суф-

инансирање пројекта из Прог-
рама веће од 6.000 КМ, уз пре-
днацрт уговора подноси се и  
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приједлог закључка Владе о да-
вању сагласности министру за 
привреду за потписивање уго-
вора. 

 
11.12.9. Након прихватања приједлога 

одлуке од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де и прибављеног мишљења ка-
нтоналног правобранилаштва 
на нацрт уговора, приступа се 
потписивању уговора за суфи-
нансирање пројекта, о чему се 
апликант писмено обавјештава. 
Уговором се дефинише начин 
имплементације пројекта, вриј-
еме имплементације, обавезе 
корисника средстава и Минис-
тарства за привреду и начин 
обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 

 
11.12.10. Након потписивања уго-

вора, Министарство предлаже 
Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да у складу са 
Законом о извршењу Буџета, 
донесе одлуку о одобравању ср-
едстава из Буџета кантона – ек-
ономски код 614 300 – Текући 
трансфери непрофитним орга-
низацијама - Рурални развој, у 
складу са потписаним уговор-
ом. 

 
11.12.11. Након прихватања приј-

едлога одлуке о одобравању за-
хтјева за исплату средстава од 
стране Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, захтјев за 
плаћање се доставља Министа-
рству за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
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11.13. Процедуре одобравања захтјева 

за средствима 
 
11.13.1. Апликације поднесена у форми 

захтјева комисија рангира при-
стигле захтјеве по броју освојен-
их бодова, за оне захтјеве који 
су у процесу евалуације добили 
више од 50 бодова.  

 
11.13.2. У процесу одобравања, комиси-

ја може увидом на терену про-
вјерити испуњавање услова за 
добијање подршке у погледу 
уклађености стварног стања са 
стањем наведеним у захтјеву за 
средствима. 

 
11.13.3. Након проведеног рангирања, 

комисија предлаже одобравање 
захтјева у пуном или умањеном 
износу у зависности од резул-
тата процеса евалуације. У току 
провођења процедура одобрав-
ања захтјева, комисија води ра-
чуна о претходно одобреним 
захтјевима, одобреним пројект-
има, односно пројектима који 
се налазе у процесу одобрава-
ња. Комисија може предложити 
привремену суспензију процед-
ура одобравања захтјева најви-
ше до 3 мјесеца, након чега дон-
оси коначни приједлог одлуке. 

 
11.13.4. Захтјеви за средствима који им-

ају више од 50 бодова, али за 
чије финансирање нема распо-
ложивих средстава, стављају се 
на листу чекања у случају обез-
бјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке 
о прерасподјели средстава у ск-
ладу са одредбама Програма. У  
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супротном, захтјев за средстви-
ма се одбија. 

 
11.13.5. Све одобрене захтјеве Министа-

рство предлаже Влади Босанско 
-подрињског кантона Горажде 
да, у складу са Законом о извр-
шењу Буџета, донесе одлуку о 
одобравању средстава из Буџе-
та Кантона – економски код 614 
300 – Текући трансфери непро-
фитним организацијама орган-
изацијама  - Рурални развој. 

 
11.13.6. Уговором ће се дефинисати на-

чин имплементације средстава, 
вријеме имплементације, обаве-
зе корисника средстава и Мин-
истарства за привреду и начин 
обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 

 
11.13.7. Након прихватања приједлога 

одлуке о одобравању захтјева за 
исплатом средстава од стране 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, захтјев је одобр-
ен и Министарство доставља за-
хтјев за плаћање Министарству 
за финансије. 

 
12. ПРИОРИТЕТИ, ПРИОРИТЕТНА 

ПОДРУЧЈА, ФИНАНСИЈСКИ 
КРИТЕРИЈИ И НАЧИН 
РАНГИРАЊА 

 
12.1. Приоритетне активности 
 
12.1.1. У пружању подршке активно-

стима на остваривању циљева 
Програма, предност ће се дати 
активностима и мјерама које до-
приносе остваривању сљедећих 
приоритета: 
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- јачање исплативости и конку-
рентности свих врста пољопри-
вреде те подстицање иновати-
вних пољопривредних техноло-
гија (12.1.2.); 

- подстицање преноса знања и 
иновација у пољопривреди, шу-
марству и руралним подручји-
ма (12.1.3); 

- подстицање организације лан-
ца опскрбе храном, добробити 
животиња те управљања ризи-
ком у пољопривреди (12.1.4); 

- обнављање, очување и побољ-
шање екосистема повезаних с 
пољопривредом и шумарством 
(12.1.5). 

 
12.1.2. Јачање исплативности и конку-

рентности свих врста пољопри-
вреде је приоритет у циљу сма-
њивања различитих опасности 
које могу утицти на пад прихо-
да од пољопривреде, због чега 
пољопривредници морају теж-
ити да буду конкурентнији на 
тржишту. Приоритет за подрш-
ку из средстава Програма имају 
пољопривредници којима је не-
опходна реорганизација посло-
вања или подузимање других 
мјера које охрабрују подузетни-
ке, а посебно оне млађе од 35 
година да унесу своју енергију 
и идеје у пољопривредни сект-
ор. Фокус подручја су олакшав-
ање реструктурирања пољоп-
ривредних газдинстава од гла-
вних структурних изазова као 
што су низак ниво тржишне 
партиципације, пољопривред-
на газдинства активна у посе-
бним секторима или газдинства 
која имају потребу за диверзи- 
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фикацијом пољопривредне пр-
оизводње, те мјере које допри-
носе балансираној старосној ст-
руктури у сектору пољоприв-
реде и мјере које доприносе по-
бољшању управљања ризици-
ма у пољопривредној производ-
њи. 

 
12.1.3. Знање, вјештине и иновације су 

неопходан основ одрживог ра-
звоја. Потицање трансфера зна-
ња и иновација је хоризонтални 
приоритет који је изузетно би-
тан за све специфичне циљеве 
Програма и у приоритете ће 
бити уврштени пројекти или за-
хтјеви који подстичу развој зна-
ња, вјештина и иновација, сара-
дњу између партнера и креира-
ње веза које доприносе развоју 
знања, вјештина и иновација 
бизниса у руралним подручји-
ма. Фокус подручја су потица-
ње иновација и проширивање 
базе знања у руралним подру-
чјима, јачање веза за истражива-
ње и иновације у руралним по-
дручјима и потицање цјеложи-
вотног учења и стручне обуке у 
сектору пољопривреде и шума-
рства. 

 
12.1.4. Када је позиција пољопривред-

ника у ланцу производње рела-
тивно слаба, значајан напредак 
се може остварити кроз органи-
зовање пољопривредника како 
би сами побољшали могућно-
сти за остваривање прихода кр-
оз боље повезивање са локалн-
им тржиштем и организацију 
кратких ланаца производње. 
Приликом организовања ланца  
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производње, неопходна је при-
мјена алата који смањују ризик 
како би пољопривредници бо-
ље савладавали несигурности 
које су повезане са временским 
условима, болестима животиња 
или промјенама на тржишту. 
Фокус овог приоритета је боља 
интеграција примарних пољоп-
ривредних произвођача у лан-
цу производње хране кроз поб-
ољшање квалитета, промоцију 
на локалном тржишту кроз кр-
атке ланце производње, групе 
пољопривредника и организац-
ије које окупљају специјализо-
ване произвођаче пољопривре-
дних производа и друге мјере 
које доприносе смањењу ризи-
ка у пољопривреди. 

 
12.1.5. Пољопривредна производња 

има значајан утјецај на околи-
ну, а стање земљишта и шума 
се значајно може нарушити кр-
оз интензивну пољопривредну 
производњу и сјечу шума. Фок-
ус овог приоритета је на актив-
ностима које доприносе зашти-
ти и очувању околине и биоди-
верзитета и другим активности-
ма које имају позивини околин-
ски утицај, које унапријеђују ст-
ање вода и земљишта на подру-
чју кантона.  

 
12.1.6. Апликанти могу предвидјети и 

имплементацију осталих актив-
ности и мјера које доприносе 
повећању конкурентности рур-
алних подручја. 

 
12.1.7. Пројектима који укључују воло-

нтерски рад грађана у пројект- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
ним активностима ће бити пру-
жена додатна предност. 

 
12.1.8. Апликанти у приједлозима пр-

ојеката или захтјевима за средс-
твима могу предвидјети и имп-
лементацију осталих активнос-
ти и мјера које су повезане са 
посебним циљевима Програма. 
За оцјењивање доприноса пред-
ложене приоритетне актвности 
примјењиваће се посебни фин-
ансијски критерији. 

 
12.2. Приоритетна подручја 
 
12.2.1. У имплементацији Програма 

предност ће се дати оним про-
јектима чија имплементација је 
планирана у подручјима са оте-
жаним условима привређивања 
и подручјима у висинским пре-
дјелима Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

 

12.3. Финансијски критерији 
 

12.3.1. Финансијски критерији се при-
мјењују за оцјену буџета и тро-
шковне ефикасности предложе-
них активности. 

 

12.3.2. За оцјењивање односа планира-
них трошкова и очекиваних ре-
зултата те адекватности и ефи-
касности и економичности акт-
ивности, примјењиваће се сље-
дећи финансијки критерији: 

 

a) Максимални износ гранта за 
пројекте реконструкције, санац-
ије и прочишћавања руралних 
путева је 10.000 КМ, односно ма-
ксимално 1.000 КМ по једном по-
љопривредном произвођачу, 
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б) За пројекте који имају за циљ по- 

већање броја регистрираних мл-
адих подузетника примјењиваће 
се финансијски критериј од 
6.000 КМ по регистрираном пр-
оизвођачу, 

ц) За стручно усавршавање младих  
у пољопривреди и додатним дј-
елатностима обезбједиће се под-
ршка од максимално 500 КМ по 
једном тренингу, 

д) Максимални износ гранта за пр- 
ојекте који доприносе повећању 
производње, квалитете и прода-
је традиционалних производа је 
7.500 КМ, 

е) Максимални износ гранта за пр- 
ојекте који имају за циљ побољ-
шање комуналне инфраструкту-
ре у селима у висинским подру-
чјима је 10.000 КМ, односно 1.500 
КМ по пољопривредном произ-
вођачу, 

ф) Максимални износ гранта за пр- 
ојекте који имају за циљ промо-
цију, повећање производње и 
продаје органских производа је 
7.500 КМ, 

г) За активности уређења и зашти- 
те околине у руралним подруч-
јима примјењиваће се критериј 
од максимално 5.000 КМ по јед-
ном локалитету, 

х) Максимални износ гранта за пр- 
ојекте који омогућавају повећање 
прихода из додатних дјелатности 
у руралним подручјима је  6.000 
КМ, 

и) Максимални износ гранта за пр- 
ојекте који омогућавају развој и 
промоцију нових додатних дје-
латности у руралним подруч-
јима је 6.000 КМ, 

ј) Максимални износ гранта за про- 
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јекте који омогућавају значајнији 
развој руралног туризма је 7.000 
КМ. 

 
12.4. Начин рангирања 
 
12.4.1. Приликом оцјењивања финан-

сијских и оперативних капаци-
тета (критериј 9.2.3.1.) предност 
ће се дати апликантима који су 
успјешно реализовали сличне 
или исте пројекте, који су заби-
љежили раст броја запослених 
на начин да је осигурана боља 
организациона и кадровска стр-
уктура за провођење сличних 
пројеката. Овај критериј се при-
мјењује само приликом оцјењи-
вања приједлога пројеката. 

 
12.4.2. Приликом оцјењивања релева-

нтности пројекта (критериј 9.2. 
3.2.) предност ће се давати прој-
ектима који доприносе оствари-
вању циљева из тачке 2.3.2. Пр-
ограма, а комисија ће водити 
рачуна да приоритет имају пр-
ојекти који ефикасније допри-
носе остваривању општих и по-
себних циљева Програма, те да 
ли пројектом и захтјевом пред-
виђене активности доприносе 
испуњавању приоритета дефи-
нисаних Програмом. Предност 
ће се дати апликацијама које 
имају за циљ реализацију прио-
ритетних активности и мјера 
предвиђених овим Програмом. 
Посебна пажња ће бити дата 
апликацијама које доприносе 
остваривању више приоритетн-
их активности и мјера предви-
ђених Програмом. 
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12.4.3. Приликом оцјењивања методо-

логије (критериј 9.2.3.3.), оцјењ-
иваће се методе и предложени 
начин реализације активности. 
Апликације које имају боље ра-
зрађену методологију и кохере-
нтнији план имплементације 
пројекта или захтјева ће имати 
предност при рангирању. Овај 
критериј се примјењује само 
приликом оцјењивања приједл-
ога пројеката. 

 
12.4.4. Приликом оцјењивања одржив-

ости пројекта (критериј 9.2.3.4.), 
предност имају апликације које 
доприносе одрживом рјешава-
њу проблема наведеног у прије-
длог пројекта, који доприносе 
холистичком (свеобухватном) рј-
ешавању проблема и побољша-
њу стања описаног у тачки 6. 
Програма, те утицају пројекта 
на побољшање стања у укуп-
ном сектору у којем апликант 
послује. Приликом оцјењивања 
одрживости, процјењиваће се 
ниво планираних очекиваних 
резултата и могућности за одр-
живи наставак остваривања рез-
ултата и након завршетка фин-
ансирања из средстава овог Пр-
ограма. Предност у пружању 
подршке ће се дати пројектима 
и захтјевима који омогућавају 
остваривање већих резултата 
који су предвиђени овим Прог-
рамом.  

 
12.4.5. Приликом оцјењивања буџета 

и трошковне ефикасности (кр-
итериј 9.2.3.5.) предност ће се 
дати апликацијама које боље 
испуњавају финансијске крите- 
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рије Програма, на начин да ће 
се предност давати апликанти-
ма који пројектом који боље ис-
пуњавају финансијске критери-
је Програма, те пројектима у 
којима су апликанти у већем 
нивоу планирали да користе 
властита средства и ресурсе као 
властито учешће у финансира-
њу трошкова пројекта. 

 
12.5. Корисници Програма из раниј-

их година који су обухваћени 
Програмом. 

 
12.5.1. Корисници  средстава  су  лица 

која испуњавају опште и посеб-
не услове Програма из 2014. го-
дине и која су успјешно заврш-
ила процес аплицирања, селек-
ције и евалуације те која су усп-
јешно рангирана за  кориште-
ње средстава из овог  Програма. 

 
12.5.2. Овим Програмом поништава се 

јавни позив за подношење апл-
икација за кориштење средста-
ва по Програму руралног разв-
оја за 2013. годину, утврђен Бу-
џетом Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2013. годину 
број: 04-14-2019-3/13 од 12.09. 
2013. године. 

 
13. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
13.1. Преглед очекиваних резултата 

подршке 
 
13.1.1. Апликанти су дужни у пријед-

логу пројекта навести специфи-
чне резултате који су директно 
повезани са очекиваним резул-
татима овог Програма и  морају   
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бити  мјерљиви  и  јасно  време-
нски  одређени. 

 
13.1.2. Минимални очекивани резулт-

ати Програма у 2014.години су: 
 

- Имплементирана два пројекта 
реконструкције, санације и про-
чишћавања руралних путева; 

- Минимално два млада пољопр-
ивредника достигла комерција-
лни статус; 

- Организована три стручна уса-
вршавања у пољопривреди и 
додатним дјелатностима; 

- Подржана два пројекта који до-
приносе повећању производње, 
побољшању квалитете и повећ-
ању продаје домаћих произво-
да; 

- Побољшана комунална инфра-
структура у минимално једном 
сеоском насељу у висинским 
подручјима кантона; 

- Уређена и заштићена рурална 
околина на минимално три ло-
кације у руралним подручјима; 

- Реализован минимално један 
пројекат који ће допринијети 
повећању прихода становништ-
ва у руралним подручјима од 
додатних дјелатности; 

- Реализован минимално један 
пројекат који може значајније 
допринијети развоју руралног 
и сеоског туризма. 

 
13.1.3. Све апликације које се подносе 

за финансирање из средстава 
Програма ће бити процјењива-
не у односу на њихове очекива-
не резултате. Очекивани резул-
тати приједлога пројеката и за-
хтјева за средствима се процјењ- 
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ују у односу на очекиване рез-
ултате Програма. 

 
13.1.4. Очекивани резултати који су 

предложени у приједлогу про-
јекта ће се користити за оцјену 
квалитете приједлога пројекта 
и његовог доприноса оствари-
вању циљева Програма, а тако-
ђер ће бити критериј за оцјену 
намјенског утрошка средстава и 
испуњавања уговорених обаве-
за по одобреним грантовима 
Министарства за привреду. 

 

13.1.5. Мјерење  резултата  активности  
ће  се  вршити  на  основу  резу-
лтата  мониторинга  имплемен-
тације и резултата обиласком 
корисника  на  терену и на  осн-
ову  писаних  извјештаја  корис-
ника средстава. 

 

13.1.6. У  циљу  осигурања  процјене  
резултата  Програма,  одабрани  
корисници  који су добили под-
ршку дужни су након  утрошка  
одобрених средстава доставити  
Министарству за привреду  изв-
јештај о проведеним активнос-
тима које су одобрене за фина-
нсирање из Програма. Одабра-
ни корисници дужни су доста-
вљати један извјештај на крају и 
један на половини периода им-
плементације пројекта.  

 

13.2. Квантитативни преглед очеки-
ваних резултата 

 

13.2.1. Овим Програмом предвиђени 
су минимални очекивани резу-
лтати који су приказани у пр-
етходној тачки Програма. 
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13.2.2. Приликом процеса оцјењивања приједлога пројеката примјењиваће се 

оквир који је дефинисан за очекиване резултате Програма и он се налази у 
табели број 4. 

 
ТАБЕЛА 4: ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА    

                 И ОЧЕКИВАНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА ПОДСТИЦАЈА 
 

Очекивани резултат 
Минимални 
очекивани 

резултат 

Јединица 
резултата 

Број 
јед. 

Максима
-лни 

буџет 
(КМ) 

Максимални 
подстицај по 

јединици 
резултата 

(КМ) 

Побољшање руралне 
инфраструктуре 

Пројекат Пројекат 2 20.000 10.000 

Подршка младим 
пољопривредницима 
  

Пројекат Пројекат 3 18.000 6.000 

Стручна 
усавршавања 

Обука 4 2.000 500 

Традиционални 
производи 

Пројекат Пројекат 2 15.000 7.500 

Побољшана 
комунална 
инфраструктура у 
сеоским подручима 

Пројекат Пројекат 1 10.000 10.000 

Уређење руралне 
околине 

Активност Активност 

3 
2 П 
1 З 

12.000 5.000 

Повећање прихода од 
додатних дјелатности 

Пројекат Пројекат 1 6.000 6.000 

Унапређен рурални  
и сеоски туризам 

Пројекат Пројекат 
3 

 2 П 
1 З 

17.000 7.000 

 
 
13.3. Мониторинг имплементације 

Програма 
 
13.3.1. Мониторинг се проводи с циљ-

ем утврђивања да ли се импле-
ментација подржаних активно-
сти проводи у складу са потпи-
саним уговорима и у складу са 
одредбама овог Програма. У  

циљу  осигурања  процјене  рез-
ултата, одабрани корисници су  
дужни након утрошка одобре-
них средстава доставити Мин-
истарству за привреду извјешт-
ај о проведеним активностима 
које су одобрене за финансира-
ње  из  Програма.    
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13.3.2. Надзор реализације Програма 

утрошка средстава са економс-
ког кода 614 300 – Текући тран-
сфери непрофитним организа-
цијама - Рурални развој врши 
Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде. 

 

13.3.3. Мјерење  резултата  и проведе-
них активности  ће  се  вршити  
на  основу  периодичног мони-
торинга имплементације проје-
кта сачињавањем записника уз 
који ће бити сва неопходна до-
кументација којом се доказује 
имплементација намјенског ут-
рошка додијељених средстава. 

 

13.3.4. У случају да резултати мони-
торинга укажу на значајан зао-
статак у испуњавању уговорен-
их обавеза, Министарство пред-
лаже Влади доношење одлуке о 
поврату додијељење државне 
помоћи или преусмјеравању у 
складу са одредбама Програма.  

 
14.     ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  

    РАСХОДА И РИЗИКА 
 

14.1. Непредвиђени расходи 
 

14.1.1. Непредвиђени расходи могу се 
појавити у случају повећане по-
тражње за подстицајним мјера-
ма обзиром да је 2014. година 
четврта година увођења подст-
ицајних мјера овог типа. Непре-
двиђени расходи за остале Про-
грамом предвиђене активности 
могу се појавити само као резу-
лтат промјена унутар интерне 
структуре самог Програма, али  
не и до повећања укупних неп- 
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редвиђених расхода Програма.  

 

14.1.2. Како би се смањили непредви-
ђени расходи унутар схеме под-
стицаја, уведени су строжији 
финансијски критерији који ог-
раничавају обим остваривања 
подстицаја. Додатно обезбјеђе-
ње за непредвиђене расходе је 
уведено кроз минималне макс-
ималне вриједности издатака за 
сваки специфични циљ, чиме је 
Програм додатно заштићен од 
непредвиђених расхода. 

 
14.2. Ризици 
 

14.2.1. Како би се смањили ризици у 
процесу имплементације Прог-
рама, уведене су новине и у пр-
оцесу селекције и мониторингу 
активности које су подржане у 
оквиру овог Програма. Новине 
се односе на омогућавање служ-
беницима теренских посјета и 
прикупљања додатних инфор-
мација неопходних за процес 
селекције, те мониторинг у то-
ку саме имплементације актив-
ности и мјера које су подржане 
овим Програмом. 

 

14.2.2. Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће 
подузети у случају остваривања 
ризика који могу утицати на ос-
тваривање циљева и резултата 
који су предвиђени у активнос-
тима и мјерама за које су доби-
ли подршку из овог Програма. 

 
15.      ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

15.1. За провођење Програма су над- 
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лежни запослени у Министар-
ству за привреду и Програм не 
захтијева ангажовање додатних 
радника на провођењу Програ-
ма, изузев за кориштење вањс-
ких услуга за потребе израде 
базе података регистра корис-
ника. 

 
15.2. За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министар-
ству за привреду и Програм не 
захтијева ангажовање додатних 
радника на провођењу Програ-
ма. Радници Министарства који 
ће бити укључени у имплемен-
тацију пројекта су: 

 

- Супервизор Програма: 
Расим Сијерчић, дипл.инг.пољ-
опривреде 
 

- Службеник за мониторинг и из-
вјештавање:  
Белма Мешић-Шехо, дипл.вет. 
 

- Намјештеник надлежан за адм-
инистрацију:   
Русмир Исламагић, пољоприв-
редни техничар 

 

15.3. Поред лица из  претходног ста-
ва, на Програму ће бити анга-
жована лица на пословима ком-
исија које се формирају у скла-
ду са Програмом. Чланови ком-
исије за провођење активности  
на оцјењивању апликација не  
могу бити чланови комисије за 
контролу реализације уговоре-
них обавеза по овом Програму. 
Комисије по овом Програму се 
не плаћају. 

 

Број:03-14-1546-1/14           П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.године            Емир  Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е   

10. новембар/студени 2014. 
 
 
 Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, својом Одлуком број: 
03-14-1546/14 дана 15.10.2014. године 
усвојила је Програм руралног развоја 
за 2014. годину. 
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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 41. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014.годину („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 16/13), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 99. редовној сједници, одржаној да-
на 15.10.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

 о измјенама и допунама Програма  
за субвенционирање Пројекта 

реконструкције и модернизације 
постројења за обраду технолошки 

отпадних вода у Индустријској зони 
„Побједа”  Горажде за 2014. годину  

на економском коду 614500 - 
Субвенције приватним предузећима 

- Заштита околине 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм о измјенама и до-
пунама Програма за субвенционира-
ње Пројекта реконструкције и модер-
низације постројења за обраду техно-
лошки отпадних вода у Индустријској 
зони „Побједа” Горажде за 2014.годину 

на економском коду 614500 – Субвен- 
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ције приватним предузећима – Заш-
тита околине у износу од 400.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1547/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

.............................. 
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П Р О Г Р А М 
о  измјенама  и  допунама  Програма  
утрошка  средстава  Министарства  

 за  привреду  Босанско–подрињског  
кантона  Горажде, са  економског  

кода  614 500 – Субвенције  
приватним  предузећима  

– Заштитта  околине 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Програм за субвенционирање 
Пројекта реконструкције и модерни-
зације постројења за обраду техноло-
шки отпадних вода у Индустријској 
зони „Побједа” Горажде 
 
 ПОДАЦИ  О  ПРОГРАМУ 
 

Буџетски корисник:        Министарство  
                                              за привреду  
 

Буџетски раздјел:       17 
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Економски код:          614 500  
 

Аналитички код:   - 
 

Назив аналитичког кода:    Субвенције  
                         приватним предузећима 
       – Заштита околине подузетницима  
 

Период реализације Програма: 
          01.01.2014 - 31.12.2014.  
 

Укупна вриједност Програма: 
                              400.000 КМ 
 

Одговорно лице:  
         Демир Имамовић,дипл.ецц 
 

Позиција одговорног лица:   Министар 
 

Контакт лице за Програм: 
                Исмет  Омерагић 
 

Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 

Контакт е-mail: 
       jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba 
 

Датум усвајања Програма:  
                                        15.10.2014. године 
 

Сагласност:   Сагласност на Програм  
           утрошка дала је Влада Босанско- 
           подрињског кантона Горажде  
           („Службене новине Босанско-по- 
            дрињског кантона Горажде”, бр- 
            ој:14/14) 
 

Објављивање:          Програм је објављен  
       у „Службеним новинама Босанско- 
       подрињског кантона Горажде“ бр- 
       ој: 14/14 
 

Интернет:   www.mp.bpkg.gov.ba 
 
СВРХА  И  ОПИС  ПРОГРАМА 
 

 Овим  Програмом  врше  се  из- 
мјене  и  допуне  Програма  „Субвенц-
ије  приватним  предузећима – Зашти- 

http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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та околине” број:04-14-675/14 од 15.04. 
2014.године, тако  што  се у  тачки 4. 
Програма став 2. мијења  и гласи: 
 

(2) „Имплементација Програма за  
2014. годину  почиње  добивањем саг-
ласности  од  стране  Владе  Босанско–
подрињског  кантона Горажде и  трај-
аће  до  30.04.2015.године. Крајњи  рок 
за  достављање  захтјева  за  кориште-
ње средстава истиче 30.04.2015.године, 
сходно  анексу  Уговора  о  намјенском  
преносу средстава за суфинансирање  
постројења за третман технолошких  
отпадних вода Индустријске зоне „По-
бједа” Горажде, број:03-14-1229-3/14 од 
18.09.2014.године.”  
 

У тачки (8.2) Програма став 2. се 
мијења и гласи: 
 

        Апликант може доставити зах-
тјеве за средствима од дана објављива-
ња овог Програма у ”Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде” до 30.04.2015.године, сходно 
анексу Уговора број:03-14-1229-3/14 од 
18.09.2014. године између Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Агенције 
за Водно подручје рјеке Саве Сарајево, 
а који се односи на намјенски пренос 
средстава за суфинансирање овог Пр-
ојекта. 
 

3. Остале тачке овога Програма остају  
    непромијењене. 
 

Број: 04-14-1887-2/14  М И Н И С Т А Р 
17.10.2014.године         Демир Имамовић, с.р. 

     Г о р а ж д е  
 

Сагласност на овај Програм да-
ла је Влада Босанско-подрињског кан- 
тона Горажде, Одлуком број: 03.14.1547 
/14, дана 15.10.2014. године. 

10. новембар/студени 2014. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), члана 41. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13) и Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде о усмјера-
вању непланиране донације у Буџет 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де  за 2014.годину, број:03-14-708/14 од 
15.05.2014.године, Одлуке Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде  о 
усвајању ,,Програма новчаног подст-
ицаја за подршку ревитализацији мљ-
екаре ,,Милгор” и стварању услова за 
покретање прераде млијека и развој 
пољопривредне производње на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде у складу са потписаним спор-
азумом са Краљевином Холандијом, 
утврђен у Буџету Министарства за пр-
ивреду  Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2014.годину, на економск-
ом коду 614 400 (ХАП 004)-Подстицај 
пољопривредној производњи – Мље-
кара, број:03-14-878/14 од 25.06.2014.го-
дине, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 

мљекари ,,Милгор” д.о.о. Горажде  
по ,,Програму новчаног подстицаја 

за подршку ревитализацији мљекаре 
,,Милгор” и стварању услова  

за покретање прераде млијека  
и развој пољопривредне производње  
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на подручју Босанско – подрињског 
кантона Горажде у складу  

са потписаним споразумом  
са Краљевином Холандијом 

 
Члан  I 

 
 Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава Мљекари ,,Милг-
ор” д.о.о. Мравињац Горажде по захтј-
еву на ,,Програм новчаног подстицаја 
за подршку ревитализацији Мљекаре 
,,Милгор” и стварању услова за пок-
ретање прераде млијека и развој пољо-
привредне производње на подручју 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де у складу са потписаним споразумом 
са Краљевином Холандијом “, у виси-
ни од 91.428,94 КМ. 
 

Члан II 
 

Из средстава из Члана I ове Од-

луке исплаћују се сљедеће обавезе: 
 

1. Исплате доприноса   
за ПИО/МИО                89.535,94 КМ 

2. Људски ресурси                 993,00 КМ 
3. Материјални трошкови   700,00 КМ 
4. Остали трошкови              200,00 КМ 
 

Укупни трошкови износе   91.428,94 КМ. 
 

Члан III 
 

Средства за реализацију Прог-
рама из тачке I ове Одлуке пласираће 
се са позиције Подстицај пољопривре-
дној производњи –Мљекара, утврђене 
Буџетом Министартсва за привреду 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за 2014.годину, економски код 614 
400 – (ХАП 004) - Подстицај пољопри-
вредној производњи – Мљекара. 
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Члан IV 

 

Средства ће се реализовати у 
складу са Споразумом између Минис-
тарства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, УФ ,,ФАРМЕР” 
и мљекаре ,,Милгор” д.о.о. Горажде, 
као и Споразумима о начину и висини 
исплате заосталих дуговања по основу 
радног односа упосленика у мљекари 
,,Милгор” д.о.о. Горажде и послодавца 
мљекаре ,,Милгор” д.о.о. коју заступа 
директор Мидхат Хоџић. 
 

Члан V 
 

Корисник средстава је дужан 
Министарству за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде достави-
ти извјештај о утрошку средстава и ре-
ализацији предвиђених активности. 

 

Члан VI 
 

Овлашћује се премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да по-
тпише споразум из претходног члана. 
            Средства у износу од 91.428,94 КМ 
уплатити на жирорачун УФ ,,ФАРМЕР” 

Горажде отворен код ,,МОЈЕ БАНКЕ “ 

д.д. Сарајево филијала Горажде број: 
1376206003811278. 
 

Члан VII 
 

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:03–14-1534/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 



Број 14 – страна 1846                                                                   10. новембар/студени 2014.                    
 
 

784 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Одлуком о утврђи-
вању Критерија за финансирање спо-
рта из јавних средстава којима се под-
стиче обављање спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14), те Прог-
рамом утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода  614 100 (КАН 001) – Текући тран-
сфер за спорт  за 2014. годину број: 10-

14-592-2/14  од 20.02.2014 године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 99. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.10.2014.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

носиоцима спортских дјелатности на 
нивоу Босанко - подрињског кантона 

Горажде за додатне програме 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 3.000,00 КМ но-
сиоцима спортских дјелатности на ни-
воу Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде за додатне програме и то: 

 
 
 

Карате клуб „Холидеј”  
Горажде 

Учешће представника клуба на 16. Бал-
канском првенству у каратеу за сениоре 
које се одржава у Охриду (Р. Македони-
ја) од 16. До 19.10.2014. године. 

1.000,00 КМ 

Трошкови одласка и боравка у Шпани-
ји за једног спортисту, једну спортист-
кињу  и једног тренера (Санин Канлић, 
Зерина Ришљанин, Мемсур Ћуровић). 

Жирорачун број: 1011400000153519, отворен код БПС банке д.д. Сарајево 
филијала Горажде, ИД број: 4245028640002. 

 

Рукометни клуб 
Раднички 

Учешће млађих категорија спортиста 
(1996, 1998, 2000 и 2002. годиште рође-
ња) у Лиги младих Кантона Сарајево  

2.000,00 КМ 

Трошкови котизације, љекарских за све 
категорије те трошкови службених ли-
ца (судија, делегат, записничар) 

Жирорачун број: 1376206004274550, отворен код Моја банка  д.д. Сарајево 
дирекција Горажде, ИД број: 4245069750009. 
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Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, науку, култу-
ру и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 001)–Текући  трансфер за спорт. 
 

Члан 3. 
 

 Корисници средстава дужни су 
Министарству за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
предати извјештај о утрошку буџетск-
их средстава за додатне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
ДП-2, који је саставни дио Критерија 
за финансирање спорта из јавних сре-
дстава којима се подстиче обављање 
спортских дјелатности на нивоу Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 16/11, 
3/12,  2/13 и 2/14). 
 

Члан 4. 
 

 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:03–14-1549/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 14 – страна 1847 
 

 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Одлуком о утврђи-
вању Критерија за финансирање спо-
рта из јавних средстава којима се под-
стиче обављање спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14), те Програ-
мом утрошка средстава из Буџета Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и  спорт са економског ко-
да  614 100 (КАН 001) – Текући трансф-
ер за спорт  за 2014. годину  број: 10-14-
592-2/14  од 20.02.2014. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 99. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.10.2014.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу Спорт за све „Горажде” 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ Удружењу Сп-
орт за све „Горажде” Горажде на име 
подршке за провођење Програма „Ре-
креативо лига”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт за 2014. годину. 

Новчана средства дозначити на  
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жирорачун Удружења Спорт за све 
„Горажде” Горажде број:1990540056760 
516, отворен код Шпаркасе банке фи-
лијала Горажде, ИД број:4245069830002. 
   

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава предати извјештај о утрошку 
буџетских средстава за редовне прогр-
аме носиоца спортских дјелатности на 
нивоу Босанско - подрињског кантона 
Горажде. 

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

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:03-14-1545/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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:  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
5/03) те на основу Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање број:10-14-593-2/14 од 20. 
02.2014. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 99. 
редовној сједници, одржаној дана 15. 
10.2014. 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. 
на име X (десете) од укупно XII 

(дванаест) редовних транши  
за 2014. годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 40.471,66 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име уплате X (дес-
ете) од укупно XII (дванаест) редовних 
транши за 2014. годину намијењене за 
исплату плата и доприноса запослен-
ицима. 
 

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

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде д.о.о. број:1325002001666685 отво- 
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рен код НЛБ Тузланске банке фили-
јала Горажде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 

 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се захтјев 
подноси. 
 

IV 
 

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

Број:03-14-1543/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита 
студентима са подручја Босанско – 

подрињског кантона Горажде  
за студијску 2013/2014. годину  

за мјесец јуни 2014. године 

Број 14 – страна 1849 
 
 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 33.517,00 КМ на 
име исплате студентских кредита сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2013/2014. Годину за мјесец јуни 2014. 
године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери 
појединцима – Исплате стипендија. 
 

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

Број:03-14-1544/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 Одлуком о наста-
ваку сарадње извођења дислоциране 
наставе у Горажду са Машинским фа-
култетом Универзитета „Џемал Бијед-
ић” Мостар број:03-38-1306/14 од 05.09. 
2014. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 99.  ре- 
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довној сједници, одржаној дана 15.10. 
2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању реализације  

наставних активности 
 
I 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде у акаде-
мској 2014/15. години одобрава реали-
зацију наставних активности, односно 
упис у прву и другу годину студија 
дислоциране наставе у Горажду Маш-
инског факултета Универзитета „Џем-
ал Биједић” Мостар. 
 

II 
 
 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:03–38-1542/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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), члана 45. Закона о извршењу Бу-
џета („Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број:16/13), 
а  у складу са Програмом утрошка сре-
дстава са економског кода 614200 – „Те-
кући трансфери појединцима”  БОР 
005 – стипендирање и обезбјеђење уџ-
беника за дјецу припадника борачке  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
популације, Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 99. ред-
овној сједници, одржаној дана 15.10. 
2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средставана 

име набавке уџбеника дјеци 
припадника борачких популација 

која похађају средње школе  
на подручју Кантона за буџетску 

2014. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 22.650,00 (слови-
ма:двадесетдвијехиљадешестстотина 
педесет) КМ на име набавке уџбеника 
дјеци припадника борачких попула-
ција која похађају средње школе на по-
дручју Босанско–подрињског кантона 
Горажде за буџетску 2014.годину. 

Корисници и појединачни изн-
оси средстава утврђени су Одлуком 
министра за борачка питања број:11- 
14-1228-11/14 од 29.09.2014.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 - “Тек-
ући трансфери појединцима” –БОР 
005 – стипендирање и обезбјеђење 
уџбеника за дјецу припадника бора-
чке  популације. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пит- 
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ања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства уплатити на жиро-
рачун НЛБ Тузланска банка, филијала 
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:03-14-1541/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 – Текући тр-
ансфери појединцима (ЈАМ 001 – Изд-

аци за расељена лица и ЈАМ 003 – Здр-
авствено осигурање) за 2014.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског    
кантона Горажде”, број: 4/14 ), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 99. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.10.2014.године, д о н о с и: 
 
 

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

смјештаја кроз надокнаду за кирију 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 500,00 КМ за обезбјеђи-
вање алтернативног смјештаја кроз на-
докнаду кирије за мјесец септембар 

2014. године за пет корисника (100,00 
КМ мјесечно по кориснику) који по 
имовинским законима и Закону о                  
расељеним лицима и избјеглицама им-
ају право на привремени смјештај, са 
правом продужетка до трајног рјешав-
ања статуса, а према списку како сли-
једи: 

 

 
Р/б 

 
Презиме и име 

 
Пријератна адреса 

Износ кирије  
за 1 /један/ 
мјесец (КМ) 

1. Врева Зулфија Попов Мост – Фоча  100,00 

2. Туловић Изета Н. Пите 9. – Чајниче  100,00 

3. Овчина Хаснија Чоходар Махала–Фоча  100,00 

4. Хурко Сувад Рогатица 100,00 

5. Пашовић Хасан Фоча 100,00 

У к у п н о: 500,00 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 

политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџета  
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Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
- економски код – 614200  – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 - 
Издаци за расељена лица) за 2014.го-
дину. 
 

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:03–14-1540/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности премијеру  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за потписивање 
купопродајних предуговора  

са лицима која су  право на куповину 
стана стекла на основу  Коначне ранг 
листе за продају станова у стамбено-

пословном објекту „Ламела Х2  
- Зграда за младе” у Горажду 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком премијеру  
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де даје сагласност да потпише купоп- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
родајне  предуговоре са лицима која су  
право на куповину стана стекла на ос-
нову  Коначне ранг листе за продају 
станова у стамбено-пословном објекту 
„Ламела Х2-Зграда за младе” у Гораж-
ду, коју је Одлуком број: 03-23-873/14 
од 25.06.2014. године утврдила Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
  

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Од-
лука о утврђивању Коначне ранг лис-
те за продају станова у стамбено-пос-
ловном објекту „Ламела Х2 - Зграда за 
младе” у Горажду број: 03-23-873/14 од 
25.06.2014 године. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 

Број:03–23-1538/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 Уговором о извође-
њу грубих грађевинских радова на из-
градњи стамбено-пословног објекта 
“Ламела Х2-зграда за младе” број:03-14 
-719/2014 од 16.05.2014. године,  Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 99. редовној сједници, одр- 
жаној дана 15.10.2014.год., д о н о с и: 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на плаћање  
II Привремене ситуације на име 
изведених  грубих грађевинских  
радова на изградњи  стамбено-
пословног објекта “Ламела Х2” 

– зграда за младе у Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на плаћање II Привремене ситуаци-
је на име изведених  грубих грађевинс-
ких радова на изградњи  стамбенопо-
словног објекта “Ламела Х2” – зграда 
за младе у Горажду број: 30/14 од 
31.08.2014. године у износу од 73.849,94 

КМ, испостављене од стране извођача 
радова, ГПД “Дрина” д.д. Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатиће се из Буџета Министарства 
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са подрачуна Кан-
тоналног стамбеног фонда, а са еконо-
мског кода  821200 - Набавка грађеви-
на, на жирорачун фирме ГПД “Дри-
на”д.д. Горажде број:1860001071388013, 
отворен код “Зираат банк БиХ”. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
     

Број:03–14-1526/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 Поглављем II Уго-
вора о провођењу стручног надзора 
над извођењу грубих грађевинских ра-
дова на изградњи стамбено-пословног 
објекта “Ламела Х2 – зграда за младе” 
број: 03-14-171-34/14 од 16.05.2014. го-
дине, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на плаћање 

фактуре на име провођења стручног 
надзора над изведењем  грубих 

грађевинских  радова на изградњи   
стамбено-пословног објекта 

“Ламела Х2” – зграда за младе  
у Горажду 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст на плаћање рачуна на име провође-
ња стручног надзора над извођењем  
грубих грађевинских радова на изгра-
дњи стамбено-пословног објекта “Лам-
ела Х2” – зграда за младе у Горажду 
број:133/2014 од 31.08.2014. године, ис-
постављаног од стране фирме “Конст-
руктор” д.о.о. Фоча, у износу од 
2.170,11 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке исплатиће се из Буџета Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде са подрачуна 
Кантоналног стамбеног фонда, а са ек-
ономског кода 821200 - Набавка грађе-
вина на жирорачун фирме “Констру-
ктор”д.о.о. Фоча број:562-006-00000775 
10, отворен код Развојне банке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту окол-
ине - Кантонални стамбени фонд, а за 
финансијску реализацију задужује се 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
      

Број:03–14-1527/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10. 2014.године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

794 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босаснско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014. 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 унутрашњој организацији  
и систематизацији радних мјеста  
у Кантоналној управи цивилне  
заштите Босанско-подрињског 

кантона Горажде 

10. новембар/студени 2014.  
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Владе Босанско–подрињског канто-
на Горажде на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о унутрашњ-
ој организацији и систематизацији ра-
дних мјеста у Кантоналној управи ци-
вилне заштите Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће се објави-
ти у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
   

Број:03-34-1537/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели возила марке  
ГОЛФ III на кориштење 

 
Члан 1. 

 
           Додјељује се Дирекцији робних 
резерви Босанско-подрињског кантона 
Горажде путничко возило марке ГОЛФ 
III број шасије WVZZZ1HZVB068245. 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жујУ се Министарство за образовање,                                                
младе, науку, културу и спорт и Ди-
рекција робних резерви Босанско–по-
дрињског 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:03-49-1536/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  Директору 

Дирекције робних резерви  
за потписивање Анекса Уговора  

о набавци и сукцесивној испоруци 
100 тона дрвене пелети на 

паритету фцо Горажде 
 

Члан 1. 
 
           Даје се сагласност Директору 
Дирекције робних резерви Босанско-
подрињског кантона Горажде да пот-
пише Анекс Уговора о набавци и сук- 
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цесивној испоруци 100 тона дрвеног 
пелета на паритету фцо Горажде за 
потребе загријавања пословних прос-
торија буџетских корисника са одаб-
раним добављачем ФЛ WООД д.о.о. 
Брод на Дрини, Фоча. 
 

Члан 2. 
 
           Финансијска средства за реализ-
ацију овог Уговора обезбИјеђена су у 
Буџету Дирекције робних резерви Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2014.годину на економском коду 613 
200 – издаци за енергију. 
 

Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви и  
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:03-14-1535/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона  
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Горажде” број: 16/13), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 99. редовној сједници,  одржаној 15. 
10.2014. 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 се Одлуком одобравају  
текући трансфери општинама у сас-
таву Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за АВГУСТ 2014. године, како 
слиједи: 
 
1. Општина Горажде 42.000,00 КМ из 

Буџета Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, економски код 614100 (БАЛ 
002) - Текући трансфери Општини  
Горажде на рачун број:132-500-2012 
829930, отворен код НЛБ банка Ту-
зла, филијала Горажде 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча-Устиколина 42.000,00 

КМ из Буџета Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614 
100 (БАЛ003) - Текући трансфери 
Општини Фоча-Устиколина на ра-
чун број:101-140-0000220255, отвор-
ен код Привредне банке Сарајево, 
филијала Горажде. 

 
3. Општина Пале-Прача 42.000,00 КМ 

из Буџета Министарства за фина- 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
нсије Босанско-подрињског канто-
на Горажде, економски код 614100 
(БАЛ004) - Текући трансфери Оп-
штини  Пале-Прача на  рачун број: 
102-007-0000001426, отворен код Ун-
ион банке Сарајево, филијала Гор-
ажде. 

 
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 одобра-
вања средстава за наредни мјесец по-
днијети извјештај о утрошку средстава 
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:03–14-1528/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 42. Закона 
о унутрашњим пословима Босанско–
подрињског кантона Горажде (“Служ- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 9/10), Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 99. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.10.2014.го-дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању полицијског комесара 

у Управи полиције Министарства  
за унутрашње послове Босанско– 

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 ЕШЕФ ХУРИЋ, професор опш-
тенародне одбране, именује се за пол-
ицијског комесара у Управи полиције 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 2. 
 
 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:03-34-1554/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 

Број 14 – страна 1857 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст за плаћање рачуна како слиједи: 
 

- Рачун број:13-3110-000018 од 21.01. 
2013.године, у износу од 5.120,00 
КМ, за припрему, израду, лекто-
рисање и штампање „Службених 
новина Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити у Буџету 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 613 900 – Уго-
ворене и друге посебне услуге. 
 Средства уплатити на транса-
кцијски рачун број: 1374606002105613 
отворен код Моја банка д.д. филија-
ла 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 Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1563/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 14 – страна 1858 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  

и члана Управног одбора Агенције  
за приватизацију у Босанско-

подрињском кантону Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овим се Рјешењем на лични за-
хтјев разрјешавају са позиција предсје-
дника и члана Управног одбора Аген-
ције за приватизацију у Босанско-под-
рињском кантону Горажде, како сли-
једи: 
 

Мелида Хаџиомеровић – предсједник  
Индира Ризвановић – члан. 
 

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

Број:03-05-1565/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
сједници, одржаној  дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о привременом именовању Управног 

одбора Агенције за приватизацију 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овим се Рјешењем именује при-
времени Управни одбор Агенције за 
приватизацију у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде, како слиједи: 
  

1. Муамер Пезо – предсједник  
2. Медиха Јашаревић – члан и  
3. Емир Обарчанин – члан. 
 

Члан 2. 
 
 Именовање из члана 1. Овог Рј-
ешења врши се на период до 60 (шез-
десет) дана. 
 

Члан 3. 
 
 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–05–1565-1/14          П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
ка средстава Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614200 - Текући трансфери појед-
инцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају  је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због те-
шке социјално-материјале ситуације и  
за трошкове лијечења, како  слиједи: 
 

1. Диздаревић Рифет  у износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
101-140-60107145-78 отворен код 
ПБС д.д. Сарајево, филијала Гора-
жде. 

2. Богданић Јасмина у  износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
137 620 60035101 90 отворен код 
Моја банка д.д. Сарајево, експози-
тура Горажде. 

3. Перла Јусуф у износу од 150,00 

КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1020000000000023 1045024040 отвор-
ен код Унион банка д.д. Сарајево, 
експозитура Горажде. 

4. Перла Узеир у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
1322602013702080 отворен код НЛБ 
банке, експозитура Горажде. 
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5. Хубић Хаснија у износу од 150,00 

КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1376206003933207 отоврен код 
Моје банке, експозитура Горажде. 

6. Хаџијахић Миралем у износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002012072651, отворен код НЛБ 
банке експозитура Горажде. 

7. Ћоровић Амра  у износу од 150,00 

КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602014704187, отворен код НЛБ 
банке, експозитура Горажде. 

8. Хурић Идриз у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
562-006-81158338-37 отворен код 
НЛБ банке, експозитура Горажде. 

9. Мирвић Емир у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на број жиро-
рачуна 137-620-60040488-31, отвор-
еног код Моје банке Горажде. 

 

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614200 - Текући тра-
нсфери појединцима. 
 

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:03–14-1587/14               П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст за плаћање рачуна како слиједи: 
 

- Рачун број: 04/2014, у износу од 
3.036,15 КМ, нотарском уреду но-
тара Нермине Пашић са сједишт-
ем у Горажду,  за обрађене угово-
ре о купопродаји некретнина (ст-
анова) Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити у Буџету 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 613 900 – Уго-
ворене и друге посебне услуге. 
 Средства уплатити на транса-
кцијски рачун број: 1610300006340013, 
отворен код Раифаизен банке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1615/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 99. редовној 
сједници, одржаној дана 15.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за суфинансирање израде Стратегије 
развоја Босанско-подрињског 

кантона Горажде 2016-2020. у оквиру 
Пројекта интегрисаног локалног 

развоја ИЛДП (УНДП БиХ) 
 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу од 12.381,00 КМ (сл-
овима:дванаестхиљадатристотинеосам
-десетиједнаконвертибилнамарка) на 
име суфинансирање израде Стратеги-
је развоја Босанско-подрињског канто-
на Горажде 2016-2020. у оквиру Пројек-
та интегрисаног локалног развоја ИЛ 
ДП (УНДП БиХ), по основу Споразума 
број:03-14-812-1/14 од 03.06.2014.године.  

 
II 

 
 Средства у износу од 12.381,00  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
КМ (словима:дванаестхиљадатристоти-
неосамдесетиједнаконвертибилнамар-
ка) исплатити на терет Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 613 900 – Угово-
рене услуге и друге посебне услуге за 
2014. годину, а у корист Пројекта из 
члана I. Ове Одлуке на банковни ра-
чун у КМ: 502021000-03000651; трансак-
цијски број:161-000-00000000-11, SWIFT: 
RZBABA2S, IBAN:BA391611000000894204, 
Раифаизен банк д.д., Змаја од Босне 
б.б., Сарајево. 
 Средства обезбиједити из Буџе-
та Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, економски код 821500 - 
На-бавка сталних средстава у облику 
права. 
 

III 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужујУ се Уред Владе и Премијера и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, што по-
дразмијева и сачињавање извјештаја о 
утрошку средстава по окончању про-
јекта. 
 

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:03–14-1629/14              П Р Е М И Ј Е Р 
15.10.2014.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 14 – страна 1861 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде” бр-
ој: 5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број:16/13),  Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 100. Редовној сједници, 
одржаној дана 23.10.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Савезу  

РВИ  за Пројекат помоћи  
у стамбеном збрињавању РВИ 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Савезу РВИ Босанско-подрињског 
кантона Горажде на Пројекат помоћи 
у стамбеном збрињавању РВИ, у изно-
су од 8.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1.ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Пројекти.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта Савезу РВИ на број  жирорачуна: 
1990540005249733, отвореног код ШП-
АРКАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 



Број 14 – страна 1862 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1586/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број:16/13),  Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 100. Редовној сједници, 
одржаној  дана 23.10.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за Пројекат Сјећање на 
погинуле борце 

 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Организацији породица шехида и 
палих бораца Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на Пројекат Сјећање на 
погинуле борце, у износу од 4.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним  организацијама - Пројекти.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Организацији породица шехида 
и палих бораца Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на број жирорачуна: 
1011400000324239-ПБС банка 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:03-14-1585/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 16/13”), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 100. редовној сједни-
ци, одржаној  дана 23.10.2014. године, 
д о н о с и: 
 
 

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

септембар 2014. године 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

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

- Савез РВИ БПК  
“Синови Дрине” 
 Горажде                      2.000,00 

- Организација ПШиПБ 
 БПК Горажде                   2.000,00 

- Савез добитника  
највећих ратних  
признања БПК Горажде     1.200,00 

- Удружења грађана 
 демобилисаних бораца 
АРБиХ Горажде            2.000,00 

- Удружење  
”Свјетлост Дрине”           840,00 

- Удружење Ветерана рата,  
ЗБ, ПЛ                                840,00 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Трамсфер удружења 
грађана. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије 
БПК Горажде, а средства уплатити на 
жирорачуне организација: 
 

- СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
                1990540005249733  
                                - ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ БПК 
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Горажде: 1011400000324239  - ПБС 

- Савез ДНРП “Златни љиљани: 
     1990540005884792 - ШПАРКАСЕ    

- Удружење грађана 
 демобилисаних бораца АБИХ: 
       1610300004930021  - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине”:  
     1990540006546332 - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ: 
                    1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објавиу “Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1584/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 16/13”), 
Програма утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 100. 
редовној сједници, одржаној дана 23. 
10.2014.године, 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 2014. године 



Број 14 – страна 1864 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација у 2014. години за мјесец 
септембар 2014. 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 - Пројекти удружења бора-
чких популација. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на број жирорачуна:1990540005 
249733 отвореног код ШПАРКАСЕ ба-
нке 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:03–14-1583/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 16/13), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 100. редовној сједн-
ици, одржаној дана 23.10.2014. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравју но-

вчана средства засуфинансирање захт-
јева – за рад удружења бораца “Патри-
отска лига” Босанско-подрињског кан-
тона Горажде у износу од 1.500,00 КМ. 
  

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Пројеклти 
удружења. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити  на жирорачун 
број:1610000083800057–Раифаизен бан-
ка д.д. Сарајево-филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1582/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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) и Закона о извршењу Буџета (“Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 16/13), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 100. редовној сједници, од-
ржаној дана 23.10.2014.год.,д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Удружењу 

демобилисаних бораца Армије БиХ 
за Пројекат помоћи демобилисаним 

борцима и обољелим који се налазе у 
тешкој материјално-финансијској 

ситуацији 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст  Удружењу демобилисаних бораца 
Армије БиХ за пројекат помоћи демо-
билисаним борцима  и обољелим који 
се налазе у тешкој материјалној – фи-
нансијској ситуацији у износу од 
8.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1.ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ- 
ског кантона Горажде, економски код 

Број 14 – страна 1865 
 
 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Пројекти.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу демобилисаних бора-
ца АБиХ Босанско-подрињског канто-
на Горажде на жирорачун: 16103000049 
30021 Раифаизен банка филијала Гор-
ажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1581/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Коначне  

листе реда првенства за куповину  
42 поткровна стана у насељу 
Витковићи, чији је власник  

БПК Горажде, намијењенa борачкој 
популацији број: 03-23-1220-1/14  

од 29.08.2014.године 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком мiјења  Кона-
чна листа реда првенства за куповину 
42 поткровна стана у насељу Виткови-
ћи, чији је власник БПК Горажде, нам-
ијењенa борачкој популацији број:03- 
23-1220-1/14 од 29.08.2014.године, коју 
је утврдила Влада БПК Горажде Одлу-
ком број:03-23-1220/14 од 29.08.2014.го-
дине. 

 
 

Члан 2. 
 

Измјене Коначне ранг листе из 
члана 1. ове Одлуке врши се на начин 
да се редни бројеви 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. и 43. 
помјерају за једно мјесто и постају 
бројеви 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42. и 43. 
 

Иза броја 27. убацују се сqедећи 
подаци: 

28. Каркеља 
/Јуса/ Суљо 

1. дринске бригаде 
бр.10 

10 12 24 - - - - - 6 - 52,00 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ова листа је конач-
на и против исте није допуштена жал-
ба, али се против Одлуке о продаји ст-
анова може покренути спор пред над-
лежним судом у року од 30 дана од  да-
на објављивања на огланој табли Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Број:03 -23-1626/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 122. и члана 124. Закона о 
допунским правима бораца и чланова 
њихових породица у БПК Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде” број: 9/13 и 
11/14),  Одлуке о начину располагања 
становима у власништву Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број:6/10), члана 32. Пр-
авилника о условима, начину и крите-
ријима за додјелу стамбених јединица 
борцима и члановима њихових поро-
дица (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде” број: 5/14 
и 9/14) и у  складу са коначном Ранг-
листом реда првенства за куповину 42 
поткровна стана у насељу Витковићи, 
чији је власник БПК Горажде намијењ-
ена борачкој популацији број: 03-23-
1220-1/14 од 29.08.2014.године и број: 
03-23-1626/14 од 23.10.2014.године, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 100. редовној сједници, 
одржаној 23.10.2014.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о продаји поткровних становау 
насељу Витковићи у власништву 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде борцима и 

члановимањихових породица 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се про-
даја 42 (четрдесет два) поткровна стана 
у насељу Витковићи у власништву Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
борцима и члановима њихових поро-
дица.  

 

Члан 2. 
 

Закључивањем појединачног ку- 

попродајног уговора између купца ст-
ана, који је то право стекао на основу 
важеће коначне јединствене листе ре-
да првенства, и Министарства за урба-
низама, просторно уређење и заштиту 
околине (Кантонални стамбени фо-
нд), у име Босанско-подрињског кант-
она Горажде, 42 (четрдесет два) пот-

кровна стана ће се продати сљедећим 
припадницима борачке популације: 

 

1.   Чаушевић (Илијас) Бајра ул. 1. дринске бригаде бр. 14 

2.   Смајовић (Узеир) Седиха ул. Халида Хубјера бр. 2 

3.   Шабановић (Омер) Салко ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 12 

4.   Шалака (Халил) Рефија ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 18 

5.   Ченгић (Узеир) Хиба ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 31 

6.   Духовић (Мехмед) Хајрија ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 16 

7.   Чаушевић (Назиф) Шерифа ул. 1. дринске бригаде бр. 10 

8.   Азизовић (Абдулах) Мејрема ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 25 

9.   Хусејновић (Рашид) Таиба ул. Мевсуда Бајића Баје б.б. 

10. Нухановић (Фехим) Сувада ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 29 

11. Масло (Мухарем) Фадила ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 7 

12. Ченгић (Смајо) Када ул. М.  Машића Муње бр. 41 

13. Оџак (Хасо) Харис ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 33 

14. Мићивода (Шабан) Сулејмен ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 4 

15  Босно (Мухарем) Јасмин ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 28 

16.  Реџовић (Нурко) Мемсуд ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 20 

17.  Малокас (Ремзија) Рамиз ул. Мевсуда Бајића Баје 17 

18.  Ћебо (Алија) Вахид ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 39 

19.  Ајановић (Хазим) Ибро ул. Салих-бега Куљуха б.б. 

20.  Корда (Омер) Сенад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 19 

21.  Радмиловић (Фехим) Сувад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 9 

22.  Рахман (Узеир) Зехрудин ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 27 

23.  Шеховић (Фехим) Сувад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 17 

24.  Чаушевић (Хамдија) Омер ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 31 

25.  Габела (Адем) Сеад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 5 

26.  Перла (Фејзија) Алија ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 37 

27.  Пљевљак (Хасиб) Салко ул. Муриса Дучића бр. 1 

28.  Каркеља (Јусо) Суљо ул. 1. дринске бригаде бр. 10 

29.  Чељо (Асим) Мирсад ул. 1. дринске бригаде бр. 14 

30.  Турковић (Рашид) Расим ул. Мевсуда Бајића Баје 4 

31.  Спирјан (Аган) Есад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 6 
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32.  Кобиљар (Неџиб) Сулејмен ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 21 

33.  Татарин (Хаџан) Нихад сл. Вранићи б.б. 

34.  Малокас (Рамиз) Самир ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 41 

35.  Реџовић (Нурко) Мирсад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 35 

36.  Алаим (Халим) Шемсудин сл. Моринац б.б. 

37  Бекан (Зиско) Хилмо ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 9 

38.  Габела (Изет) Мирсад ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 24 

39.  Босно (Мухарем) Расим ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 15 

40.  Ризвановић (Селим) Адмир ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 31 

41.  Ћехајић (Мустафа) Хусеин ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 41 

42.  Бичо (Смајо) Салих ул. Мевсуда Бајића Баје бр. 29 
 

 
Члан 3. 

 
У случају одустајања, немогућ-

ности, односно  неиспуњавања услова 
за закључење купопродајног уговора 
неког од лица из члана 2. ове Одлуке, 
исто се брише, а купопродајни уговор  
се закључује са лицима која су сљедећа 
на јединственој коначној ранг-листи  
за куповину 42 поткровна стана у на-
сељу Витковићи чији је власник БПК 
Горажде намијењена  борачкој попула-
цији, која је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Продајна цијена  1 м2 стамбеног 
простора за станове из члана 1. ове Од-
луке  одређује се у зависности од пери-
ода отплате укупне цијене појединог 
стана, а максимална цијена 1м2 стам-
беног простора са периодом отплате 
на 240 мјесеци износи 420 КМ, док ће 
најнижа цијена 1 м2 стамбеног прос-
тора за готовинско плаћање износити 
350 КМ. 

Продајна цијена поткровних ст-
анова у Витковићима утврђена је чла-
ном 9. Одлуке о начину располагања 
станова у власништву Босанско-под-
рињског кантона Горажде, коју је до-

нијела Скупштина БПК Горажде 13.04. 
2010.године (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде” бр-
ој: 6/10).   
 

Члан 5. 
 

Стамбене јединице из члана 1. 
ове Одлуке уступиће се купцима на 
располагање и кориштење по оконча-
њу поступка закључивања појединач-
ног купопродајног уговора, након исе-
љавања/ослобађања предметних стам-
бених јединица од људи који тренутно 
у њима бораве  и  ствари, по праву пр-
венства утврђеном јединственом кона-
чном ранг листом за куповину 42 пот-
кровна стана у насељу Витковићи, чи-
ји је власник БПК Горажде, намијење-
на борачкој популацији. 
 

Члан 6. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде - Кантонални стамбени фонд. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се тужбом покренути спор пред                                       
надлежним судом у Горажду   у року 
од 30  дана од дана објављивања на 
огласној табли                    Кантона.  
 

Број:03-23-1627/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на  својој 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
Окончане  ситуације за изведене 
радовена реконструкцији Р-448, 

дионица Јабука-Крива Драга; 
 ЛОТ 1 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарст-

ву за привреду-Дирекција  за цесте Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
да изврши плаћање Окончане ситуац-
ије број: 37/14 од 07.10.2014.године, у 
износу од 291.195,00 КМ, испостављене 
од стране привредног друштва „Гора-
ждепутеви” д.д. Горажде по Уговору 
број:03-14-1076-1/14 од 31.07.2014.годи-
не, за изведене радове на реконструкц- 
ији Р-448, дионица Јабука-Крива Дра- 
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га; ЛОТ 1 . 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ск-ог кантона Горажде, економски код 
821600 - Реконструкција и инвестиц-
ионо одржавање (цеста и  мостова). 
 

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:03–14-1580/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку сталног средства 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје  сагласно- 
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ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши набавку сталног средства и то: 
 

- ЛАПТОП ACER В5-552  ........ 1 ком 
- ПРИНТЕР HO LASER JET  

PRO P1102 ................................. 1 ком 
- УСБ КАБАЛ ЗА ПРИНТЕР..  1 ком 
- TP LINK ROUTER ..................  1 ком 
- ТОРБА ЗА ЛАПТОП 15,6” ..  1 ком 
- МИШ WIRELESS ...................  1 ком 

 
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-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
821300 ОПР 002 - Набавка опреме-реп-
етитори. 
 

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:03-14-1579/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1037/14 
од 23.07.2014.године о усвајању ,,Прог- 
рама новчаних подстицаја у пољопри- 
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вреди за 2014.годину”  и Упутстава за 
остаривање новчаних подстицаја у пр-
имарној пољопривредној производњи, 
број: 04-14-739-11/14 08.08.2014.године, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 100. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.10.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

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

производњи – производња гљива 
шампињона 

 
  I 

 
Овом се Одлуком врши додјела 

новчаних средстава у износу од  2.261,00 

КМ за подстицај пољопривредној про-
изводњи – производња гљива шампи-
њона. 
 

II 
 

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

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

1. СПП ,,САДБА”  
вл. Омановић Џемал  2.261,00  КМ      

 
III 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 2.261,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
ој производњи  - производња гљива 
шампињона. 

Средства уплатити на жирора-
чун СПП ,,САДБА” вл.Омановић Џе-
мал, отворен код Зираат Банк Босниа 
д.д. број: 1860001060035036. 
 

IV 
 

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:03-14-1588/14П            Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1037/14 

од 23.07.2014.године о усвајању ,,Прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2014.годину” и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној произво-
њи, број:04-14-739-11/14 08.08.2014.год-
ине, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 100. редовној сј-
едници, одржаној дана 23.10.2014.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

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

изградње и реконструкције 
шталских објеката за ситну стоку  

(по пројекту) 
 - ПРЕНОС ИЗ 2013. године. 
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I 
 

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

29.902,00 КМ за подстицај у пољопри-
вреди - Суфинансирање изградње и 
реконструкције шталских објеката за 
ситну стоку (по пројекту) - ПРЕНОС 
ИЗ 2013.године. 
 

II 
 

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. СПП ,,СТОЧАР”   
вл. Радоовић Дурмо  6.300,00 КМ 
Шпаркасе банка д.д. Сарајево 
филијала Горажде 
ж.р. број: 199-05400870185-02 

2. СПП ,,БЕНОС”   
вл.  Поздер Ахмед      4.963,00 КМ 
НЛБ банка д.д. Тузла  
филијала Горажде 
ж.р. број: 132-50020013160-30 

3. СПП ,,ЋУРОВИЋ”  
вл. Ћуровић Маида   4.989,00 КМ 
Раифаизен банк д.д. Сарајево 
филијала Горажде 
ж.р. број: 161-00000983700-39 

4. СПП ,,АЛЕ”   
вл. Ћутук Алмин        4.250,00 КМ 
Унион банка д.д. Сарајево 
филијала Горажде 
ж.р.  број: 102-00700000335-33 

5. СПП ,, САЛЕ”   
вл. Турковић Салко  4.500,00 КМ 
ПБС филијала Горажде 
Ж.р. број: 101-14000007177-68 

6. СПП ,,ФАМ“  
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вл.Фејзић Музафера    4.900,00 КМ      
МОЈА БАНКА д.д. Сарајево 
филијала Горажде 
ж.р.  број: 137-62060035362-83                       

 
III 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 29.902,00 КМ ће се об-
езбиједити из Буџета Министарства за 
привреду саекономског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредној 
производњи - Суфинансирање изград-
ње и реконструкције шталских објека-
та за ситну стоку (по пројекту) –ПРЕ-
НОС ИЗ 2013. године. 
 

IV 
 

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:03-14-1589/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 Плана и Програма утрошка ср-
едстава у сектору водопривреде за 
2014.годину, број:03-14-941-1/14 од 09. 
07.2014.године, који је усвојен Одлуком 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број:03-14-941/14 од 08.07.2014. 
године, Влада Босанско-подрињског ка- 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
нтона Горажде, на својој 100. редовној  
сједници, одржаној дана 23.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Општини Горажде на име 
суфинансирања  Пројекта „Изградња 

резервоара за напајање водом 
индустријске зоне и насеља 

Витковићи - I фаза”, у Општини 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
           Овом се Одлуком одобравају  но-
вчана средства Општини Горажде у 
износу од 100.000,00 КМ на име суфи-
нансирања Пројекта „Изградња резер-
воара за напајање водом индустријске 
зоне и насеља Витковићи - I фаза” у 
Општини Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Обавезује се Општина Горажде, 
као имплементатор пројекта из члана 
1. ове Одлуке да, након реализације 
Пројекта, достави Министарству за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде извјештај о намјенском утро-
шку одобрених средстава. 
 

Члан 3. 
 
          Овлашћује се премијер Босанско-
подрињског кантона Горажде да, уз 
претходно прибављено мишљење Ка-
нтоналног правобранилаштва, закљу-
чи уговор о кориштењу и намјенском  
утрошку одобрених средстава са Опш-
тином Горажде, којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе. 
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Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују  се  Министарство  за  привреду  
и Министарство за финансије Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, а ср-
едства обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде за 2014. годину, 
са економског кода 615 100 – Капитал-
ни трансфери другим нивоима  влас-
ти (водне накнаде).  
 
        Плаћање извршити са „Подрачу-
на за водне накнаде” Босанско-подр-
ињског кантона Горажде број: 132010 
2013870015, на депозитни рачун Опш-
тине Горажде, број: 1325002012829930, 
отворен у НЛБ банци д.д. Тузла, фи-
лијала Горажде, врста прихода 722 
751. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно  ће да се  
објави  у  „Службеним  новинама  Бос-
анско-подрињског  кантона  Горажде”. 
      

Број:03-14-1590 /14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10. 2014.године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

818 
 

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:03-14-1037/14 

од 23.07.2014.године о усвајању ,,Прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2014.годину”  и Упутстава за 
остаривање новчаних подстицаја у пр- 
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имарној пољопривредној производњи, 
број: 04-14-739-11/14 08.08.2014.године, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 100. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.10.2014. године,   
д о н о с и: 
 
 

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

производњи – производња 
меркантилног кромпира 

 
I 

 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава у износу од  4.950,00 

КМ за подстицај пољопривредној про-
изводњи – производња меркантилног 
кромпира. 
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ регистрованих  пољо-

привредних произвођача који су  ос-
тварили право на подстицај са висин-
ом износа како слиједи: 
 

1. СПП ,,МУХКО “   
    вл.  Муховић Емир            1.050,00 КМ  
2. СПП ,,В&П 1705”   
    вл. Хубјер Едим                  1.500,00 КМ 
3. СПП ,,ДЕЉО”  
    вл. Дељо Елвир                      450,00 КМ 
4. СПП ,,МЕРИ”   
    вл.  Рашидовић Мирсад      450,00 КМ   
5. ОПЗ ,,ВИП ДРИНА” 
    ПО Устиколина                 1.500,00 КМ 
 

III 
 

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 ће се обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи – Произ-
водња меркантилног кромпира- у из-
носу од  4.950,00 КМ. 
 

IV 
 

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

Број:03–14-1591/14             П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемоглалица) 
за 2014.годину, одобреног Одлуком Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде број:03-14-165/14 од 06.02.2014. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 100. редовн-
ој сједници, одржаној дана 23.10.2014. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате новчаних 

средстава ЈУ “ Дом за стара  
и изнемогла лица” Горажде 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава исп-
лата новчаних средства у износу од 
10.000,00 КМ ЈУ “Дом за стара и изне-
могла лица” Горажде, на име транше 
за функционисање установе и побољ-
шање квалитета социјалних услуга ко-
је установа пружа корисницима.  
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на тер-
ет Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељења лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2014. годину, економс-
ки код 614100 (ЈАО 002) – Текући тра-
нсфери другим нивоима власти (Дом 
за стара и изнемогла лица), на жиро-
рачун ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде број: 1327310410345049 
код  НЛБ Банка д.д. Тузла  филијала 
Горажде.  

Корисник одобрених средстава 
дужан је у року од 10 дана од дана 
реализације ове Одлуке извјестити 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
о намјенском утрошку средстава. 
 

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  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1592/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 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 2014.годину, број:08-14-780-2/14 
од 13.05.2014. године, одобреног Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:03-14-668/14 од 08.05. 
2014.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој  100. ре-
довној сједници, одржаној дана 23.10. 
2014. године, д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу жена „СЕКА” Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају  

новчана средства Удружењу жена „СЕ-
КА” Горажде у износу од 1.000,00 КМ, 
на име подршке у раду и имплемента-
цији програмских активности удруже-
ња. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из  
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члана 1. ове одлуке исплатити на терет 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељења лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, на жирорачун Удруже-
ња жена „СЕКА” Горажде број:1610300 
005880039 код Реифаизен банке Сараје-
во филијала Горажде. 
 

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. 
 

Обавезује се Удружење жена 
„СЕКА” Горажде да Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде достави изв-
јештај о утрошку одобрених 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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1593/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

821 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и 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 2014.годину, број:08-14-780-2/14 
од 13.05.2014. године, одобреног Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:03-14-668/14 од 08.05. 
2014.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 100. ре-
довној сједници, одржаној дана 23.10. 
2014. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних 

средставаУдружењу жена 
 „Сехара” Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају  

новчана средства Удружењу жена „Се-
хара” Горажде у износу од 500,00 КМ 
на име подршке у раду и реализацији 
планираних активности Удружења.  
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на тер-
ет Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељења лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кант-
она Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, на жирорачун Удруже-
ња „Сехара” Горажде број: 13762060038 
15061 код Моја банка д.д. Сарајево  фи-
лијала Горажде. 
 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

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. 
 

Обавезује се Удружење из чла-
на 1. ове одлуке да Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде достави изв-
јештај о утрошку одобрених средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1594/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
       

822 
 

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 
2014. годину, број:08-14-506-2/14 од 31. 
03.2014.године (сагласност: Закључак 
Владе БПК Горажде број: 03-14-444/14 
од 28.03.2013.године), Влада Босанско- 
 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 100. редовној сједници, одржаној да-
на 23.10.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање захтјева за помоћ 
у обиљежавању Свјетског дана срца 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 1.500,00 КМ (слови-
ма:једнахиљадапетстотинаконвертиби
-лнихмарака) на име финансирања за-
хтјева за помоћ у обиљежавању Свјет-
ског дана срца од стране ЈУ Завод за ја-
вно здравство Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 1.500,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну  политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство за 2014. го-
дину, а у корист ЈУ Завод за јавно зд-
равство Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на рачун број:1011400000178 
254 код ПБС филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за социјалну 
политику, здравство,  расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
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Члан 4. 

 
Обавезује се ЈУ Завод за јавно 

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

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1595/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.година             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

823 
 

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 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о финансирању Пројекта  

„Успостава система управљања 
квалитетом лабораторија  

за санитарну микробиологију  
и санитарну хемијупрема 

 стандарду ИСО 17025” 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде одобрава финансира-
ње Пројекта Јавне установе Завод за ја-
вно здравство БПК Горажде „Успоста-
ва система управљања квалитетом   ла-
бораторија за санитарну микробиоло-
гију и санитарну хемију према станда-
рду ИСО 170025, у износу од од 18.500,00 
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 2014. годину, на економском коду 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за   здравство, за 2014.годину. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује 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 обј-
ави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1596/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10. 2014.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  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
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 
2014. годину, број:08-14-506-2/14 од 31. 
03.2014.године (сагласност: Закључак 
Владе БПК Горажде број: 03-14-444/14 
од 28.03.2013. године), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 100. редовној сједници, одржаној да-
на 23.10.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање Пројекта 
„Успостава система управљања 

квалитетом лабораторија  
за санитарну микробиологију 

 и санитарну хемију према  
стандарду ИСО 17025” 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 18.500,00 КМ (сло-
вима:осамнаестхиљадапетстотинакон-
вертибилнихмарака) на име финанси-
рања Пројекта „Успостава система уп-
рављања квалитетом лабораторија за 
санитарну микробиологију и санитар-
ну хемију према стандарду ИСО 170 
25”, одобреног ЈУ Завод за јавно здрав-
ство Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 18.500,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство,  
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расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са     ек-
ономског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за здравство за 2014. 
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно зд-
равство Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на рачун број: 10114000001782 
54 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, у складу са Програмом 
утрошка, а по реализацији Пројекта, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
достави извјештај о намјенском утро-
шку средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1596-1/14           П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.година             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:  

Број 14 – страна 1879 
 
 
5/03), а у складу са чланом 64. Закона 
о здравственој заштити („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 46/10) 
и члановима 18. и 19. Статута ЈЗУ Ка-
нтонална болница Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”,  број: 1/14), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 100. редовној сједници, одржаној 
дана  23.10.2014. године, д о н о с и : 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Управног одбора 

ЈЗУ Кантонална болница Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора 
ЈЗУ Кантонална болница Горажде, ка-
ко слиједи: 
 

1. Муратспахић Недим- предсједник, 
2. Мујакић Зијо  - члан, 
3. Крајишник Емир  - члан, 
4. Џино Нермина  - члан, 
5. Селимовић Енвер  - члан. 
 

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05–1597/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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- 
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подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са чланом 64. Закона 
о здравственој заштити („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 46/10) 
и члановима 18. и 19. Статута ЈЗУ Ка-
нтонална болница Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 1/14), те чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације Бос-
не и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ”, број: 34/03 и 65/13), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 100. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.10.2014. године,  
д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Управног одбора 

ЈЗУ Кантонална болница Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Именују се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈЗУ Кантонал-
на болница Горажде, како слиједи: 
 

1. Муратспахић Недим- предсједник, 
2. Мујакић Зијо  - члан, 
3. Крајишник Емир  - члан, 
4. Џино Нермина  - члан, 
5. Селимовић Енвер  - члан. 
 

Члан 2. 
 

Именовање  из члана 1. Рјеше-
ња  је привременог карактера и врши 
се на период до 90 (деведесет) дана, од-
носно до коначног именовања у скла-
ду са Законом. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
  

Број:03–05–1597-1/14          П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014.го-
дине,  д о н о с и : 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разјешењу  предсједника  

и чланова Управног одбора Завода 
здравственог осигурања Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора 
Завода здравственог осигурања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, у са-
ставу: 
 

1. Емир Сијерчић  – предсједник 
2. Есад Имамовић   – члан 
3. Алма Пашић   – члан 
4. Алдијана Зорлак   – члан 
5. др. Олга Хасанбеговић – члан 
6. др. Рабина Хаџиахметовић – члан 
7. др. Медиха Лојо-Дељо  – члан 
8. мр. пх. Смирна Пештек  – члан. 
 

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
доношења и исто ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
      

Број:03–05-1598/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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), а у складу са чланом 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације БиХ („Слу-
жбене новине ФБиХ”, број: 34/03 и 
65/13), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој  100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014.го-
дине, д о н о с и : 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Управног одбора 

Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Именују се предсједник и члан-
ови Управног одбора Завода здравств-
еног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, у саставу: 
 

1. Емир Сијерчић  – предсједник 
2. Есад Имамовић  – члан 
3. Алма Пашић  – члан 
4. Алдијана Зорлак  – члан 
5. др. Олга Хасанбеговић – члан 
6. др.Рабина Хаџиахметовић – члан 
7. др. Медиха Лојо-Дељо  – члан 
8. мр. пх. Смирна Пештек  – члан. 
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Члан 2. 
  

Именовање из члана 1. Рјешења 
је привременог карактера и врши се 
на период до 90 (деведесет) дана, одно-
сно до коначног имановања у складу 
са Законом. 
 

Члан 3. 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
      

Број:03-05-1598-1/14            П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 Уговором о изво-
ђењу грубих грађевинских радова на 
изградњи стамбено-пословног објекта 
“Ламела Х2 - зграда за младе” број: 03-
14-719/2014 од 16.05.2014. године,  Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 100. редовној сједници, 
одржаној дана 23.10.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на плаћање  
III - Привремене ситуације на име 
изведених  грубих грађевинских  
радова на изградњи   стамбено-
пословног објекта “Ламела Х2” 

 – зграда за младе у Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје сагласност  
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на плаћање III - Привремене ситуације 
на име изведених грубих грађевинск-
их радова на изградњи стамбено-пос-
ловног објекта “Ламела Х2” – зграда за 
младе у Горажду број: 35/14 од 30.09. 
2014 године у износу од 68.356,51 КМ, 
испостављене од стране извођача ра-
дова ГПД “Дрина” д.д. Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатитће се из Буџета Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде са подрачуна Ка-
нтоналног стамбеног фонда, а са екон-
омског кода 821 200 - Набавка грађеви-
на на жирорачун фирме ГПД “Дрина” 
д.д. Горажде број:1860001071388013, от-
ворен код “Зираат банке БиХ”. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на Службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
    

Број:03-14-1600/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 скалду са Извјештајем Ком-
исије за провођење поступка продаје 
пословних простора у стамбено-посло-
вном објекту “Ламела Х2 - зграда за 
младе” у Горажду број:09-14-171-113/14 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
од 15.10.2014. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 100. редовној сједници, одржаној да-
на 23.10.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуде  за куповину  

пословног простора у  стамбено-
пословном објекту “Ламела Х2 - 

зграда за младе” у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком прихвата по-
нуда за куповину пословног простора 
у стамбено-пословном објекту “Ламела 
Х2 - зграда за младе” у Горажду грађе-
винске површине 28,93 м2 изграђеног 
до нивоа грубих грађевинских радова, 
коју је доставио Башић Ален настањен  
у ул. Сеада Софовића Софе  број 11 у 
Горажду са понуђеним износом од 
920,00 КМ  по 1м2  .  
  

Члан 2. 
 
 Укупна вриједност пословног 
простора  из члана 1. Ове Одлуке изн-
оси  26.615,60 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Са понуђачем из члана 1. ове 
Одлуке ће се закључити предуговор о 
купопродаји, а по прибављању упот-
ребне дозволе за комплетан објекат и 
његовом укњижбом у земљишне књи-
ге закључиће се и  купопродајни угов-
ор те извршити записничка примоп-
редаја истог. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1601/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 скалду са Извјештајем Коми-
сије за провођење поступка продаје по-
словних простора у стамбено-пословн-
ом објекту “Ламела Х2 - зграда за мла-
де” у Горажду број: 09-14-171-113/14 од 
15.10.2014.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на својој 
100. редовној сједници, одржаној  дана  
23.10.2014. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуде  за куповину  

пословног простора у  стамбено-
пословном објекту “Ламела Х2 - 

зграда за младе” у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком прихвата се пон-
уда за куповину пословног простора у 
стамбено-пословном објекту “Ламела 
Х2 - зграда за младе” у Горажду,  грађ-
евинске површине 78,85 м2 изграђеног 
до нивоа грубих грађевинских радова, 
коју је доставила Гушо Сабина, наста-
њена  у ул. Др. Карамеха број 2 у Гора-
жду, са понуђеним износом  од 1.210,00 

КМ  по 1м2.  
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Члан 2. 

 
 Укупна вриједност пословног 
простора  из члана 1. ове Одлуке изно-
си  95.408,50 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Са понуђачем из члана 1. ове 
Одлуке ће се закључити предуговор о 
купопродаји, а по прибављању употр-
ебне дозволе за комплетан објекат и 
његовом укњижбом у земљишне књи-
ге закључиће се и купопродајни угов-
ор те извршити записничка примоп-
редаја истог. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1602/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

832 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Поглављем II Уго-
вора о провођењу стручног надзора 
над извођењу грубих грађевинских ра-
дова на изградњи стамбено-пословног 
објекта “Ламела Х2 – зграда за младе” 
број:03-14-171-34/14 од 16.05.2014. год-
ине, Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на својој 100. редовној сје-
дници, одржаној дана 23.10.2014 годи-
не, д о н о с и: 
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О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на плаћање 

фактуре на име провођења стручног 
надзора над изведењем  грубих 

грађевинских  радова на изградњи   
стамбено-пословног објекта 

“Ламела Х2” – зграда за младе  
у Горажду 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст на плаћање Рачуна на име провође-
ња стручног надзора над изведењем  
грубих грађевинских радова на изгра-
дњи стамбено-пословног објекта “Лам-
ела Х2” – зграда за младе у Горажду 
број: 157/2014. од 30.09.2014. године, 
испостављане од стране фирме “Кон-
структор” д.о.о. Фоча, у износу од 
2.008,68 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатиће се из Буџета Министарства 
за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде са подрачуна Кан-
тоналног стамбеног фонда, а са еконо-
мског кода  821200 - Набавка грађеви-

на на жирорачун фирме “Конструкт-
ор”д.о.о. Фоча број: 562-006-0000077510, 
отворен код Развојне банке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту  околи-
не - Кантонални стамбени фонд, а за 
финансијску реализацију задужује се 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1603/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

833 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број 
5/03), те на основу члана 90. став 3.                    
Закона о основном одгоју и образова-
њу („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број: 5/04, 
6/09 и 14/13), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 100. ре-
довној сједници, одржаној дана 23.10. 
2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању претходне сагласности  
на приједлог Школског одбора  
за именовање директора ЈУОШ 
“Хасан Турчало Брзи” Иловача 

 
I 

 
Даје се претходна сагласност 

Школском одбору ЈУОШ “Хасан Тур-
чало Брзи” Иловача за именовање Ше-
мса Аганспахића, професора разредне 
наставе, за директора ЈУОШ “Хасан 
Турчало Брзи” Иловача на 4 (четири) 
године, почев од дана доношења одлу-
ке Школског одбора ЈУОШ “Хасан Ту-
рчало Брзи” Иловача. 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1604/14                П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

834 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број 
5/03), те на основу члана 90.  став 3. За-
кона о основном одгоју и образовању 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде” број 5/04, 6/09 
и 14/13), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 100. Редовн-
ој сједници, одржаној дана 23.10.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању претходне сагласности  
на приједлог Школског одбора 

именовање директора 
ЈУОМШ “Авдо Смаиловић”Горажде 
 

I 
 

Даје се претходна сагласност 
Школском одбору ЈУОМШ “Авдо Сма-
иловић” Горажде за именовање Селме 
Верем, за директора ЈУОМШ “Авдо 
Смаиловић” Горажде на 4 (четири) го-
дине, почев од дана доношења одлуке 
Школског одбора ЈУОМШ “Авдо Сма-
иловић” Горажде. 
 

Број 14 – страна 1885 
 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Број:03-34-1605/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

835 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 100. редовној сједници, 
одржаној дана 23.10.2014.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о привременом именовању 

предсједника и чланова Школског 
одбора ЈУОШ “Мехмедалија Мак 

Диздар” Витковићи 
 

I 
 

У привремени Школски одбор 
Јавне установе Основна школа “Мехм-
едалија Мак Диздар” Витковићи, име-
нују се: 
 

1. Пашић Алма,  предсједник 
2. Хреља Биљана,  члан 
3. Прутина Ирис,  члан 
4. Трго Азина,  члан 
5. Влајчић Јунуз,  члан.                            
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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 основном одгоју и 
образовању („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број: 5/04 и 6/09). 
 

III 
 

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

Број:03-14-1607/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

836 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2014. год-
ину број: 10-14-592-2/14 од 20.02.2014. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 100. редов-
ној сједници, одржаној дана 23.10.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско –  

10. новембар/студени 2014. 
 
 

подрињског кантона Горажде на име 
редовне транше за  мјесец септембар 

2014. године 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства  
у укупном износу од 5.200,00 КМ Сп-
ортском савезу Босанско–подрињског 
кантона  Горажде за мјесец септембар 
2014. године и то: 
 

1. 200,00 КМ на име техничког фун-
кционисања Спортског савеза Бос-
анско–подрињског кантона Гораж-
де за мјесец септембар 2014.године. 

2. 5.000,00 КМ на име кориштења спо-
ртских објеката за клубове и савезе 
- припреме и такмичење за мјесец 
септембар 2014. године. 

  
Члан 2. 

 

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

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босанско 
– подрињског кантона Горажде број: 
1990540006336521, отворен код Шпар-
касе банке филијала Горажде, ИД број: 
4245007300007.  
   

Члан 3. 
 

 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става у висини три редовне транше 
предати извијештај о утрошку буџетс- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
ких средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за III (трећи) квартал 2014. године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средст-
ава којима се подстиче обављање спо-
ртских дјелатности на нивоу Босанско 
-подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13  
и 2/14). 
 

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:03-14-1608/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 члана 17. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (“Службене   
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број:16/13), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно- 

Број 14 – страна 1887 
 
 
ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да потпише уговор о 
јавној набавци једног котла на пелет за 
потребе Полицијске станице Прача, 
који се закључује између Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде  и Обртни-
чко-трговинске радње “ТОПЛОВОД” 
д.о.о. из Горажда. 
 

Вриједност набавке је 10.850,00 
КМ (десет хиљада осам стотина педе-
сет КМ).  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Средства за набавку обезби-
јеђена су у Буџету Министарства за 
унутрашње послове за 2014. годину на 
економском коду 821 300 – Набавка оп-
реме. 

 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1568/14                П Р Е М И Ј Е Р 
20.10.2014.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” број: 5/03), у 
вези са чланом 24. Закона о државној 
служби у ФБиХ (“Службене новине 
ФБиХ”, број: 29/03, 23/03, 39/04, 54/04, 
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67/05, 8/06 и 4/12) и Законом о пре-
узимању Закона о државној служби у 
ФБиХ (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
12/11 и 13/12), а у складу са Правил-
ником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у  МУП 
-у Босанско-подрињског кантона, број: 
07-01-34-4089/14, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на својој 
100. редовној сједници, одржаној   дана 
23.10.2014. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за пријем  
у радни однос једног државног 

службеника у Министарство  
за унутрашње послове Босанско-

подрињског кантона 
 

I 
 

 Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског кантона 
Горажде, да, у складу са релевантним  
одредбама Закона о државној служби  
у ФБиХ (“Службене новине ФБиХ”, 
број: 29/03, 23/03, 39/04, 54/04, 67/05, 
8/06 и 4/12) изврши  пријем у радни 
однос на неодређено вријеме једног 
државног службеника и то на радно 
мјесто:  
 

1. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПЛА-
НИРАЊЕ, КОНТРОЛУ И ИЗВР-
ШЕЊЕ БУЏЕТА у Сектору за под-
ршку.  

 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке   зад-
ужује се Министарство за унутрашње  
 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
послове Босанско-подрињског кантона 
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“. 
 

Број:03-34-1611/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  

                                                                        

839 
 

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 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014. 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 50 тона дрвене 
пелети по цијени 330 КМ/т  

у вриједности 16.500 КМ 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку 
50 тона дрвене пелети по цијени 330 

КМ/т у вриједности 16.500 КМ од доса-
дашњег добављача ФЛ WООД д.о.о 
Фоча. 
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Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се   Дирекција робних резерви,  а  
средства су обезбијеђена у Буџету Ди-
рекције робних резерви Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2014.го-
дину економски код 613200 – издаци 
за енергију. 
 

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:03–14-1619/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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 100. редовној 
сједници, одржаној дана 23.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  недавању сагласностина Одлуку 
Управног одбора ЈУ „Дом за стара  

и изнемогла лица” Горажде 
о избору директора 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде не даје сагласност  на 
Одлуку Управног одбора, број: 446/14 
од 17.09.2014.године о избору директо- 
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ра ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Задужује се Управни одбор ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица” Го-
ражде да обнови процедуру за избор 
директора и да именује вршиоца дуж-
ности директора до окончања проце-
дуре, а најдуже 6 (шест) мјесеци. 
 

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:03-05–1634/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.10.2014.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) те Програма утрошка средстава 
са економског кода 615100 – Капитал-
ни трансфери за здравство, број: 08-14-
451-2/14 од 21.03.2014.године и број: 
08-14-451-6/14 од 31.03.2014.године, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 101. редовној сједници, 
одржаној дана 31.10.2014.године, д о н 
о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава ЈЗУ 
Кантонална болница Горажде за 

набавку опреме 
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Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава исплату но-
вчаних средстава у износу од 20.000 КМ, 
за набавку опреме у ЈЗУ Кантонална 
болница Горажде у циљу рјешавања 
проблема алтернативног напајања ел-
ектричном енергијом операционих са-
ла у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију овог 
захтјева обезбјеђена су у Буџету Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2014. годину, на економском коду 615 
100 – Капитални трансфери за здрав-
ство. 
 

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 ЈЗУ Кантонална бо-
лница Горажде да, по реализацији од-
обрених средстава, Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице достави извје-
штај о намјенском утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
табли кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1669/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 
 
 Овим се Рјешењем именује Коо-
рдинациони тим за праћење имплем-
ентације информатизације примарне 
здравствене заштите, у саставу:  
 

1. Ферид Плех, координатор, испред 
Завода здравственог осигурања 
БПК Горажде, 

2. Мерсудин Крајишник, испред За-
вода здравственог осигурања БПК 
Горажде, 

3. Прим.др. Сабина Гушо, испред ЈУ 
Дом здравља „др.Исак Самоковли-
ја” Горажде, 

4. Есма Џико, испред ЈУ Дом здравља 
„Др. Исак Самоковлија” Горажде 

5. Прим.др. Алија Беговић, испред ЈУ 
Дом здравља Фоча–Устиколина, 

6. Др. Медо Жиговић, испред ЈУ Дом 
здравља Прача, 

7. Прим.др. Фуад Ровчанин, испред 
ЈЗУ Кантонална Болница Горажде 
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8. Емира Беговић, испред Министарс-

тва за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице. 

 

 
 

Задатак Координационог тима 

из тачке  овог Рјешења је да, у сарад-
њи са представницима Федералног 
министарства здравства, а у складу са 
планом имплементације, прати процес 
имплементације информатизације пр-
имарне здравствене заштите на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде те предлаже мјере и активности 
за превазилажење евентуалних пробл-
ема у имплементацији.  
 

III 
 

Задужују се Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минист-
арство за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице да пр-
уже потребну подршку у процесу им-
плементације информатизације. 
 

IV 
 
 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења и објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 

Број:03-37-1668/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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  
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осигурању („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине”, број: 
30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), Закона о 
лијековима („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине”, број: 109 
/12), Одлуке о измјени и допуни Од-
луке о Листи лијекова обавезног здрав-
ственог осигурања Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број: 74/14), на приједл-
ог министрице за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 101. редовној сједни-
ци, одржаној дана 31.10.2014. године,   
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ЛИСТИ ЕСЕНЦИЈАЛНИХ 
ЛИЈЕКОВА НЕОПХОДНИХ   

ЗА  ОСИГУРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У ОКВИРУ СТАНДАРДА  

ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 
ОСИГУРАЊА  У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ - А и Б ЛИСТА  
са заштићеним називима лијекова 

 
Члан 1. 

 
 У одлуци о Листи есенцијалних 
лијекова неопходних за осигурање зд-
равствене заштите у оквиру стандарда 
обавезног здравственог осигурања у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де – А и Б Листа са заштићеним нази-
вима лијекова („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
број: 10/14 и  11/14), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде врши 
измјене и допуне у колони „Максима-
лна цијена ориг. паковања без ПДВ-а  
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коју признаје ЗЗО БПК Горажде (КМ)” 
за редне бројеве лијекова како је то на-
ведено у табелама за А и Б Листу. 
 

Члан 2. 
 

Табеле измјена и допуна у А и Б 
Листи лијекова, из члана 1. Ове Одлу-
ке, саставни су дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу нар-
едног дана од дана објаве у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде, а примјењиваће се 
од дана одређеног у тачки III став 3. 
Одлуке о измјени и допуни Одлуке и 
листи лијекова обавезног здравственог 
осигурања Федерације Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 74/14). 
 

Број:03-37-1681/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године    Емир Фрашто,с.р.  
      Г о р а ж д е 

............................. 
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  LIJEKOVI B LISTE KOJIMA JE CIJENA USAGLAŠENA U SKLADU SA ODLUKOM O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O LISTI 
LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FBIH (Sl. novine 74/2014 od 12.09.2014. godine) 

  

2 A09AA02 pankreatin 1 Kreon 25 000 
ABBOT  
INTERNATIONAL LLC tablete 300 mg 50 tableta Rp 50% 26,50 

7 C04AD03 pentoksifilin 9 PENTILIN  KRKA tablete 400 mg 20 tableta Rp 100% 3,28 

  C04AD03 pentoksifilin 10 DARTELIN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 400 mg 20 tableta Rp 100% 3,28 

8 C07AA05 propranolol 11 
PROPRANOLOL 
LEK 

LEK farmacevtska družba 
d.d. tablete 40 mg 50 tableta Rp 100% 2,96 

9 C07AA07 sotalol 12 Darob mite ABBOT INTERNATIONAL LLC tablete 80 mg 50 tableta Rp/spec 100% 9,41 

10 C07AB02 metoprolol 13 Corvitol 50 Berlin-Chemie tablete 50 mg 30 tableta Rp 100% 2,33 

  C07AB02 metoprolol 14 MATHADOR BOSNALIJEK d.d. tablete 50 mg 30 tableta Rp 100% 2,33 

  C07AB02 metoprolol 15 PRESOLOL Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 50 mg 28 tableta Rp 100% 2,18 

  C07AB02 metoprolol 16 METOCOR ZADA Pharmaceuticals tablete 50 mg 30 tableta Rp 100% 2,33 

12 C09CA01 losartan 17 LOTAR ALKALOID AD SKOPJE tablete 100 mg 30 tableta Rp 50% 14,04 

  C09CA01 losartan 18 ERYNORM Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 100 mg 30 tableta Rp 50% 14,04 

  C09CA01 losartan 19 LORISTA  KRKA tablete 100 mg 28 tableta Rp 50% 13,10 

 C09CA01 losartan 20 LOSARTIC Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 100 mg 30 tableta Rp 50% 14,04 

18 J01DC04 cefaklor 29 
CEFACLOR 
ALKALOID  

ALKALOID AD  
SKOPJE 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

125 mg/5 
ml 60 ml Rp 100% 6,84 

  J01DC04 cefaklor 30 
CEFACLOR 
ALKALOID  

ALKALOID AD  
SKOPJE 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

250 mg/5 
ml 60 ml Rp 50% 10,96 

21 N03AF02 okskarbazepin 33 EXMAL BOSNALIJEK d.d. tablete 300 mg 50 tableta Rp/sec 50% 23,76 

  N03AF02 okskarbazepin 34 Trileptal Novartis tablete 300 mg 50 tableta Rp/sec 50% 23,76 

23 N03AX14 levetiracetam  36 Tinalvo Alvogen Barice film tablete 500 mg 60 tableta Rp/spec 50% 68,46 

25 N07CA01 betahistin 38 Urutal Farmavita tablete 8 mg 100 tableta Rp 50% 12,56 

  N07CA01 betahistin 39 Urutal forte Farmavita tablete 16 mg 60 tableta Rp 50% 15,69 

  N07CA01 betahistin 40 Betaserc ABBOT INTERNATIONAL LLC tablete 24 mg 50 tableta Rp 50% 22,26 

26 R03DA04 teofilin 41 TEOKAP SR NOBEL kapsule 100 mg 30 kapsula Rp 100% 2,21 
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2 A02BC01 omeprazol 11 OMEZOL ALKALOID AD SKOPJE kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 12 Omeprazol Replek Farm kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 13 ULCOSAN BOSNALIJEK d.d. kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 14 OMEX FARMAL d.d. kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 15 Target plus Farmavita kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 16 ULTOP KRKA kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 17 ULZOL Pliva Hrvatska d.o.o. kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 18 Loseprazol 
PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 19 HELICOL ZADA Pharmaceuticals kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 20 OMEPRAZID NOBEL kapsule 20 mg 14 kapsula Rp 100% 6,78 

  A02BC01 omeprazol 21 OMEX FARMAL d.d. kapsule 20 mg 28 kapsula Rp 100% 13,56  

  A02BC01 omeprazol 22 Loseprazol 
PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka kapsule 20 mg 28 kapsula Rp 100% 13,56 

 

  A02BC02 pantoprazol 24 NOLPAZA KRKA tablete 20 mg 14 tableta Rp 100% 4,50  

  A02BC02 pantoprazol 25 ACIPAN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 20 mg 14 tableta Rp 100% 4,50  

  A02BC02 pantoprazol 26 ZOLPAN ZADA Pharmaceuticals tablete 20 mg 14 tableta Rp 100% 4,50  

  A02BC02 pantoprazol 27 PULCET NOBEL tablete 20 mg 14 tableta Rp 100% 4,50  

  A02BC02 pantoprazol 28 PULCET NOBEL tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92  

  A02BC02 pantoprazol 29 FENIX BOSNALIJEK d.d. tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92  

  A02BC02 pantoprazol 30 FARMAZOL FARMAL d.d. tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92  

  A02BC02 pantoprazol 32 NOLPAZA KRKA tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92  

  A02BC02 pantoprazol 33 ACIPAN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92 10. н
о

вем
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  A02BC02 pantoprazol 34 
Pantoprazol 
PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92 

  A02BC02 pantoprazol 35 ZIPANTOLA Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92 

  A02BC02 pantoprazol 36 ZOLPAN ZADA Pharmaceuticals tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92 

  A02BC02 pantoprazol 37 CONTROLOC Takeda GmbH, Njemačka tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 8,92 

  A02BC02 pantoprazol 38 Zontop Farmavita tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,66 

  A02BC02 pantoprazol 39 FENIX BOSNALIJEK d.d. tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 40 FARMAZOL FARMAL d.d. tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 41 Zontop Farmavita tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 42 PANTOPRAZOL Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 43 NOLPAZA KRKA tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 44 ACIPAN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 
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 A02BC02 pantoprazol 45 
Pantoprazol 
PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 46 ZIPANTOLA Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 47 ZOLPAN ZADA Pharmaceuticals tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 48 CONTROLOC Takeda GmbH, Njemačka tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 49 PULCET NOBEL tablete 40 mg 14 tableta Rp 100% 6,82 

  A02BC02 pantoprazol 50 PULCET NOBEL tablete 40 mg 28 tableta Rp 100% 13,64 

  A02BC02 pantoprazol 51 FARMAZOL FARMAL d.d. tablete 40 mg 28 tableta Rp 100% 13,64 

  A02BC02 pantoprazol 53 NOLPAZA KRKA tablete 40 mg 28 tableta Rp 100% 13,64 

  A02BC02 pantoprazol 54 ACIPAN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 40 mg 28 tableta Rp 100% 13,64 

  A02BC02 pantoprazol 55 ZIPANTOLA Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 40 mg 28 tableta Rp 100% 13,64 

4 A02BC03 lansoprazol 56 LAPROL FARMAL d.d. kapsule 15 mg 28 kapsula Rp 100% 6,65 

  A02BC03 lansoprazol 57 SABAX Hemofarm d.o.o. Banja Luka kapsule 15 mg 28 kapsula Rp 100% 6,65 

  A02BC03 lansoprazol 58 LANZUL S  KRKA kapsule 15 mg 28 kapsula Rp 100% 6,65 

  A02BC03 lansoprazol 59 
LANSOPRAZOL 
PLIVA Pliva Hrvatska d.o.o. kapsule 15 mg 28 kapsula Rp 100% 6,65 

  A02BC03 lansoprazol 60 LANSOPROL NOBEL kapsule 15 mg 28 kapsula Rp 100% 6,65 

  A02BC03 lansoprazol 61 LAPROL FARMAL d.d. kapsule 30 mg 14 kapsula Rp 100% 6,65 

  A02BC03 lansoprazol 62 SABAX Hemofarm d.o.o. Banja Luka kapsule 30 mg 14 kapsula Rp 100% 6,65  

  A02BC03 lansoprazol 63 LANZUL KRKA kapsule 30 mg 14 kapsula Rp 100% 6,65  

  A02BC03 lansoprazol 64 
LANSOPRAZOL 
PLIVA Pliva Hrvatska d.o.o. kapsule 30 mg 14 kapsula Rp 100% 6,65 

 

  A02BC03 lansoprazol 65 LANSOPROL NOBEL kapsule 30 mg 14 kapsula Rp 100% 6,65  

  A02BC03 lansoprazol 66 LANSOPROL NOBEL kapsule 30 mg 28 kapsula Rp 100% 13,30 
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  A02BC03 lansoprazol 67 LAPROL FARMAL d.d. kapsule 30 mg 28 kapsula Rp 100% 13,30 

  A02BC03 lansoprazol 68 
LANSOPRAZOL 
PLIVA Pliva Hrvatska d.o.o. kapsule 30 mg 28 kapsula Rp 100% 13,30 

5 A03AA04 mebeverin 69 RUDAKOL BELUPO dražeje 135 mg 50 dražeja Rp 100% 17,01 

  A03AA04 mebeverin 70 Colospa retard ABBOT INTERNATIONAL LLC kapsule 200 mg 30 kapsula Rp 100% 18,60 

6 A03FA01 metoklopramid 71 REGLAN ALKALOID AD SKOPJE sirup 5 mg/5 ml 120 ml Rp 100% 2,20 

7 A06AD11 laktuloza 74 Duphalac ABBOT INTERNATIONAL LLC sirup 667 mg/ml 500 ml Rp 100% 10,26 

  A06AD11 laktuloza 75 PORTALAK BELUPO sirup 667 mg/ml 500 ml Rp 100% 10,26 

8 A07AA02 nistatin 76 NYSTATIN 
Hemofarm d.o.o.  
Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

100.000 
i.j./ml 24 ml Rp 100% 4,50 

10 A07EC01 sulfasalazin 80 
SULFASALAZIN 
KRKA EN KRKA tablete 500 mg 50 tableta Rp/spec 100% 8,43 

11 A07EC02 mesalazin 81 Salofalk  
Dr.Falk Pharma GmbH, 
Njemačka čepići 500 mg 10 čepića Rp/spec 100% 13,13 

             



  A07EC02 mesalazin 82 Salofalk  
Dr.Falk Pharma GmbH, 
Njemačka čepići 500 mg 30 čepića Rp/spec 100% 39,38 
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  A07EC02 mesalazin 84 Salofalk  
Dr.Falk Pharma GmbH, 
Njemačka 

rektalna 
suspenzija 4 g/60 ml 7 klizmi Rp/spec 100% 62,37 

  A07EC02 mesalazin 86 Salofalk 
Dr.Falk Pharma GmbH, 
Njemačka tablete 500 mg 100 tableta Rp/spec 100% 55,07 

  A07EC02 mesalazin 87 Pentasa 
Ferring International Center 
SA, Švajcarska tablete 500 mg 100 tableta Rp/spec 100% 55,07 

12 A10AB01 
Inzulin 
Humani 88 HUMULIN  R  ELI LILLY Export S.A. 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 napunjenih 
penova po 3 
ml Rp/spec 100% 43,26 

  A10AB01 
Inzulin 
Humani 89 

INSUMAN RAPID 
SOLOS 300IU/3ML 
INJ SOLO5 Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 napunjenih 
penova po 
 3 ml Rp/spec 100% 43,26 

  A10AB04 inzulin lispro 90 HUMALOG ELI LILLY Export S.A. 
otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 uložaka po 
3 ml u pen 
injektoru Rp/spec 100% 63,05 

  A10AB06 
Inzulin 
glulisine 92 

APIDRA 
SOLOSTAR 
300IU/3ML INJ 
SOLO5  Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 
napunjenih 
penova 
 po 3 ml Rp/spec 100% 58,31 

  A10AB06 
Inzulin 
glulisine 93 

APIDRA CART 
300IU/3ML INJ 
5CRT Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 patrona 
po 3 ml Rp/spec 100% 58,31 

13 A10AC01 
Inzulin 
humani 94 HUMULIN  N ELI LILLY Export S.A. 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 patrona 
po 3 ml Rp/spec 100% 43,26 

  A10AC01 
Inzulin 
humani 95 

INSUMAN 
SOLOSTAR BASAL 
ST 3MLX5  Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 patrona 
po 3 ml Rp/spec 100% 43,26 

14 A10AD01 
inzulin 
Humani 96 HUMULIN M3 ELI LILLY Export S.A. 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 napunjenih 
penova za 
jednokr. 
upotr. po 3 ml Rp/spec 100% 43,26 

  A10AD01 
Inzulin 
Humani 97 

INSUMAN C25 
SOL 300IU/3ML 
INJSU SOLO5  Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 napunjenih 
penova za 
jednokr. 

upotr. po 3 ml Rp/spec 100% 43,26 

  A10AD04 inzulin lispro 98 
Humalog Mix 25 
KwikPen ELI LILLY Export S.A. 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 napunjenih 
penova po 3 
ml Rp/spec 100% 63,05 

  A10AD04 inzulin lispro 99 
Humalog Mix 50 
KwikPen ELI LILLY Export S.A. 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 napunjenih 
penova po 3 
ml Rp/spec 100% 63,05 

15 A10AE04 
Inzulin 
glargin 101 

LANTUS 300IU/3ML 
INJ CRT5 M36 BA Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 patrona 
po 3 ml Rp/spec 100% 97,65 



  A10AE04 
Inzulin 
glargin 102 

LANTUS 
300IU/3ML INJ 
SOLO5 M36  Sanofi Aventis 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 penova za 
jednokratnu 
upotrebu po 
3 ml. Rp/spec 100% 97,65 
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  A10AE05 
Inzulin 
detemir 103 Levemir®FlexPen® Novo Nordisk A/S 

otopina za 
injekcije 

100 
i.j./mL 

5 injektora 
sa 3 ml 
otopine Rp/spec 100% 97,48 

  A10BA02 metformin 106 Siofor 500 Berlin-Chemie tablete 500 mg 60 tableta Rp 100% 3,37 

  A10BA02 metformin 107 FORDEX BOSNALIJEK d.d. tablete 500 mg 60 tableta Rp 100% 3,37 

  A10BA02 metformin 108 GLUCONORM ZADA Pharmaceuticals tablete 500 mg 60 tableta Rp 100% 3,37 

  A10BA02 metformin 109 Metformin Replek Farm tablete 850 mg 30 tableta Rp 100% 2,56 

  A10BA02 metformin 110 FORDEX BOSNALIJEK d.d. tablete 850 mg 30 tableta Rp 100% 2,56 

  A10BA02 metformin 111 GLUFORMIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 850 mg 30 tableta Rp 100% 2,56 

  A10BA02 metformin 112 GLUCONORM ZADA Pharmaceuticals tablete 850 mg 30 tableta Rp 100% 2,56 

  A10BA02 metformin 113 Siofor 850 Berlin-Chemie tablete 850 mg 60 tableta Rp 100% 5,14 

  A10BA02 metformin 114 GLUFORMIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 850 mg 60 tableta Rp 100% 5,14 

  A10BA02 metformin 115 GLUCONORM ZADA Pharmaceuticals tablete 850 mg 60 tableta Rp 100% 5,14 

18 A10BB12 glimepirid 120 Trical  Berlin-Chemie tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27 

  A10BB12 glimepirid 121 MELPAMID  BOSNALIJEK d.d. tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27 

  A10BB12 glimepirid 122 GLIMEPIRID Stada Stada AG Njemačka tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27 

  A10BB12 glimepirid 123 MEGLIMID  KRKA tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27 

  A10BB12 glimepirid 124 DIBIGLIM LEK farmacevtska družba d.d. tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27  

  A10BB12 glimepirid 125 DIAMELL ZADA Pharmaceuticals tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27  

  A10BB12 glimepirid 126 AMARYL Sanofi Aventis tablete 1 mg 30 tableta Rp 100% 3,27  

  A10BB12 glimepirid 127 AMARYL Sanofi Aventis tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29  

  A10BB12 glimepirid 128 Trical 2 Berlin-Chemie tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29  

  A10BB12 glimepirid 129 MELPAMID  BOSNALIJEK d.d. tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29 
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  A10BB12 glimepirid 130 GLIMEPIRID Stada Stada AG Njemačka tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29 

  A10BB12 glimepirid 131 MEGLIMID  KRKA tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29 

  A10BB12 glimepirid 132 DIBIGLIM LEK farmacevtska družba d.d. tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29 

  A10BB12 glimepirid 133 BETAGLID Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29 

  A10BB12 glimepirid 134 DIAMELL ZADA Pharmaceuticals tablete 2 mg 30 tableta Rp 100% 5,29 

  A10BB12 glimepirid 135 Trical 3 Berlin-Chemie tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 136 MELPAMID  BOSNALIJEK d.d. tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 137 GLIMEPIRID Stada Stada AG Njemačka tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 138 MEGLIMID  KRKA tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 139 DIBIGLIM LEK farmacevtska družba d.d. tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 140 BETAGLID Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 141 DIAMELL ZADA Pharmaceuticals tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

  A10BB12 glimepirid 142 AMARYL Sanofi Aventis tablete 3 mg 30 tableta Rp 100% 7,22 

 



 
  A10BB12 glimepirid 143 GLIMEPIRID Stada Stada AG Njemačka tablete 4 mg 30 tableta Rp 100% 10,00 Б
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  A10BB12 glimepirid 144 MEGLIMID  KRKA tablete 4 mg 30 tableta Rp 100% 10,00 

  A10BB12 glimepirid 145 DIBIGLIM LEK farmacevtska družba d.d. tablete 4 mg 30 tableta Rp 100% 10,00 

  A10BB12 glimepirid 146 DIAMELL ZADA Pharmaceuticals tablete 4 mg 30 tableta Rp 100% 10,00 

23 B01AC04 klopidogrel 152 Clopix Kwizda Pharma GmbH film tablete 75 mg 28 tableta Rp/spec 100% 26,35 

  B01AC04 klopidogrel 153 RESPEKT Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 75 mg 28 tableta Rp/spec 100% 26,35 

  B01AC04 klopidogrel 154 ZYLLT  KRKA film tablete 75 mg 28 tableta Rp/spec 100% 26,35 

  B01AC04 klopidogrel 155 Pigrel JGL d.d. Rijeka film tablete 75 mg 28 tableta Rp/spec 100% 26,35 

  B01AC04 klopidogrel 156 PLAVIX  Sanofi Aventis film tablete 75 mg 28 tableta Rp/spec 100% 26,35 

  B01AC04 klopidogrel 157 SYNETRA  ALKALOID AD SKOPJE film tablete 75 mg 30 tableta Rp/spec 100% 28,23 

  B01AC04 klopidogrel 158 CLODIL BOSNALIJEK d.d. film tablete 75 mg 30 tableta Rp/spec 100% 28,23 

  B01AC04 klopidogrel 159 CARDOGREL LEK farmacevtska družba d.d. film tablete 75 mg 30 tableta Rp/spec 100% 28,23 

  B01AC04 klopidogrel 160 ANGICLOD Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 75 mg 30 tableta Rp/spec 100% 28,23  

  B01AC04 klopidogrel 161 FLUXX ZADA Pharmaceuticals film tablete 75 mg 30 tableta Rp/spec 100% 28,23  

29 C01BC03 propafenon 173 ARITMON ZADA Pharmaceuticals film tablete 150 mg 30 tableta Rp/spec 100% 4,49  

  C01BC03 propafenon 174 
PROPAFENON 
ALKALOID  ALKALOID AD SKOPJE film tablete 150 mg 40 tableta Rp/spec 100% 5,99 

 

  C01BC03 propafenon 175 
Propafenon 
Farmavita  Farmavita film tablete 150 mg 40 tableta Rp/spec 100% 5,99 

 

  C01BC03 propafenon 176 Rytmonorm ABBOT INTERNATIONAL LLC film tablete 150 mg 50 tableta Rp/spec 100% 7,48  

  C01BC03 propafenon 177 PROPAFEN Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 150 mg 50 tableta Rp/spec 100% 7,48  

  C01BC03 propafenon 178 Propanorm 
PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka film tablete 150 mg 50 tableta Rp/spec 100% 7,48 

 

  C01BC03 propafenon 179 ARITMON ZADA Pharmaceuticals film tablete 150 mg 60 tableta Rp/spec 100% 8,98 
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32 C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 187 Monosan 

PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka tablete 20 mg 20 tableta Rp 100% 1,67 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 188 

Isosorbide MN 
Jadran JGL d.d. Rijeka tablete 20 mg 20 tableta Rp 100% 1,67 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 189 ANGINAL BOSNALIJEK d.d. tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 2,50 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 191 Monosan 

PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 2,50 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 192 

Isosorbide MN 
Jadran JGL d.d. Rijeka tablete 20 mg 60 tableta Rp 100% 5,00 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 193 

Isosorbide MN 
Jadran JGL d.d. Rijeka tablete 40 mg 20 tableta Rp 100% 2,55 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 195 Monosan 

PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka tablete 40 mg 30 tableta Rp 100% 3,82 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 196 

Isosorbide MN 
Jadran JGL d.d. Rijeka tablete 40 mg 60 tableta Rp 100% 7,64 



 
C01DA14 

izosorbid 
mononitrat 197 Olicard retard 

ABBOT INTERNATIONAL 
LLC 

kapsule 
retard 40 mg 50 kapsula  Rp 100% 7,64 
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 C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 198 CARDOX RETARD FARMAL d.d. 

kapsule 
retard 40 mg 50 kapsula  Rp 100% 7,64 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 199 MONIZOL retard Stada AG Njemačka 

kapsule 
retard 40 mg 50 kapsula  Rp 100% 7,64 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 200 Olicard retard 

ABBOT INTERNATIONAL 
LLC 

kapsule 
retard 60 mg 50 kapsula  Rp 100% 14,11 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 201 CARDOX RETARD FARMAL d.d. 

kapsule 
retard 60 mg 50 kapsula  Rp 100% 14,11 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 202 ANGINAL BOSNALIJEK d.d. 

retard 
tablete 40 mg 30  tableta Rp 100% 4,61 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 203 NITRAX ZADA Pharmaceuticals 

retard 
tablete 40 mg 30  tableta Rp 100% 4,61 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 204 ANGINAL BOSNALIJEK d.d. 

retard 
tablete 40 mg 50  tableta Rp 100% 7,69 

  C01DA14 
izosorbid 
mononitrat 205 NITRAX ZADA Pharmaceuticals 

retard 
tablete 60 mg 30 tableta Rp 100% 8,48 

33 C02CA04 doksazosin 206 DOXAT BOSNALIJEK d.d. tablete 2 mg 20 tableta Rp/spec 100% 4,82  

  C02CA04 doksazosin 207 Alfadox Farmavita tablete 2 mg 20 tableta Rp/spec 100% 4,82  

  C02CA04 doksazosin 208 KAMIREN KRKA tablete 2 mg 20 tableta Rp/spec 100% 4,82  

  C02CA04 doksazosin 209 TONOCARDIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 2 mg 20 tableta Rp/spec 100% 4,82  

  C02CA04 doksazosin 210 Doxazin JGL d.d. Rijeka tablete 2 mg 20 tableta Rp/spec 100% 4,82  

  C02CA04 doksazosin 211 Doxazin JGL d.d. Rijeka tablete 4 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,86  

  C02CA04 doksazosin 212 DOXAT BOSNALIJEK d.d. tablete 4 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,86  

  C02CA04 doksazosin 213 Alfadox  Farmavita tablete 4 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,86  

  C02CA04 doksazosin 214 KAMIREN  KRKA tablete 4 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,86  

  C02CA04 doksazosin 215 TONOCARDIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 4 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,86  

36 C03CA04 torasemid 223 TOREM BOSNALIJEK d.d. tablete 5 mg 10 tableta Rp/spec 100% 1,35 
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  C03CA04 torasemid 224 DIUVER Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 5 mg 20  tableta Rp/spec 100% 2,70 

  C03CA04 torasemid 225 TOREM BOSNALIJEK d.d. tablete 10 mg 10  tableta Rp/spec 100% 1,89 

  C03CA04 torasemid 226 DIUVER Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 10 mg 20 tableta Rp/spec 100% 3,78 

40 C07AB07 bisoprolol 240 Bisocor Kwizda Pharma GmbH tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 4,42 

  C07AB07 bisoprolol 241 BYOL LEK farmacevtska družba d.d. tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 4,42 

  C07AB07 bisoprolol 242 BIPRESSO  ALKALOID AD SKOPJE tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 

  C07AB07 bisoprolol 243 Bisocor Kwizda Pharma GmbH tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 

  C07AB07 bisoprolol 244 BIPROL FARMAL d.d. tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 

  C07AB07 bisoprolol 245 Cardioprol Farmavita tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 

  C07AB07 bisoprolol 246 BYOL LEK farmacevtska družba d.d. tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 

  C07AB07 bisoprolol 247 Bisoprolol PharmaS PharmaS d.o.o. Srbija tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 

  C07AB07 bisoprolol 248 BLOCOR ZADA Pharmaceuticals tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 6,65 



  C07AB07 bisoprolol 249 Bisocor Kwizda Pharma GmbH tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 6,32 Б
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  C07AB07 bisoprolol 250 BYOL LEK farmacevtska družba d.d. tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 6,32 

  C07AB07 bisoprolol 251 BIPRESSO  ALKALOID AD SKOPJE tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 252 Bisocor Kwizda Pharma GmbH tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 253 BIPROL FARMAL d.d. tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 254 Cardioprol Farmavita tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 255 BYOL LEK farmacevtska družba d.d. tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 256 Bisoprolol PharmaS PharmaS d.o.o. Srbija tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 257 BLOCOR ZADA Pharmaceuticals tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 9,50 

  C07AB07 bisoprolol 258 Bisocor Kwizda Pharma GmbH tablete 10 mg 50 tableta Rp 100% 15,82 

41 C07AG02 karvedilol 259 CARVETREND Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 3,125 mg 28 tableta Rp 100% 4,66 

  C07AG02 karvedilol 260 Carvelol  Farmavita tablete 3,125 mg 30 tableta Rp 100% 4,99 

44 C08DA01 verapamil 306 
VERAPAMIL 
ALKALOID ALKALOID AD SKOPJE film tablete 80 mg 30 tableta Rp 100% 1,57 

  C08DA01 verapamil 307 Verapamil Replek Farm film tablete 80 mg 50 tableta Rp 100% 2,61  

  C08DA01 verapamil 308 VERAPAMIL Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 80 mg 50 tableta Rp 100% 2,61  

  C08DA01 verapamil 309 LEKOPTIN  LEK farmacevtska družba d.d. film tablete 80 mg 50 tableta Rp 100% 2,61  

  C08DA01 verapamil 311 ISOPTIN Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 120 mg 20 tablete Rp 100% 3,47  

45 C09AA02 enalapril 312 Renapril Replek Farm tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 1,95  

  C09AA02 enalapril 313 PRILENAP Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 1,95  

  C09AA02 enalapril 314 ENAP  KRKA tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 1,95  

  C09AA02 enalapril 315 OLIVIN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 1,95  

  C09AA02 enalapril 316 KADRIL ZADA Pharmaceuticals tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 1,95  

  C09AA02 enalapril 317 KONVERIL NOBEL tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 1,95  

  C09AA02 enalapril 318 Berlipril 5 Berlin-Chemie tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 2,95  

  C09AA02 enalapril 319 Angiotec Farmavita tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 2,95 
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  C09AA02 enalapril 320 ENAZIL Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 2,95 

  C09AA02 enalapril 321 Renapril Replek Farm tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 322 PRILENAP Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 323 ENAP  KRKA tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 324 ENALAPRIL LEK farmacevtska družba d.d. tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 325 OLIVIN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 326 KADRIL ZADA Pharmaceuticals tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 327 KONVERIL NOBEL tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 1,95 

  C09AA02 enalapril 328 Berlipril 10 Berlin-Chemie tablete 10 mg 30 tableta RP 100% 2,95 

  C09AA02 enalapril 329 Angiotec Farmavita tablete 10 mg 30 tableta RP 100% 2,95 

  C09AA02 enalapril 330 ENAZIL Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 10 mg 30 tableta RP 100% 2,95 

  C09AA02 enalapril 331 Renapril Replek Farm tablete 20 mg 20 tableta RP 100% 3,42 

  C09AA02 enalapril 332 PRILENAP Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 20 mg 20 tableta RP 100% 3,42 

  C09AA02 enalapril 333 ENAP  KRKA tablete 20 mg 20 tableta RP 100% 3,42 

  C09AA02 enalapril 334 ENALAPRIL LEK farmacevtska družba d.d. tablete 20 mg 20 tableta RP 100% 3,42 



  C09AA02 enalapril 335 OLIVIN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 20 mg 20 tableta RP 100% 3,42 10. н
о

вем
б

ар
/

сту
д

ен
и

 2014. 

  C09AA02 enalapril 336 KADRIL ZADA Pharmaceuticals tablete 20 mg 20 tableta RP 100% 3,42 

  C09AA02 enalapril 337 Berlipril 20 Berlin-Chemie tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 5,13 

  C09AA02 enalapril 338 Angiotec Farmavita tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 5,13 

  C09AA02 enalapril 339 ENAZIL Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 5,13 

46 C09AA03 lizinopril 340 SKOPRYL  ALKALOID AD SKOPJE tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 2,64 

  C09AA03 lizinopril 341 
Lizinopril 
ReplekPharm Replek Farm tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 2,64 

  C09AA03 lizinopril 342 LOPRIL BOSNALIJEK d.d. tablete 5 mg 20 tableta Rp 100% 2,64 

  C09AA03 lizinopril 343 
LIZINOPRIL 
FARMAL FARMAL d.d. tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 3,98 

  C09AA03 lizinopril 344 Irumed  Farmavita tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 3,98 

  C09AA03 lizinopril 346 OPTIMON Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 3,98 

  C09AA03 lizinopril 347 Dapril 
PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 3,98 

  C09AA03 lizinopril 348 HYPERIL ZADA Pharmaceuticals tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 3,98 

  C09AA03 lizinopril 349 SKOPRYL ALKALOID AD SKOPJE tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 3,50 

  C09AA03 lizinopril 350 
Lizinopril 
ReplekPharm Replek Farm tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 3,50 

  C09AA03 lizinopril 351 LOPRIL BOSNALIJEK d.d. tablete 10 mg 20 tableta Rp 100% 3,50 

  C09AA03 lizinopril 352 
LIZINOPRIL 
FARMAL FARMAL d.d. tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 5,28 

 

  C09AA03 lizinopril 353 Irumed  Farmavita tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 5,28  

  C09AA03 lizinopril 355 OPTIMON Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 5,28  

  C09AA03 lizinopril 356 Dapril 
PRO.MED.CS Praha a.s., 
Republika Češka tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 5,28 

 

  C09AA03 lizinopril 357 HYPERIL ZADA Pharmaceuticals tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 5,28  

47 C09AA05 ramipril 366 AMPRIL  KRKA tablete 1,25 mg 28 tableta Rp 100% 3,16 
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  C09AA05 ramipril 367 TRITACE   Sanofi Aventis tablete 1,25 mg 28 tableta Rp 100% 3,16 

  C09AA05 ramipril 368 ENOX ZADA Pharmaceuticals tablete 1,25 mg 30 tableta Rp 100% 3,39 

  C09AA05 ramipril 369 Apocor Kwizda Pharma GmbH tablete 2,5 mg 28 tableta Rp 100% 4,74 

  C09AA05 ramipril 370 RAMIPRIL FARMAL FARMAL d.d. tablete 2,5 mg 28 tableta Rp 100% 4,74 

  C09AA05 ramipril 371 PRILINDA Hemofarm A.D. Vrsac tablete 2,5 mg 28 tableta Rp 100% 4,74 

  C09AA05 ramipril 372 AMPRIL KRKA tablete 2,5 mg 28 tableta Rp 100% 4,74 

  C09AA05 ramipril 373 Ramipril PharmaS PharmaS d.o.o. Srbija tablete 2,5 mg 28 tableta Rp 100% 4,74 

  C09AA05 ramipril 374 TRITACE  Sanofi Aventis tablete 2,5 mg 28 tableta Rp 100% 4,74 

  C09AA05 ramipril 375 PRILEN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 2,5 mg 30 tableta Rp 100% 5,07 

  C09AA05 ramipril 376 ENOX ZADA Pharmaceuticals tablete 2,5 mg 30 tableta Rp 100% 5,07 

  C09AA05 ramipril 377 Apocor Kwizda Pharma GmbH tablete 5 mg 28 tableta Rp 100% 7,44 

  C09AA05 ramipril 378 
RAMIPRIL 
FARMAL FARMAL d.d. tablete 5 mg 28 tableta Rp 100% 7,44 



  C09AA05 ramipril 379 PRILINDA Hemofarm A.D. Vrsac tablete 5 mg 28 tableta Rp 100% 7,44 Б
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  C09AA05 ramipril 380 AMPRIL KRKA tablete 5 mg 28 tableta Rp 100% 7,44 

  C09AA05 ramipril 381 Ramipril PharmaS PharmaS d.o.o. Srbija tablete 5 mg 28 tableta Rp 100% 7,44 

  C09AA05 ramipril 382 TRITACE Sanofi Aventis tablete 5 mg 28 tableta Rp 100% 7,44 

  C09AA05 ramipril 383 PRILEN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 7,95 

  C09AA05 ramipril 384 ENOX ZADA Pharmaceuticals tablete 5 mg 30 tableta Rp 100% 7,95 

  C09AA05 ramipril 385 Apocor Kwizda Pharma GmbH tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 9,58 

  C09AA05 ramipril 386 RAMIPRIL FARMAL FARMAL d.d. tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 9,58 

  C09AA05 ramipril 387 AMPRIL KRKA tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 9,58 

  C09AA05 ramipril 388 TRITACE  Sanofi Aventis tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 9,58 

  C09AA05 ramipril 389 PRILEN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 10,28 

  C09AA05 ramipril 390 ENOX ZADA Pharmaceuticals tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 10,28 

49 C09AA10 trandalopril 393 Gopten ABBOT INTERNATIONAL LLC kapsule 0,5 mg 50 kapsula Rp 100% 9,00 

  C09AA10 trandalopril 394 
Trandolapril 
PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska kapsule 0,5 mg 56 kapsula Rp 100% 10,08 

 

  C09AA10 trandalopril 396 Gopten ABBOT INTERNATIONAL LLC kapsule 2 mg 28 kapsula Rp 100% 11,75  

  C09AA10 trandalopril 397 
Trandolapril 
PharmaS  PharmaS d.o.o. Hrvatska kapsule 2 mg 28 kapsula Rp 100% 11,75 

 

  C09AA10 trandalopril 398 DOLAP ZADA Pharmaceuticals kapsule 2 mg 30 kapsula Rp 100% 12,59  

50 C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 399 PRILENAP HL Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 

10 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 3,45 

 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 400 ENAP HL KRKA tablete 

10 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 3,45 

 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 401 PRILENAP H  Hemofarm d.o.o. Banja Luka tablete 

10 mg + 
25 mg 20 tableta Rp 100% 3,45 
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  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 402 KADRIL PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

10 mg + 
25 mg 20 tableta Rp 100% 3,45 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 403 Berlipril Plus Berlin-Chemie tablete 

10 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 5,18 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 404 

ENALAPRIL HCT 
LEK 

LEK farmacevtska družba 
d.d. tablete 

10 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 5,18 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 405 ENAZIL PLUS Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 

10 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 5,18 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 406 ENAP HL  KRKA tablete 

20 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 4,99 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 407 KADRIL PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

20 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 4,99 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 408 KONVERIL PLUS NOBEL tablete 

20 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 4,99 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 409 Angiotec plus  Farmavita tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,46 



  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 410 ENAP HL  KRKA tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,46 
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  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 411 

ENALAPRIL HCT 
LEK 

LEK farmacevtska družba 
d.d. tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,46 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 412 ENAZIL PLUS Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,46 

  C09BA02 
enalapril, 
hidrohlorotiazid 413 KONVERIL PLUS NOBEL tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,46 

51 C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 414 LOPRIL H BOSNALIJEK d.d. tablete 

10 mg 
+12,5 mg 20 tableta Rp 100% 4,90 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 415 

LIZINOPRIL H 
FARMAL FARMAL d.d. tablete 

10 mg 
+12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,33 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 416 Iruzid  Farmavita tablete 

10 mg 
+12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,33 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 417 VITOPRIL H Stada AG Njemačka tablete 

10 mg 
+12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,33 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 418 HYPERIL PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

10 mg 
+12,5 mg 30 tableta Rp 100% 7,33 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 419 SKOPRYL PLUS  ALKALOID AD SKOPJE tablete 

20 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 6,93 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 420 LOPRIL H BOSNALIJEK d.d. tablete 

20 mg + 
12,5 mg 20 tableta Rp 100% 6,93 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 421 Iruzid   Farmavita tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta  Rp 100% 10,40 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 422 VITOPRIL H Stada AG Njemačka tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta  Rp 100% 10,40 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 423 OPTIMON PLUS Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta  Rp 100% 10,40 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 424 HYPERIL PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

20 mg + 
12,5 mg 30 tableta  Rp 100% 10,40 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 425 SKOPRYL PLUS ALKALOID AD SKOPJE tablete 

20 mg + 
25 mg 20 tableta Rp 100% 9,01 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 426 LOPRIL H plus BOSNALIJEK d.d. tablete 

20 mg + 
25 mg 20 tableta Rp 100% 9,01 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 427 LOPRIL H plus BOSNALIJEK d.d. tablete 

20 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 13,51 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 428 

LIZINOPRIL H 
FARMAL FARMAL d.d. tablete 

20 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 13,51 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 429 Iruzid  Farmavita tablete 

20 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 13,51 

  C09BA03 
lizinopril, 
hidrohlorotiazid 430 HYPERIL PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

20 mg + 
25 mg 30 tableta Rp 100% 13,51 
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  C09CA03 valsartan  432 VALSACOR  KRKA tablete 80 mg 28 tableta Rp 100% 13,98 

  C09CA03 valsartan  433 VIVENDAL  LEK farmacevtska družba d.d. tablete 80 mg 28 tableta Rp 100% 13,98 

  C09CA03 valsartan 434 Diovan Novartis tablete 80 mg 28 tableta Rp 100% 13,98 

  C09CA03 valsartan  435 WALZERA  ALKALOID AD SKOPJE tablete 80 mg 30 tableta Rp 100% 15,00 

  C09CA03 valsartan  436 ATENZIO ZADA Pharmaceuticals tablete 80 mg 30 tableta Rp 100% 15,00 

  C09CA03 valsartan  437 Val  Farmavita tablete 160 mg 28 tableta Rp 100% 18,22 

  C09CA03 valsartan  438 VALSACOR  KRKA tablete 160 mg 28 tableta Rp 100% 18,22 

  C09CA03 valsartan  439 VIVENDAL  LEK farmacevtska družba d.d. tablete 160 mg 28 tableta Rp 100% 18,22 

  C09CA03 valsartan  440 Diovan Novartis tablete 160 mg 28 tableta Rp 100% 18,22 

  C09CA03 valsartan  441 WALZERA  ALKALOID AD SKOPJE tablete 160 mg 30 tableta Rp 100% 19,50 

  C09CA03 valsartan  442 ATENZIO ZADA Pharmaceuticals tablete 160 mg 30 tableta Rp 100% 19,50 

53 C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 443 Val Plus  Farmavita tablete 

80 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 18,72 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 444 VALSACOMBI  KRKA tablete 

80 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 18,72 

 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 445 VIVENDAL  HCT 

LEK farmacevtska družba 
d.d. tablete 

80 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 18,72 

 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 446 Co-Diovan Novartis tablete 

80 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 18,72 

 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 447 ATENZIO PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

80 + 12,5 
mg 30 tableta Rp 100% 20,06 

 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 448 Val Plus Farmavita tablete 

160 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 22,31 
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  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 449 VALSACOMBI  KRKA tablete 

160 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 22,31 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 450 VIVENDAL  HCT 

LEK farmacevtska družba 
d.d. tablete 

160 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 22,31 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 451 Co-Diovan Novartis tablete 

160 + 12,5 
mg 28 tableta Rp 100% 22,31 

  C09DA03 
valsartan, 
hidrohlorotiazid 452 ATENZIO PLUS ZADA Pharmaceuticals tablete 

160 + 12,5 
mg 30 tableta Rp 100% 23,92 

  C10AA01 simvastatin 454 ASTAX FARMAL d.d. tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 6,44 

  C10AA01 simvastatin 455 Protecta Farmavita tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 6,44 

  C10AA01 simvastatin 456 VASILIP KRKA tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 6,44 

  C10AA01 simvastatin 457 STATEX Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 6,44 

  C10AA01 simvastatin 458 HOLLESTA ALKALOID AD SKOPJE tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 6,90 

  C10AA01 simvastatin 460 ASTAX FARMAL d.d. tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 9,29 

  C10AA01 simvastatin 461 Protecta Farmavita tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 9,29 

  C10AA01 simvastatin 462 Lipex Merck Sharp & Dohme BV tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 9,29 

  C10AA01 simvastatin 463 VASILIP KRKA tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 9,29 



  C10AA01 simvastatin 464 STATEX Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 9,29 10. н
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  C10AA01 simvastatin 465 Simvax  JGL d.d. Rijeka tablete 20 mg 28 tableta Rp 100% 9,29 

  C10AA01 simvastatin 466 HOLLESTA ALKALOID AD SKOPJE tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,94 

55 D06AX 
bacitracin, 
neomicin 467 BIVACYN 

LEK farmacevtska družba 
d.d. mast 

500 i.j. 
+3500 i.j./g 30 g Rp 100% 3,47 

56 D06BB03 aciklovir 468 HERPLEX BELUPO krema 50 mg/g 5 g Rp 100% 3,99 

  D06BB03 aciklovir 469 VIROLEX KRKA krema 50 mg/g 5 g Rp 100% 3,99 

58 D07AC01 betametazon 472 BELODERM BELUPO krema 0,5 mg/g 15 g Rp 100% 3,00 

  D07AC01 betametazon 474 BELODERM BELUPO mast 0,5 mg/g 15 g Rp 100% 3,00 

  D07AC01 betametazon 475 BETHANAT BOSNALIJEK d.d. mast 0,5 mg/g 15 g Rp 100% 3,00 

  D07AC01 betametazon 476 KUTERID LEK farmacevtska družba d.d. mast 0,5 mg/g 15 g Rp 100% 3,00 

61 G01AF01 metronidazol 488 MEDAZOL BELUPO vaginalete 500 mg 10 vaginaleta Rp/spec 100% 3,71 

62 G02AB03 ergometrin 489 ERGOMERTIN LEK farmacevtska družba d.d. tablete 0,2 mg 20 tableta Rp/spec 100% 3,23 

66 G04CA02 tamsulozin 491 Flosin Berlin-Chemie kapsule 0,4 mg 30 kapsula Rp/spec 100% 14,49 

  G04CA02 tamsulozin 492 Tamosin Farmavita kapsule 0,4 mg 30 kapsula Rp/spec 100% 14,49 

  G04CA02 tamsulozin 493 TANYZ KRKA kapsule 0,4 mg 30 kapsula Rp/spec 100% 14,49 

  G04CA02 tamsulozin 494 
Tamsulozin 
PharmaS  PharmaS d.o.o. Hrvatska kapsule 0,4 mg 30 kapsula Rp/spec 100% 14,49 

  G04CA02 tamsulozin 495 BAZETHAM Pliva Hrvatska d.o.o. kapsule 0,4 mg 30 kapsula Rp/spec 100% 14,49  

67 G04CB01 finasterid 496 Proscar Merck Sharp & Dohme BV film tablete 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 13,18  

  G04CB01 finasterid 497 FINPROS KRKA film tablete 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 13,18  

  G04CB01 finasterid 498 Finasterid PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska film tablete 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 13,18  

  G04CB01 finasterid 499 MOSTRAFIN Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 13,18  

  G04CB01 finasterid 500 FINASTERID Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 5 mg 30 tableta Rp/spec 100% 14,11  

68 G04CB02 dutasterid 501 AVODART GlaxoSmithKline meke kapsule 0,5 mg 30 kapsula Rp/spec 100% 30,00  

69 H02AB02 deksametazon 502 
DEXAMETHAZON 
KRKA KRKA tablete 0,5 mg 10 tableta Rp 100% 3,09 
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71 H03AA01 levotiroksin 504 Letrox 50 Berlin-Chemie tablete 50 mcg 100 tableta Rp 100% 4,10 

  H03AA01 levotiroksin 505 Letrox 100 Berlin-Chemie tablete 100 mcg 100 tableta Rp 100% 5,30 

  J01CA04 amoksicilin 514 AMOKSICILIN Hemofarm d.o.o. Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

250 mg/5 
ml 100 ml Rp 100% 2,33 

76 J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 515 PANKLAV Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 

250mg + 
125mg 15 tableta Rp 100% 8,54 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 516 XICLAV 2X BOSNALIJEK d.d. film tablete 

500 mg + 
125 mg 

10 film 
tableta Rp 100% 7,61 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 517 

AMOKSIKLAV 
LEK 2X 

LEK farmacevtska družba 
d.d. film tablete 

500 mg + 
125 mg 

10 film 
tableta Rp 100% 7,61 



  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 518 XICLAV BOSNALIJEK d.d. film tablete 

500 mg + 
125 mg 15 tableta Rp 100% 11,40 
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  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 527 PANKLAV Hemofarm d.o.o. Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

250mg  + 
62,5 
mg./5 ml 100 ml Rp 100% 10,23 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 528 XICLAV 2X BOSNALIJEK d.d. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

400 mg + 
57 mg / 5 
ml 70 ml Rp 100% 6,31 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 529 KLAVAX BID FARMAL d.d. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

400 mg + 
57 mg / 5 
ml 70 ml Rp 100% 6,31 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 530 AUGMENTIN GlaxoSmithKline 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

400 mg + 
57 mg / 5 
ml 70 ml Rp 100% 6,31 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 531 PANKLAV 2X Hemofarm d.o.o. Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

400 mg + 
57 mg / 5 
ml 70 ml Rp 100% 6,31 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 532 

AMOKSIKLAV 
LEK 2X 

LEK farmacevtska družba 
d.d. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

400 mg + 
57 mg / 5 
ml 70 ml Rp 100% 6,31 

  J01CR02 

amoksicilin, 
klavulonska 
kiselina 533 KLAVOCIN BID Pliva Hrvatska d.o.o. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

400 mg + 
57 mg / 5 
ml 70 ml Rp 100% 6,31 

 

77 J01DB01 cefaleksin 534 
CEFALEKSIN 
Hemofarm Hemofarm d.o.o. Banja Luka kapsule 250 mg 16 kapsula Rp 100% 2,61 
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  J01DB01 cefaleksin 537 
CEFALEXIN 
ALKALOID  ALKALOID AD SKOPJE 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

250 mg/5 
ml 100 ml Rp 100% 3,23 

  J01DB01 cefaleksin 538 CEFALEKSIN Hemofarm d.o.o. Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

250 mg/5 
ml 100 ml Rp 100% 3,23 

78 J01EE01 
sulfametoksazol, 
trimetoprim 539 ESBESUL BOSNALIJEK d.d. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

(200+40) 
mg/5 ml 100 ml Rp 100% 2,74 

80 J01FA09 klaritromicin 544 Eracid Farmavita film tablete 250 mg 14 tableta Rp 100% 6,65 

  J01FA09 klaritromicin 545 ZYMBAKTAR Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 250 mg 14 tableta Rp 100% 6,65 

  J01FA09 klaritromicin 546 FROMILID KRKA film tablete 250 mg 14 tableta Rp 100% 6,65 

  J01FA09 klaritromicin 547 FROMILID UNO  KRKA film tablete 500 mg 7 tableta Rp 100% 6,36 

  J01FA09 klaritromicin 548 Klacid ABBOT INTERNATIONAL LLC film tablete 500 mg 14 tableta Rp 100% 12,72 

  J01FA09 klaritromicin 549 MONOCLAR BOSNALIJEK d.d. film tablete 500 mg 14 tableta Rp 100% 12,72 

  J01FA09 klaritromicin 550 KLARC FARMAL d.d. film tablete 500 mg 14 tableta Rp 100% 12,72 
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  J01FA09 klaritromicin 552 ZYMBAKTAR Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 500 mg 14 tableta Rp 100% 12,72 

  J01FA09 klaritromicin 553 FROMILID KRKA film tablete 500 mg 14 tableta Rp 100% 12,72 

  J01FA09 klaritromicin 554 LEKOKLAR LEK farmacevtska družba d.d. film tablete 500 mg 14 tableta Rp 100% 12,72 

81 J01FA10 azitromicin 555 SUMAMED S Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 500 mg 2 tablete Rp 100% 5,31 

  J01FA10 azitromicin 556 Azimed Replek Farm film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 557 AZOMEX BOSNALIJEK d.d. film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 558 AZITRIM FARMAL d.d. film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 559 HEMOMYCIN Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 560 AZIBIOT KRKA film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 561 SUMAMED  Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 562 AZID ZADA Pharmaceuticals film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 563 AZAX NOBEL film tablete 500 mg 3 tablete Rp 100% 7,97 

  J01FA10 azitromicin 566 AZOMEX BOSNALIJEK d.d. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

200 mg/5 
ml 15 ml Rp 100% 5,17 

  J01FA10 azitromicin 567 SUMAMED forte Pliva Hrvatska d.o.o. 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

200 mg/5 
ml 15 ml Rp 100% 5,17 

  J01FA10 azitromicin 568 HEMOMYCIN Hemofarm d.o.o. Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

200 mg/5 
ml 20 ml Rp 100% 6,90 

 

  J01FA10 azitromicin 569 HEMOMYCIN Hemofarm d.o.o. Banja Luka 

prašak za 
oralnu 
suspenziju 

200 mg/5 
ml 30 ml  Rp 100% 10,35 

 

82 J01MA02 ciprofloksacin 570 CITERAL ALKALOID AD SKOPJE film tablete 250 mg 10 tableta Rp 100% 3,88 
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  J01MA02 ciprofloksacin 571 Ciflox Farmavita film tablete 250 mg 10 tableta Rp 100% 3,88 

  J01MA02 ciprofloksacin 572 CIPRINOL  KRKA film tablete 250 mg 10 tableta Rp 100% 3,88 

  J01MA02 ciprofloksacin 573 CIPROZAD ZADA Pharmaceuticals film tablete 250 mg 10 tableta Rp 100% 3,88 

83 J01MA06 norfloksacin 585 Norfloksacin Replek Farm film tablete 400 mg 20 tableta Rp 100% 8,36 

  J01MA06 norfloksacin 586 Noflox Farmavita film tablete 400 mg 20 tableta Rp 100% 8,36 

  J01MA06 norfloksacin 587 NOLICIN  KRKA film tablete 400 mg 20 tableta Rp 100% 8,36 

  J01MA06 norfloksacin 588 NORACIN BOSNALIJEK d.d. film tablete 400 mg 21 tableta Rp 100% 8,79 

84 J01XD01 metronidazol 589 MEDAZOL BELUPO tablete 250 mg 20 tableta  Rp 100% 3,64 

  J01XD01 metronidazol 590 METROZOL BOSNALIJEK d.d. tablete 250 mg 20 tableta Rp 100% 3,64 

  J01XD01 metronidazol 591 MEDAZOL BELUPO tablete 400 mg 20 tableta  Rp 100% 5,77 

  J01XD01 metronidazol 592 METROZOL BOSNALIJEK d.d. tablete 500 mg 10 tableta Rp 100% 3,92 

  J02AC01 flukonazol 599 FUNZOL BOSNALIJEK d.d. kapsule 150 mg 1 kapsula Rp 100% 5,50 

  J02AC01 flukonazol 600 Flucon Farmavita kapsule 150 mg 1 kapsula Rp 100% 5,50 

  J02AC01 flukonazol 601 ZENAFLUK Pliva Hrvatska d.o.o. kapsule 150 mg 1 kapsula Rp 100% 5,50 

  J02AC01 flukonazol 602 KANDIZOL NOBEL kapsule 150 mg 1 kapsula Rp 100% 5,50 
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  J05AB01 aciklovir 604 HERNOVIR NOBEL tablete 400 mg 25 tableta Rp 100% 20,33 

  J05AB01 aciklovir 605 HERPLEX BELUPO tablete 400 mg 35 tableta Rp 100% 28,50 

88 L04AD01 ciklosporin 606 Sandimmun Neoral Novartis 
meke 
kapsule 25 mg 50 kapsula Rp/spec 100% 58,53 

91 M01AC06 meloksikam 619 Oximal Farmavita tablete 7,5 mg 10 tableta Rp 100% 2,90 

  M01AC06 meloksikam 620 MELOX NOBEL tablete 7,5 mg 10 tableta Rp 100% 2,90 

  M01AC06 meloksikam 621 
Meloksikam 
PharmaS PharmaS d.o.o. Srbija tablete 7,5 mg 20 tableta Rp 100% 5,80 

  M01AC06 meloksikam 622 Oximal Farmavita tablete 7,5 mg 30 tableta Rp 100% 8,69 

  M01AC06 meloksikam 623 MELCAM ZADA Pharmaceuticals tablete 7,5 mg 30 tableta Rp 100% 8,69 

  M01AC06 meloksikam 624 MELOX NOBEL tablete 7,5 mg 30 tableta Rp 100% 8,69 

  M01AC06 meloksikam 625 MELOX FORT NOBEL tablete 15 mg 10 tableta Rp 100% 3,91 

  M01AC06 meloksikam 626 Oximal  Farmavita tablete 15 mg 10 tableta Rp 100% 3,91 

  M01AC06 meloksikam 627 
Meloksikam 
PharmaS PharmaS d.o.o. Srbija tablete 15 mg 20 tableta Rp 100% 7,82 

  M01AC06 meloksikam 628 Oximal Farmavita tablete 15 mg 30 tableta Rp 100% 11,73  

  M01AC06 meloksikam 629 MELCAM ZADA Pharmaceuticals tablete 15 mg 30 tableta Rp 100% 11,73  

  M01AC06 meloksikam 630 MELOX FORT NOBEL tablete 15 mg 30 tableta Rp 100% 11,73  

  M01AE03 ketoprofen 644 KETOBOS BOSNALIJEK d.d. kapsule 50 mg 20 kapsula Rp 100% 2,23  

  M01AE03 ketoprofen 645 KETONAL LEK farmacevtska družba d.d. kapsule 50 mg 25 kapsula Rp 100% 2,79  

94 M04AA01 alopurinol 646 
ALOPURINOL 
BEUPO BELUPO tablete 100 mg 100 tableta Rp 100% 9,19 

 

95 M05BA04 alendronat  647 ALDRON FARMAL d.d. tablete 70 mg 4 tablete Rp 100% 21,16  

  M05BA04 alendronat  648 Dronat Farmavita tablete 70 mg 4 tablete Rp 100% 21,16 
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  M05BA04 alendronat  649 Fosamax T Merck Sharp & Dohme BV tablete 70 mg 4 tablete Rp 100% 21,16 

  M05BA04 alendronat  650 ALENDOR 70 Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 70 mg 4 tablete Rp 100% 21,16 

  M05BA04 alendronat  651 Valora JGL d.d. Rijeka tablete 70 mg 4 tablete Rp 100% 21,16 

96 N02AX02 tramadol 652 
TRAMADOL 
ALKALOID  ALKALOID AD SKOPJE kapsule 50 mg 20 kapsula Rp 100% 3,09 

  N02AX02 tramadol 653 BOLDOL BOSNALIJEK d.d. kapsule 50 mg 20 kapsula Rp 100% 3,09 

  N02AX02 tramadol 655 TRAMADOL KRKA kapsule 50 mg 20 kapsula Rp 100% 3,09 

  N02AX02 tramadol 656 TRAMADOL Stada Stada AG Njemačka 
oralna 
otopina 

100 
mg/ml 10 ml Rp 100% 3,40 

  N02AX02 tramadol 657 TRAMADOL KRKA 
oralna 
otopina 

100 
mg/ml 10 ml Rp 100% 3,40 

  N03AF01 karbamazepin 667 TEGRETOL CR Pliva Hrvatska d.o.o. 

tablete sa 
produženim 
djelovanjem 400 mg 30 tableta Rp 100% 18,09 

101 N03AG01 

valproinska 
kis., natrijum 
valproat 668 DEPAKINE CHR Sanofi Aventis tablete 

87 + 
199,80 mg 100 tableta Rp/spec 100% 24,15 



 

N03AG01 

valproinska 
kis., natrijum 
valproat 669 

DEPAKINE 
CHRONO Sanofi Aventis tablete 

145 + 333 
mg 30 tableta Rp/spec 100% 12,11 
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102 N03AX09 lamotrigin 670 LAMAL ALKALOID AD SKOPJE tablete 25 mg 30 tableta Rp/spec 100% 4,87 

  N03AX09 lamotrigin 671 Arvind  Farmavita tablete 25 mg 30 tableta Rp/spec 100% 4,87 

  N03AX09 lamotrigin 672 LAMICTAL GlaxoSmithKline tablete 25 mg 30 tableta Rp/spec 100% 4,87 

  N03AX09 lamotrigin 673 LATRIGIL Stada AG Njemačka tablete 25 mg 30 tableta Rp/spec 100% 4,87 

  N03AX09 lamotrigin 674 DANOPTIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 25 mg 30 tableta Rp/spec 100% 4,87 

  N03AX09 lamotrigin 675 LAMAL ALKALOID AD SKOPJE tablete 50 mg 30 tableta Rp/spec 100% 10,79 

  N03AX09 lamotrigin 676 Arvind Farmavita tablete 50 mg 30 tableta Rp/spec 100% 10,79 

  N03AX09 lamotrigin 677 LAMICTAL GlaxoSmithKline tablete 50 mg 30 tableta Rp/spec 100% 10,79 

  N03AX09 lamotrigin 678 LATRIGIL Stada AG Njemačka tablete 50 mg 30 tableta Rp/spec 100% 10,79 

  N03AX09 lamotrigin 679 DANOPTIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 50 mg 30 tableta Rp/spec 100% 10,79 

  N03AX09 lamotrigin 680 LAMAL ALKALOID AD SKOPJE tablete 100 mg 30 tableta Rp/spec 100% 17,87 

  N03AX09 lamotrigin 681 Arvind  Farmavita tablete 100 mg 30 tableta Rp/spec 100% 17,87 

  N03AX09 lamotrigin 682 LAMICTAL GlaxoSmithKline tablete 100 mg 30 tableta Rp/spec 100% 17,87  

  N03AX09 lamotrigin 683 LATRIGIL Stada AG Njemačka tablete 100 mg 30 tableta Rp/spec 100% 17,87  

  N03AX09 lamotrigin 684 DANOPTIN Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 100 mg 30 tableta Rp/spec 100% 17,87  

103 N03AX11  topiramat 685 Tiramat Farmavita tablete 25 mg 60 tableta Rp/spec 100% 15,76  

  N03AX11  topiramat 686 TOPIROZ 
Tecnimade sociedad 
Portugalija tablete 25 mg 30 tableta Rp/spec 100% 7,88 

 

  N03AX11  topiramat 687 EPIRAMAT Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 25 mg 60 tableta Rp/spec 100% 15,76  

  N03AX11  topiramat 688 Tiramat  Farmavita tablete 50 mg 60 tableta Rp/spec 100% 30,04  

  N03AX11  topiramat 689 TOPIROZ 
Tecnimade sociedad 
Portugalija tablete 50 mg 30 tableta Rp/spec 100% 15,02 

 

  N03AX11  topiramat 690 EPIRAMAT Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 50 mg 60 tableta Rp/spec 100% 30,04  

  N03AX11  topiramat 691 TOPIROZ 
Tecnimade sociedad 
Portugalija tablete 100 mg 30 tableta Rp/spec 100% 26,29 
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  N03AX11  topiramat 692 Tiramat Farmavita tablete 100 mg 60 tableta Rp/spec 100% 52,58 

  N03AX11  topiramat 693 EPIRAMAT Pliva Hrvatska d.o.o. tablete 100 mg 60 tableta Rp/spec 100% 52,58 

104 N03AX12 gabapentin 694 KATENA BELUPO kapsule 100 mg 20 kapsula Rp 100% 3,10 

  N03AX12 gabapentin 695 GABOTON LEK farmacevtska družba d.d. kapsule 100 mg 20 kapsula Rp 100% 3,10 

  N03AX12 gabapentin 696 KATENA BELUPO kapsule 300 mg 50 kapsula Rp 100% 22,17 

  N03AX12 gabapentin 697 GABOTON LEK farmacevtska družba d.d. kapsule 300 mg 50 kapsula Rp 100% 22,17 

105 N04AA02 biperiden 699 MENDILEX ALKALOID AD SKOPJE tablete 2 mg 50 tableta Rp/spec 100% 3,71 

  N04AA02 biperiden 700 Biperiden Replek Farm tablete 2 mg 50 tableta Rp/spec 100% 3,71 

  N04AA02 biperiden 701 AKINETON DESMA GmbH tablete 2 mg 50 tableta Rp/spec 100% 3,71 

106 N04BA02 
levodopa, 
benzerazid 702 Madopar Hoffmann La Roche tablete 

100 mg 
+25 mg 100 tableta Rp/spec 100% 21,50 

107 N04BA02 
levodopa+ 
karbidopa 703 NAKOM 

LEK farmacevtska družba 
d.d. tablete 

250 mg + 
25 mg 100 tableta Rp/spec 100% 45,00 



110 N05AB02 flufenazin 710 METOTEN Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 1 mg 25 tableta Rp/spec 100% 2,04 Б
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  N05AB02 flufenazin 711 MODITEN KRKA film tablete 1 mg 25 tableta Rp/spec 100% 2,04 

  N05AB02 flufenazin 712 METOTEN Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 5 mg 25 tableta Rp/spec 100% 4,28 

  N05AB02 flufenazin 713 MODITEN  KRKA film tablete 5 mg 100 tableta Rp/spec 100% 17,10 

111 N05AD01 haloperidol 714 HALDOL  KRKA tablete 2 mg 25 tableta Rp/spec 100% 3,18 

112 N05AH02 klozapin 716 CLOZAPIN LEK LEK farmacevtska družba d.d. tablete 25 mg 50 tableta Rp/spec 100% 9,68 

  N05AH02 klozapin 717 Leponex Novartis tablete 25 mg 50 tableta Rp/spec 100% 9,68 

  N05AH02 klozapin 718 CLOZAPIN LEK LEK farmacevtska družba d.d. tablete 100 mg 50 tablete Rp/spec 100% 31,36 

  N05AH02 klozapin 719 Leponex Novartis tablete 100 mg 50 tablete Rp/spec 100% 31,36 

114 N05AN01 
litijum 
karbonat 722 

Litij karbonat 
Jadran  JGL d.d. Rijeka tablete 300 mg 100 tableta Rp/spec 100% 9,20 

115 N05AX08 risperidon 723 Prospera  Farmavita film tablete 1 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,62 

  N05AX08 risperidon 724 RISSET Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 1 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,62 

  N05AX08 risperidon 725 ANTARZA ZADA Pharmaceuticals film tablete 1 mg 20 tableta Rp/spec 100% 7,62 

  N05AX08 risperidon 726 TORENDO KRKA film tablete 1 mg 30 tableta Rp/spec 100% 11,43 

  N05AX08 risperidon 727 ANTARZA ZADA Pharmaceuticals film tablete 1 mg 30 tableta Rp/spec 100% 11,43  

  N05AX08 risperidon 728 RISSET Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 1 mg 60 tableta Rp/spec 100% 22,86  

  N05AX08 risperidon 736 RISSAR  ALKALOID AD SKOPJE film tablete 3 mg 20 tableta Rp/spec 100% 17,59  

  N05AX08 risperidon 737 Prospera Farmavita film tablete 3 mg 20 tableta Rp/spec 100% 17,59  

  N05AX08 risperidon 738 RISSET Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 3 mg 20 tableta Rp/spec 100% 17,59  

  N05AX08 risperidon 739 ANTARZA ZADA Pharmaceuticals film tablete 3 mg 20 tableta Rp/spec 100% 17,59  

  N05AX08 risperidon 740 ANTARZA ZADA Pharmaceuticals film tablete 3 mg 30 tableta Rp/spec 100% 26,38  

  N05AX08 risperidon 741 ANTARZA ZADA Pharmaceuticals film tablete 4 mg 20 tableta Rp/spec 100% 28,84 
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  N05AX08 risperidon 742 ANTARZA ZADA Pharmaceuticals film tablete 4 mg 30 tableta Rp/spec 100% 43,27 

119 N06AA09 amitriptilin 759 AMYZOL LEK farmacevtska družba d.d. film tablete 10 mg 100 tableta Rp 100% 3,30 

  N06AA09 amitriptilin 760 AMYZOL LEK farmacevtska družba d.d. film tablete 25 mg 30 tableta Rp 100% 1,70 

120 N06AB03 fluoksetin 761 FLUSETIN BOSNALIJEK d.d. film tablete 20 mg 20 tableta Rp 100% 5,80 

  N06AB03 fluoksetin 762 FLUNISAN Hemofarm d.o.o. Banja Luka film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 8,70 

  N06AB03 fluoksetin 763 
FLUOXETINA 
ALKALOID ALKALOID AD SKOPJE kapsule 20 mg 30 kapsula Rp 100% 10,80 

  N06AB03 fluoksetin 764 Fluoxetin Farmavita kapsule 20 mg 30 kapsula Rp 100% 10,80 

121 N06AB05 paroksetin 765 
Paroksetin 
ReplekPharm Replek Farm film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,83 

  N06AB05 paroksetin 766 DIPRESAN BOSNALIJEK d.d. film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,83 

  N06AB05 paroksetin 767 SEROXAT  GlaxoSmithKline film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,83 

  N06AB05 paroksetin 768 Paroksetin PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,83 

  N06AB05 paroksetin 769 DEPROZEL Pliva Hrvatska d.o.o. film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,83 

  N06AB05 paroksetin 770 PAROXAL ZADA Pharmaceuticals film tablete 20 mg 30 tableta Rp 100% 9,83 

  N06AB05 paroksetin 771 
Paroksetin 
ReplekPharm Replek Farm film tablete 30 mg 30 tableta Rp 100% 21,02 

  N06AB05 paroksetin 772 SEROXAT  GlaxoSmithKline film tablete 30 mg 30 tableta Rp 100% 21,02 
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123 N06AB10 escitalopram 784 Citram  Farmavita tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 16,74 

  N06AB10 escitalopram 785 ELICEA KRKA tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 16,74 

  N06AB10 escitalopram 786 ESRAM NOBEL tablete 10 mg 28 tableta Rp 100% 16,74 

  N06AB10 escitalopram 787 ZEPIRA  ALKALOID AD SKOPJE tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 17,94 

  N06AB10 escitalopram 788 FILEX ZADA Pharmaceuticals tablete 10 mg 30 tableta Rp 100% 17,94 

138 R03DA04 teofilin 810 TEOKAP SR NOBEL 

kapsule sa 
produženim 
oslobadjanjem 200 mg 30 kapsula Rp 100% 2,33 

  R03DA04 teofilin 811 EUPHYLONG Takeda GmbH, Njemačka 

kapsule sa 
produženim 
oslobadjanjem 200 mg 50 kapsula Rp 100% 3,90 

  R03DA04 teofilin 812 TEOKAP SR NOBEL 

kapsule sa 
produženim 
oslobadjanjem 300 mg 30 kapsula Rp 100% 2,51 

  R03DA04 teofilin 813 EUPHYLONG Takeda GmbH, Njemačka 

kapsule sa 
produženim 
oslobadjanjem 300 mg 50 kapsula Rp 100% 4,28 

  R03DC03 montelukast 815 ASTMASAN 
LEK farmacevtska družba 
d.d. 

tablete za 
žvakanje 5 mg 14 tableta Rp/spec 100% 15,20 

 

  R03DC03 montelukast 816 Monlast Farmavita 
tablete za 
žvakanje 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 30,41 

 

  R03DC03 montelukast 817 Singulair Junior Merck Sharp & Dohme BV 
tablete za 
žvakanje 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 30,41 

 

  R03DC03 montelukast 818 MONKASTA  KRKA 
tablete za 
žvakanje 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 30,41 

 

  R03DC03 montelukast 819 
Montelukast  
PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska 

tablete za 
žvakanje 5 mg 28 tableta Rp/spec 100% 30,41 

 

  R03DC03 montelukast 820 AVADIL ZADA Pharmaceuticals 
tablete za 
žvakanje 5 mg 30 tableta Rp/spec 100% 32,58 Б

р
о

ј 14 – стр
ан

а 1911
 

  R03DC03 montelukast 821 ASTMASAN LEK farmacevtska družba d.d. film tablete 10 mg 14 tableta Rp/spec 100% 14,05 

  R03DC03 montelukast 822 Monlast  Farmavita film tablete 10 mg 28 tableta Rp/spec 100% 28,11 

  R03DC03 montelukast 823 Singulair Merck Sharp & Dohme BV film tablete 10 mg 28 tableta Rp/spec 100% 28,11 

  R03DC03 montelukast 824 MONKASTA KRKA film tablete 10 mg 28 tableta Rp/spec 100% 28,11 

  R03DC03 montelukast 825 Montelukast  PharmaS PharmaS d.o.o. Hrvatska film tablete 10 mg 28 tableta Rp/spec 100% 28,11 

  R03DC03 montelukast 826 AVADIL ZADA Pharmaceuticals film tablete 10 mg 30 tableta Rp/spec 100% 28,11 

142 R06AX13 loratadin 830 LOSTOP BOSNALIJEK d.d. sirup 5 mg/5 ml 100 ml Rp 100% 3,33 

  R06AX13 loratadin 831 RINOLAN Pliva Hrvatska d.o.o. sirup 5 mg/5 ml 100 ml Rp 100% 3,33 

144 S01AD03 aciklovir 834 VIROLEX  KRKA mast za oči 30 mg/g 4,5 g  Rp 100% 3,71 

  S01AD03 aciklovir 835 
ACIKLOVIR 
ALKALOID   ALKALOID AD SKOPJE mast za oči 30 mg/g 5 g  Rp 100% 4,10 
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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 8. став 6. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2014. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:16/13), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 101. редовној сједни-
ци, одржаној дана 31.10.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усмјеравању непланиране 

донације у Буџет 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2014. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се усмјеравање непла-
ниране намјенске донације у Буџет Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2014. годину – организациони код 
200 2001 ЈУОШ „Фахрудин Фахро Ба-
шчелија”, у износу од 4.592,00 КМ за 
реализацију Пројекта „Опремање  фи-
скултурне сале у ЈУОШ „Фахрудин Фа-
хро Башчелија” за рад са дјецом са по-
себним образовним потребама”. 
 

Члан 2. 
 

Донација из члана 1. ове Одлу-
ке усмјерава се у Буџет Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2014. го-
дину у дијелу плана прихода повећа-
њем планираних прихода на економ-
ском коду 722751 (примљене намјенске  

 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
донације непланиране у Буџету). 

За износ средстава из члана 1. 
ове Одлуке извршиће се повећање пла-
на расхода и издатака на организаци-
оном коду 200201 - ЈУОШ „Фахрудин 
Фахро Башчелија” економски код 821 
300 – Набавка материјала у износу од 
4.592,00 КМ.   
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за обрзовање, 
младе, науку, културу и спорт, ЈУОШ 
„Фахрудин Фахро Башчелија” и Ми-
нистарство за финансије Босанско-по-
дрињског 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:03-14-1666/14               П Р Е М И Ј Е Р  
31.10.2014.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 Уговора број: 03-14-1229-1/14 
од 02.09.2014.године, закљученог изме-
ђу Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде и приврдног друштва „По-
бједа-Рудет” д.д. Горажде, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 101. редовној сједници, одржаној 
дана 31.10.2014. године, д о н о с и: 
 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

Прве привремене  ситуације 
број: 338/14 од 10.10.2014.године 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст Министарству за привреду  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, за 
плаћање Прве привремене ситуације 
број:338/14 од 10.10.2014.године,  Угов-
орном органу „Побједа-Рудет” д.д. Го-
ражде на име кориштења средстава по 
програму „Програм за субвенциони-
рање пројекта реконструкције и моде-
рнизације постројења за обраду техно-
лошки отпадних вода у индустријској 
зони „Побједа„ Горажде, у износу од 
231.196,37 КМ по Уговору број: 03-14-
1229-1/14 од 02.09.2014.године. 
 

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, економски код 614 
500 - Субвенције приватним предузе-
ћима - Заштита околине. 
 

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:03-14-1665/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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-
1037/14 од 23.07.2014.године о усвајању 
,,Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014. годину” и Упутс-
тава за остаривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној пр-
оизводњи, број:04-14-739-11/14 08.08.2014. 

године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 101. редовн-
ој сједници, одржаној дана 31.10.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

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

производњи производња конзумне 
јабуке –пренос из 2013. године. 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – производња конзу-
мне јабуке  у износу од 5.393,40,КМ. 
  

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ произвођачакоји су 
остварили право на подстицај са виси-
ном појединачних износа како слије-
ди: 
 

1. ЗЗ ,,Агроподриње”  
Горажде                            5.393,40 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 економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Субвенције ја-
вним предузећима – пољопривредна 
производња (производња конзумне ја-
буке - пренос из 2013.године) у износу 
од 5.393,40 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:03-14-1664/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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–подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1037/14 
од 23.07.2014. године о усвајању ,,Прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2014.годину” и Упутстава за 
остаривање новчаних подстицаја у пр-
имарној пољопривредној производњи, 
број: 04-14-739-11/14 08.08.2014.године, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 101. редовној сједни-
ци, одржаној дана 31.10.2014. године,  
д о н о с и: 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи жита - пренос јесења 
сјетва из 2013.године – пшеница 

 
Члан  1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од 
15.510,00 КМ за подстицај пољопривр-
едној производњи жита - пренос јесе-
ња сјетва из  2013. године -– пшеница-. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ произвођача који СУ 
остварили  право на подстицај са виси-
ном појединачнх износа како слиједи: 

 
1. Сиповић Рамиза           600,00 КМ                               
2. Чоло Нихад                  360,00 КМ                              
3. Драковац Асим             480,00 КМ 
4. Агановић Фата              240,00 КМ 
5. Зорлак Динка                 360,00 КМ                              
6. СПП ,,ФАРМА СЕБ”    360,00 КМ                              
7. СПП ,,ДИНО” 300,00 КМ  
8. Благојевић Босиљка       300,00 КМ  
9. Муратспахић Нихад       180,00 КМ 

10. Мујагић Руждија           120,00 КМ   
11. Каровић Мирсад             180,00 КМ 
12. Ченгић Един                300,00 КМ 
13. Софрађија Осман         600,00 КМ 
14. Дроца Добрислав 900,00 КМ 
15. Суљовић Мухамед       480,00 КМ                               
16. Црнчало Алмедина         240,00 КМ 
17. Тодоровић Маријан        300,00 КМ 
18. Адиловић Хасиб 600,00 КМ 
19. Џомба Мунир 210,00 КМ 

20. Имамовић Амир              180,00 КМ 

21. Халиловић Реџо             240,00 КМ 
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22. Зупчић Ханефија              360,00 КМ 
23. Хаџић Самир                 420,00 КМ 
24. Омербашић Нијаз 180,00 КМ 
25. Омеровић Сулејман       420,00 КМ 
26. Спрећо Касим                 240,00 КМ 
27. Цуро Емир                        240,00 КМ 
28. Турчало Мурадиф 720, 00 КМ 
29. Арнаут Менсад 1.200,00 КМ 
30. Куртовић Исмета 120,00 КМ 
31. Беговић Светко 600,00 КМ                                
32. Хоџић Ферид 360,00 КМ 
33. Ходо Менсур 720, 00 КМ 
34. Матовић Саво 120,00 КМ 
35. Зупчић Ризах 150,00 КМ 
36. Зупчић Кемал   240,00 КМ 
37. Ахмовић Хазир 210,00 КМ 
38. Татарин Рефија 150,00 КМ 
39. Зупчић Сеад 210,00 КМ 
40. Гаговић Петко                 240,00 КМ 
41. Хреља Елмира 120,00 КМ 
42. Башић Неџиб 480,00 КМ 
43. Хубјер Џемила 480,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 (ПОД 002 - Субвенције ја-
вним предузећима - пољопривредна 
производња) - пренос из 2013. Године - 
јесења сјетва –пшеница - у износу од 
15.510,00 КМ. 
 

Члан 4. 
 

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

Број 14 – страна 1915 
 
 
дрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03-14-1663/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
Окончане  ситуације за изведене 

радове на  санацији улице Ферида 
Диздаревића у Горажду; ЛОТ 2 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарст-

ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
РН-0342/14 од 10.10.2014. године, по  
Окончаној ситуацији број: 337/14 од 
10.10.2014.године, у износу од 96.570,00 
КМ, испостављеној од стране привред-
ног друштва „Окац” д.о.о. Горажде по 
Уговору број:03-14-1075-1/14 од 31.07. 
2014. године, за изведене радове на 
санацији улице Ферида  Диздаревића 
у Горажду; ЛОТ 2 . 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за  
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финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
821600 - Реконструкција и инвестицио-
но одржавање (цеста и  мостова). 
 

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:03-14-1662/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 17. став 1. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2014. годину (“Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 16/13), а у складу 
са Одлуком Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“ број:03-14-1234/14 
од 29.08.2014. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 101. редовној сједници, одржаној да-
на 31.10.2014 године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно- 
ст Полицијском комесару Управе по- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
лиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише уговор о јавној 
набавци робе неопходне за стварање 
услова за имплементацију Закона о за-
штити тајних података Босне и Херце-
говине и опремање канцеларија одго-
варајућом опремом, у укупно уговоре-
ној вриједности у износу од 20.781,54 
КМ (словима: двадесет хиљада седам 
стотина осамдесет један и 54/100 КМ ). 
 

Члан 2. 
 

Уговор се закључује између: 
 

1. Управе полиције Министарства 
за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
као купца    и 

 

2. “MIDDLE POINT elektronics“  
д.о.о. Сарајево, као продавца. 

 

Члан 3. 
 

За реализацију  ове Одлуке зад-
ужује се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. Средства 
су обезбијеђена у Буџету Управе поли-
ције Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског кантона Го-

ражде, на економском коду 821300 - 
На-бавка опреме. 
 

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:03-14-1661/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 1. Одлуке 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде о измјенама и допунама 
Одлуке о интервентним мјерама заш-
тите грађанских, економских и соција-
лних права, број: 01-05-174/14 од 22.04. 
2014. године (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 6/14), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 101. ред-
овној сједници, одржаној дана 31.10. 
2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о комисијама које 
имају право на накнаду за свој рад, а 
које именују министарства Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком врши допуна 
Одлуке о комисијама које имају право 
на накнаду за свој рад, а које именују 
министарства Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 11/14 и 12/14) (у даљем тексту: 
Одлука), на начин да се у члану 1. Од-
луке, који се односи на Министарство 
за унутрашње послове, иза алинеје 4.  
дода алинеја 5. која  гласи:  
 

“- Комисија за избор у процесу одаби-
ра полицијских службеника и друга 
лица ангажована за пружање помоћи 
Комисији за избор.” 
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Иза алинеје 5. додаје се нови 

став који гласи: 
 

„- Право на новчану накнаду има и 
Комисија за процјену штета од приро-
дних и других несрећа на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског Кантона, 
а накнадно ће бити објављена у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1683/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст на Правилник о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних 
мјеста у Министарству за борачка пи-
тања Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
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Члан 2. 

 
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:03–34-1660/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014. 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”, брoj: 
5/03), те на основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и дру-
гим тјелима кантоналне управе (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, брoj: 5/03, 8/04 и 
6/10), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О  УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА  
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ 

КРЕДИТА РЕДОВНИМ 
СТУДЕНТИМА ДОДИПЛОМСКОГ 
СТУДИЈА,  КАО И СТУДЕНТИМА  

I и II ЦИКЛУСА  СТУДИЈА 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком утврђују Кри-
терији за додјелу студентског кредита 
редовним студентима додипломског 
студија, као и студентима I и II цик-
луса студија до износа предвиђеног 
Буџетом БПК Горажде за одговарајућу 
академску годину, те се уређују и др- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
уга питања од значаја за додјелу сту-
дентских кредита. 

 

Члан 2. 
 

  Право пријаве на конкурс за до-
дјелу студентског кредита имају студе-
нти који испуњавају сљедеће услове:  
 

a) да су у студијској 2013/2014. го-
дини били корисници студен-
тског кредита и да су редовно                        
уписали наредну годину студи-
ја у студијској 2014/2015.години 

б) да у студијској 2013/2014. години  
нису били корисници студент-
ског кредита, али да су редовно 
уписали наредну годину студи-
ја у студијској 2014/2015. години 
те да имају просјек оцјена 7 и 
више, а да испуњавају један од 
сљедећих услова: 

 

- да су у току свог школовања би-
ли корисници студентског кре-
дита од стране Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде, 
односно да су обновили само 
једанпут студијску годину у то-
ку школовања или 

- да су припадници ПШ, РВИ (70% 
и више) и незапослених демо-
билисаних бораца или 

- да су из породице гдје студира-
ју два или више студената или 

- да имају просјек примања по 
члану домаћинства мањи од 
200,00 КМ. 

       ц)  да су студенти I године студија  
било којег факултета на подру-
чју Босне и Херцеговине (изуз-
ев студената дислоциране нас-
таве факултета у Горажду), а да 
су у средњој школи од I до IV  
на минимално 4,5 те да на евид- 
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енцији Кантоналне службе за 
запошљавање нема више од пет 
дипломираних студената, одно-
сно лица са завршеним I цик-
лусом додипломског студија тог 
факултета, 

        д) да су редовни студенти II годи- 
не Факултета информацијских 
технологија Универзитета „Џе 
мал Биједић” у Мостару, који су 
I годину студија завршили у 
Горажду, дислоцирана настава, 

         е) да су врхунски спортисти – ре- 
             презентативци, 
        ф) да имају пребивалиште на под- 

ручју Босанско–подрињског ка- 
нтона Горажде,  

         г) да су држављани БиХ, 
         х) да не примају кредит или сти- 
             пендију по другом основу. 

 
Члан 3. 

 
Сви студенти који испуњавају 

услове из члана 2. ове Одлуке оствари-
ће право на студентски кредит у 2014/15 
години у сљедећим износима:  
  

Студенти дефицитарних факу-
лтета (наставнички факултети: мате-
матика и њемачки језик; сви технички 
факултети и медицински факултет)  
примаће студентски кредит у висини:    

 

 
- Студенти осталих факултета из члана 2. став 1. тачке: а и ц примаће  студентс-

ки кредит у висини:    

 
Година студија I II III и IV II циклус студија 

Висина кредита 120 150 180 200 

 
 

- Студенти дислоциране настава у 
Горажду имају право на студентс-
ки кредит под истим условима 
као и студенти из члана 2. ове Од-
луке, с тим што се износи студен-
тских кредита умањују за 50% у 
односу на припадајући износ из 
члана 3. Одлуке. 

 
Припадајући кредит студенти-

ма који су постигли просјек оцјена 9,0 
и више увећава  се  за  30 %.  
 
 

НАЧИН ИСПЛАТЕ  
И ВРАЋАЊА КРЕДИТА 
 

Члан 4. 
 

Кредит се исплаћује у десет јед-
наких мјесечних рата. 

Исплата кредита вршиће се пр-
еко банке коју  одреди даваоц кредита. 

Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт БПК   
води евиденцију о корисницима кре-
дита. 
 
 

Година студија I II III и IV V,VI и II циклус студија 

Висина кредита 150 180 200 250 
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Члан 5. 
 

Корисник кредита губи право 
на даљу исплату кредита ако у току 
академске године: 
 

a) буде упућен на издржавање 
казне затвора у трајању дужем 
од три мјесеца,  

      б)   буде му изречена дисциплинска  
мјера искључења са универзит-
ета, 

      ц)   престане му статус редовног ст- 
удента по неком другом основу  
(два пута обнови исту студијску 
годину, самовољно напусти ст-
удиј и сл.), 

      д)   да нетачне податке на основу  
             којих му је кредит одобрен. 
 

Корисник кредита је дужан у 
року од три мјесеца од наступања око-
лности из става 1. алинеје 1., 2. и 3. овог 
члана, обавијестити даваоца кредита о 
насталим околностима. 
 

Члан 6. 
 

Корисник кредита дужан је: 
 

a) да у року од 15 дана обавијести 
даваоца кредита о свакој промј-
ени адресе становања, 

б)  да у року од 15 дана од дана зак- 
ључивања уговора са другим да-
ваоцем обавијести Министарст-
во за образовање, науку, култу-
ру и спорт БПК Горажде  о томе 
да прима стипендију или кред-
ит другог даваоца, 

      ц) да даваоца кредита одмах обави- 
јести о промјени статуса редов-
ног студента, као и о другим 
чињеницама битним за изврш-
ење уговора о кредиту.  

10. новембар/студени 2014.  
 
 

Члан 7. 
 

Корисник кредита исти враћа у 
складу са  овом Одлуком и уговором о 
кредиту. 

Корисник кредита дужан је да 
најкасније у року од једне године од 
дана дипломирања достави даваоцу 
кредита увјерење о дипломирању и 
увјерење о положеним испитима за го-
дину у  којој је био корисник кредита. 

Уколико корисник кредита не 
достави тражене документе у року од 
једне године након дипломирања, дуг 
доспијева у цијелости. 

Корисник кредита који је редо-
вно завршио студиј примљени износ је 
дужан да враћа у једнаким мјесечним 
ратама у времену двоструко дужем од 
времена у којем је примао кредит по 
каматној стопи од 1% на годишњем 
нивоу.  

Корисник кредита, уколико два 
пута заредом обнови исту студијску 
годину, те уколико изгуби право на 
даљу исплату студентског  кредита у 
складу са чланом 5. ове Одлуке,  дужан 
је вратити примљени износ по кама-
тној стопи  од 5 % на годишњем нивоу.  
 

Члан 8. 
 

Корисник кредита који је завр-
шио студиј у редовном року и који у 
року из члана 7. став 2. ове Одлуке, до-
стави Министарству за образовање, на-
уку, културу и спорт Босанско–подри-
њског кантона Горажде увјерење о ди-
пломирању и увјерење о успјеху у ака-
демској години у којој  је био корисник 
кредита, ослобођа се обавезе враћања 
кредита у висини и под условима како 
слиједи: 

 

a) 50% од износа примљеног кре- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

дита, ако је у години у којој је 
био корисник кредита остварио 
просјечну оцјену 7 - 7,99; 

       б)  75% од износа примљеног кред- 
ита, ако је у години у којој је 
био корисник кредита остварио 
просјечну оцјену 8 - 8,99; 

       ц)  100% од износа примљеног кр- 
едита, ако је у години у којој је 
био корисник кредита остварио 
просјечну оцјену 9,0 и више. 

 

Под редовним роком завршетка 
студија подразумијева се вријеме траја-
ња студија утврђено наставним план-
ом и програмом и вријеме апсолвентс-
ког стажа у складу са Законом о висок-
ом образовању и статуту универзитета. 

О ослобађању обавеза враћања 
кредита, под условима из претходног 
става овог члана, на захтјев корисника, 
одлучује министар. 
      

Члан 9. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању  
критерија за додјелу студентских кре-
дита редовним студентима додиплом-
ског студија, студентима I и II циклуса  
студија број: 03–14-124/14 од 31.01.2014. 
године (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
2/14 ). 
 

Члан 10. 
 

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

Број:03-14-1659/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 Одлуком о утврђи-
вању Критерија за финансирање спор-
та из јавних средстава којима се подст-
иче обављање спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14),  те Прогр-
амом утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода  614 100 (КАН 001) – Текући тран-
сфер за спорт  за 2014. годину број: 10-
14-592-2/14  од 20.02.2014 године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 101. редовној сједници, од-
ржаној дана 31.10.2014.год., д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Женском рукометном клубу 
„Горажде” Горажде 

на име учешћа у Challenge CUP 
(Round 3) 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 12.000,00 КМ Женском ру-
кометном клубу „Горажде” Горажде 
на име учешћа у Challenge CUP  (Rou-
nd 3), као дио трошкова потребних за 
первоз на релацији Горажде – Алцане-
на (Португал)-  Горажде.  
 

Члан 2. 
 

Корисник средстава из члана 1.  
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ове Одлуке дужан је  Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставити доказ да су обезби-
јеђена преостала новчана средства  по-
требна за учешће у Challenge CUP  
(Round 3), унутар 7 (седам) календарс-
ких дана, од дана запримања Обави-
јести о додјели ове Одлуке од стране 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, у супротн-
ом новчана  средстава по овој Одлуци 
неће бити дозначена. 
  

Члан 3. 
 

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

Новчана средства дозначити на 
жирорачун број: 1325002012476753, отв-
орен код НЛБ банке филијала Гораж-
де, ИД број: 4245016040000. 
    

Члан 4. 
 

Корисник средстава из члана 1. 
ове Одлуке дужан је Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт у року од 10 (десет) дана од дана 
реализације средстава предати извјеш-
тај о утрошку буџетских средстава за 
додатне програме носиоца спортских 
дјелатности на нивоу Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
ДП-2, који је саставни дио Критерија 
за финансирање спорта из јавних сре-
дстава којима се подстиче обављање  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
спортских дјелатности на нивоу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде („Сл-

ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама  Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1656/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за плаћање рачуна  број: 014/14  
од 08.10.2014. године привредном 
друштву „ГОРАЖДЕСТАН” д.о.о. 

Горажде 
 

I 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 5.352,70 КМ за плаћање ра-
чуна број: 014/14 од 08.10.2014. године 
привредном друштву „ГОРАЖДЕСТ-
АН” д.о.о. Горажде, а који се односи на 
извођење радова санације првог спра- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
та школских просторија у којима бо-
раве ученици и наставници у објекту 
ЈУ МСШ „Енвер Поздеровић” Гораж-
де. 
 

II 
 

Новчана средства у износу од 
5.352,70 КМ исплатити из Буџета Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де.   
 

III 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун привредног друштва „ГО-
РАЖДЕСТАН” д.о.о. Горажде број:101 
1400000027128, отворен код ПБС фили-
јала Горажде,  ИД: 4245032670005. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће сеобјавити 
у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1653/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  

 

855 
 

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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине,  д о н о с и:  

Број 14 – страна 1923 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању службеног путовања у 
иностранство - Алцанена (Португал) 

 
I 

 
 Овом се Одлуком одобрава слу-
жбено путовање у иностранство – Ал-
цанена (Португал) Суаду Дошлу, пре-
дсједавајућем Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Азри Ку-
љух, министрици за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт Босанско-
подрињског кантона Горажде, као пр-
едставницима Босанско - подрињског 
кантона Горажде приликом учешћа 
Женског рукометног клуба „Горажде” 
Горажде у Challenge CUP  (Round 3), у                        
периоду од 11. до 20. новембра 2014.го-
дине. 
 

II 
 

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:03-49-1647/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 Извјештаја Комисије за прово-
ђење поступка избора најповољнијег 
понуђача за извођење II фазе  радова 
на изградњи стамбено-пословног обје-
кта “Ламела-Х2 - зграда за младе” у Го-
ражду, број: 09-14-171-105/14 од 03.10. 
2014. године, Влада  Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде, на својој 101. ре-
довној сједници, одржаној дана 31.10. 
2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача за 
извођење II фазе радова на изградњи 
стамбено-пословног објекта “Ламела-

Х2 - зграда за младе” у Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком за извођење II 
фазе радова на изградњи стамбено-
пословног објекта “Ламела-Х2 - зграда 
за младе” у Горажду  прихвата понуда 
број: 09-14-498/14 од 27.10.2014. године, 
коју је доставила фирме ГПД “Дрина” 
д.д. Горажде са понуђених 1.361.354,36 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

По прибављању сагласности 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са фирмом из члана 1. 
ове Одлуке закључиће се уговор о изв-
ођењУ II фазе радова на изградњи ст-
амбено-пословног објекта “Ламела-Х2 
- зграда за младе” у Горажду, а  све у 
складу са прихваћеном понудом из чл-
ана 1. ове Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

 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:03-14-1652/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  

10. новембар/студени 2014. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о унутрашњој организацији  
и систематизацији  радних мјеста 

Министарства за правосуђе, управу  
и радне односе Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст на Правилник о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних мј-
еста Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-34-1646/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању процедуре за доношење 

Одлуке о измјенама и допунама 
Буџета Босанско-подрињског 

кантона Гораждеза 2014.годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком покрећу про-
цедуре за доношење Одлуке о измјена-
ма и допунама Буџета Босанско–под-
рињског кантона Горажде за 2014.год-
ину (ребаланс Буџета). 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

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:03-14-1631/14              П Р Е М И Ј Е Р 
29.10.2014.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 9. Уредбе о јединственој 
методологији за процјену штета од пр- 
иродних и других несрећа („Службене 

Број 14 – страна 1925 
 
 
новине ФБиХ”, број: 75/04 и 52/09), 
члана 6. Одлуке Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде о формира-
њу Комисије за процјену штета од пр-
иродних и других несрећа на подручју 
Босанско–подрињког кантона Гораж-
де, број: 03-05-133/12 од 08.02.2012. го-
дине и Одлуке о именовању проши-
реног састава Комисије за процјену 
штета од природних и других несрећа 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде број: 03-05-1138/14 од 
25.07.2014.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
101. редовној сједници, одржаној дана 
31.10.2014. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о  исплати накнада за рад у 

Кантоналној комисији за процјену 
штета од природних и других 

несрећа у проширеном саставу за рад 
на терену на подручју БПК  Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата накнада за 
рад у Кантоналној Комисији за проц-
јену штета од природних и других не-
срећа на подручју Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде у сљедећим изно-
сима: 
 

1. Ермина Алић, предсједник - 140 КМ; 
2. Мерко Карахметовић, члан– 140 КМ; 
3. Махмут Плех, члан - 140 КМ; 
4. Смајо Сијерчић, члан - 140 КМ;  
5. Харис Обарчанин, члан - 140 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Средства у укупном износу од 
1000 КМ обезбједиће се са посебног 
подрачуна за заштиту и спашавање од  
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природних и других несрећа, број: 132 
5002002184471. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
БПК  Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1671/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 на приједлог Кантоналне Ком-
исије за процјену штета од природних 
и других несрећа Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на  сво-
јој 101. редовној сједници, одржаној да-
на 31.10.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
којом се додјељује једнократна 

новчана помоћ за санирање штета  
од природне несреће (поплаве  

и клизишта) општинама Горажде  
и Пале ФБиХ 

 
I 

 
 Овом се Одлуком додјељује јед- 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
нократна новчана помоћ за санирање 
штета од природне несреће (поплаве и 
клизишта у мају 2014. године), општи-
нама Горажде и Пале ФБиХ. 
 

II 
 
 Једнократна новчана помоћ се 
додјељује како слиједи: 
 

- Општини Горажде у износу од 
15.000 КМ за санирање посљедица 
природне несреће, за рјешавање 
првих приоритета утврђених Извј-
ештајем о процијењеној штети од 
природне несреће на подручју оп-
штине Горажде. 

- Општини Пале ФБиХ у износу од 
15.000 КМ за санирање посљедица 
природне несреће на подручју оп-
штине Пале ФБиХ. 

 
III 

 
 Задужује се Министарство за 
финансије да средства наведена у чла-
ну II ове Одлуке обезбиједи са посебн-
ог подрачуна за заштиту и спашавање 
од природних и других несрећа, број: 
1325002002184471 на терет Буџета Ми-
нистарства за финансије и то: 
 

- Општина Горажде 15.000 КМ из Бу-
џета Министарства за финансије 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на рачун број:161-000-009263 
0161, отворен код Раифаизен банке 
Сарајево филијала Горажде.  
Врста прихода: 732114, шифра: 033, 
буџетска организација: 0000000 

 

- Општина Пале ФБиХ  15.000 КМ из 
Буџета Министарства за финансије 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на рачун број:102-007-000000  



10. новембар/студени 2014. 
 

 
1426, отворен код Унион банке  Са-
рајево филијала Горажде. 

 
IV 

 
 Обавеза општина Горажде и 
Пале ФБиХ је да додијељену новчану 
помоћ користе искључиво за намјене 
наведне у члану II ове Одлуке. За нам-
јенско кориштење додијељене једнок-
ратне помоћи одговорни су начелни-
ци општина. 
 

V 
 
 Општине Горажде и Пале ФБиХ 
дужне су, у року од три мјесеца од да-
на уплате средстава једнократне помо-
ћи, Кантоналном штабу цивилне заш-
тите и Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде доставити извјештај о  
утошку додијељене помоћи, са валид-
ном документацијом којом ће доказати 
утрошак исте. 
 

VI 
 
 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:03-14-1648/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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  101. редовној  

Број 14 – страна 1927 
 

 
сједници, одржаној дана 31.10.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 

упражњеног радног мјеста 
технички секретар и оператор  

на рачунару 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се Агенцији за прива-
тизацију у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде попуна упражњеног ра-
дног мјеста технички секретар и опе-
ратор на рачунару. 
Услови: ССС – IV степен, познавање 
рада на рачунару и најмање једна го-
дина радног искуства на истим или 
сличним пословима. 
 

Попуна се врши на одређено 
вријеме од 60 дана. 
 

Члан 2. 
 

Ова сагласност ступа на снагу 
даном објављивања на службеној ог-
ласној табли Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-34-1649/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  привременом именовању 
Управног одбора Агенције 

за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овим се Рјешењем именују чла-

нови привременог Управног одбора 
Агенције за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде на уп-
ражњене позиције чланова  Управног 
одбора. 
  

Члан 2. 
 

За чланове Управног одбора 
Агенције за приватизацију из члана 1. 
овог Рјешења именују  се: 
 

1. Адис Делахмет - предсједник, 
2. Медиха Јашаревић – члан, 
3. Емир Обарчанин – члан. 

 
Члан 3. 

 
 Именовање из члана 1. овог Рје-
шења врши се на период до 60 (шезде-
сет) дана. 

Доношењем овог Рјешења став-
ља се ван снаге Рјешење број: 03-05-
1565/14 од 15.10.2014. године. 
 

Члан 4. 
 

 Саставни дио Рјешења је Одлу-
ка Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде број:03-05-201/11 од 11.03. 
2011. године. 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 5. 
 

 Рјешење 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:03-05-1645/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

863 
 

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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014.го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности  

Дирекцији робних резерви  
да изврши   ИНТЕРВЕНТНУ  набавку 

30.000   литара лож-уља за потребе 
загријавања пословних просторија 

буџетских корисника од досадашњег 
добављача  ЕНОЛ  д.о.о. Горажде   

по цијени 1,79  КМ/л у вриједности  
53.700,00 КМ 

 

Члан 1. 
 

            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши ИНТЕР-
ВЕНТНУ набавку 30.000 литара лож-
уља по цијени 1,79 КМ/л у вријед-
ности 53.700,00 КМ за потребе загрија-
вања пословних просторија буџетских 
корисника од досадашњег добављача 
„ЕНОЛ” д.о.о. Горажде, према  одредб- 
ама  Оквирног Споразума број:  03-14- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
2189/11, анекса Оквирног Споразума о  
сукцесивној испоруци горива за мото-
рна возила и лож-уља за котловнице у 
власништву Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, потписаног између Вл-
аде Босанско-подрињског кантона  и 
Понуде добављача ЕНОЛ д.о.о. Гора-
жде од 28.10.2014. године.  
 

Члан 2. 
 

           За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва су обезбјеђена  у Буџету Дирекције 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2014.годину, екон-
омски код 613200 – издаци за енергију. 
 

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:03-14–1635/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
  

864 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 26. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 

Број 14 – страна 1929 

 

 
О Д Л У К У 

о добравању новчаних  
средстава Пршеш Ајни 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 3.000,00 
КМ Пршеш Ајни  за трошкове лијече-
ња у иностранству. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 600 000 – Те-
кућа буџетска резерва, а теретиће се 
економски код 614 200 - Текући транс-
фери појединцима. 

Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 137-620-60042206-18, отворен 
код Моје банке, пословница Горажде. 
 

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:03-14-1670/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

865 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
5/03), Влада Босанско-подрињског ка- 



Број 14 – страна 1930 
 
 
нтона Горажде, на својој 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Српској православној црквеној 
општини Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 3.500,00 
КМ Српској православној црквеној оп-
штини Горажде, за обнову парохијског 
дома у Горажду. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – вјерским заједницама. 

Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 555-010-00477289-60, отворен 
код Нове банке у Вишеграду. 

 
Члан 3. 

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

Број:03-14-1676/14               П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

866 
 

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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Меџлису Исламске заједнице 
Чајниче 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 6.000,00 
КМ Меџлису Исламске заједнице Чај-
ниче - Извршни одбор, за обнову и ре-
конструкцију Малдован Али-пашине 
џамије у Међурјечју, Опшина Чајниче. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – вјерским заједницама. 

Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1020070000030720, отворен код 
УНИОН Банке д.д. Сарајево филијала 
Горажде. 
  

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1675/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

867 
 

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 101. редовној 
сједници, одржаној дана 31.10.2014. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобрењу искоруке лож-уља  

за потребе ЈУ Дом за стара 
 и изнемогла лица Горажде  

и дрвене пелети за потребе Меџлиса 
Исламске заједнице  Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобрава се ис-

порука енергената (лож-уља и дрвене 
пелети) из Дирекције робних резерви 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де сљедећим корисницима: 
 

- Дом за стара и изнемогла лица Го-
ражде 1.500 литара лож-уља   

- Меџлиса Исламске заједнице  Гора-
жде 5.000  кг  дрвене пелети 

 
Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује Дирекција робних резерви  Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 

Број 14 – страна 1931 
 
 

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:03-17-1685/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.10.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

868 
 

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 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 16/13), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 102. редовној сједници, одржаној 07. 
11.2014. 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 се Одлуком одобравају те-

кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за СЕПТЕМБАР 2014. године, како 
слиједи: 
 

1. Општина Горажде 58.000,00 КМ из 
Буџета Министарства за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614 100 
(БАЛ 002) - Текући трансфери Оп- 



Број 14 – страна 1932 
 
 
штини Горажде на рачун број: 132-
500-2012829930, отворен код НЛБ 
банка Тузла, филијала Горажде Вр-
ста  прихода: 732114,  шифра: 033, 
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча-Устиколина 42.000,00 

КМ из Буџета Министарства за 
финансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 
614100 (БАЛ003) - Текући трансфе-
ри Општини Фоча-Устиколина на 
рачун број:101-140-0000220255, отв-
орен код Привредне банке Сараје-
во филијала Горажде. 

 
3. Општина Пале-Прача 42.000,00 КМ 

из Буџета Министарства за фина-
нсије Босанско-подрињског канто-
на Горажде, економски код 614100 
(БАЛ004) - Текући трансфери Оп-
штини  Пале-Прача на рачун број: 
102-007-0000001426, отворен код 
Унион банке Сарајево, филијала 
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 одобра-
вања средстава за наредни мјесец под-
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
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:03–14–1720/14              П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

869 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), члана 49. став 2. Закона о Буџе-
тима у Федерацији БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 102/13, 
9/14 и 13/14), члана  8. став 6. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2014. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:16/13), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 102. редовној сједници, 
одржаној дана 07.11.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усмјеравању непланираних 
намјенских средстава у Буџет 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014.годину 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се усмјеравање непла-

нираних намјенских средстава у Буџет 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014.годину – организациони код 
17010001 Министарство за привреду – 
Дирекција за цесте, у износу од 
291.195,00 КМ за реализацију Пројекта 
инвестирања средстава ГСМ лиценце  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
уплаћене од стране  ЈП Цесте ФБиХ 
д.о.о. а односи се на Дионицу Јабука - 
Крива Драга. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
усмјеравају се у Буџет Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2014. годину 
у дијелу плана прихода повећањем пл-
анираних прихода на економском ко-
ду 721214 (Приходи од ГСМ лиценце). 
 

За износ средстава из члана 1. ове Од-
луке извршиће се повећање плана рас-
хода и издатака на организационом 
коду 17010001 Министарства за привр-
еду–Дирекција за цесте економски код 
821600 - Реконструкција и инвестицио-
но одржавање, у износу од 291.195,00 
КМ.   
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду, 
Дирекција за цесте  и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона 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:03-14-1700/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.године    Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

870 
 

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

Број 14 – страна 1933 
 

 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), члана 41. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13) и Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде о усмјера-
вању непланиране донације у Буџет 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де  за 2014.годину, број: 03-14-708/14 од 
15.05.2014.године, Одлуке Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде о  
усвајању ,,Програма новчаног подсти-
цаја за подршку ревитализацији мље-
каре ,,Милгор” и стварању услова за 
покретање прераде млијека и развој 
пољопривредне производње на подру-
чју Босанско–подрињског кантона Го-
ражде у складу са потписаним спора-
зумом са Краљевином Холандијом, ут-
врђеног у Буџету Министарства за пр-
ивреду  Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину на економск-
ом коду 614 400 (ХАП 004) - Подстицај 
пољопривредној производњи – Мљек-
ара, број: 03-14-878/14 од 25.06.2014. го-
дине, и Рјешења Федералног минист-
арства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства број: УП-I-05-24/12-125/13 
од 31.12.2013.године, Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 102. редовној сједници, одржаној да-
на  07.11.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке 

 о додјели новчаних 
средставамљекари ,,Милгор” д.о.о. 
Горажде по ,,Програму новчаног 

подстицаја за подршку 
ревитализацији Мљекаре ,,Милгор” 

и стварању услова за покретање  



Број 14 – страна 1934 
 

 
прераде млијека и развој 

пољопривредне производње  
на подручју Босанско – подрињског 

кантона Горажде у складу  
са потписаним споразумом  
са Краљевином Холандијом 

 
Члан  I 

 
Овом се Одлуком врше измјене 

и допуне Одлуке број:03-14-1534/14 од 
15.10.2014. године, тако што се у члану 
2. додаје  став 2. који гласи: ,,Средства 
из става 1. тачке 1. овог члана ће се ис-
платити из намјенских средстава  одо-
брених  Рјешењем Федералног минис-
тарства пољопривреде, водопривреде 
и шумарства број:УП-I-05-24/12-125/13 
од 31.12.2013.године, а средства из тач-
ки 2, 3. и 4. ће се исплатити из власти-
тих средстава Буџета Босанско–подри-
њског кантона Горажде”. 
 

Члан  II 
 

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:03–14-1701/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 41. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13) и Одлуке Владе Босанско–подр-
ињског кантона Горажде о усмјерава-
њу непланиране донације у Буџет Бо-
санско–подрињског кантона Горажде  
за 2014.годину, број: 03-14-708/14 од 15. 
05.2014.године, Одлуке Владе Босанско 
–подрињског кантона Горажде  о  усв-
ајању ,,Програма новчаног подстицаја 
за подршку ревитализацији мљекаре 
,,Милгор” и стварању услова за покре-
тање прераде млијека и развој пољоп-
ривредне производње на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
у складу са потписаним споразумом са 
Краљевином Холандијом, утврђеног у 
Буџету Министарства за привреду  Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2014.годину на економском коду 614 
400 (ХАП 004) - Подстицај пољоприв-
редној производњи - Мљекара, број: 
03-14-878/14 од 25.06.2014.године, и Рј-
ешења Федералног министарства пољ-
опривреде, водопривреде и шумарства 
број:УП-I-05-24/12-125/13 од 31.12.2013. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 102. редовн-
ој сједници, одржаној дана 07.11.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке  

о додјели новчаних средстава 
мљекари ,,Милгор” д.о.о. Горажде  

по ,,Програму новчаног подстицаја 
за подршку ревитализацији мљекаре 

,,Милгор” и стварању услова  
за покретање прераде млијека  

и развој пољопривредне производње 
на подручју Босанско – подрињског 

кантона Горажде у 
складу са потписаним споразумом  

са Краљевином Холандијом 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан  I 
 

Овом се Одлуком врше измјене 
и допуне Одлуке број: 03-14-1203/14 од 
20.08.2014. године, број: 03-14-1472/14 
од 26.09.2014.године,  тако што се у чл-
ану 2. додаје  став 2. који гласи: ,,Средс-
тва из става 1. тачке 1, 5, 6. и 7. овог чл-
ана ће се исплатити из намјенских ср-
едстава  одобрених  Рјешењем Федера-
лног министарства пољопривреде, во-
допривреде и шумарства број: УП-I-05-
24/12- 125/13 од 31.12.2013.године,  а 
средства из тачки 2, 3. и 4. ће се испла-
тити из властитих средстава Буџета Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Члан  II 
 

Овом Одлуком ставља се ван 
снаге Одлука број: 03-14-1472-3/14 од 
08.10.2014.године. 
 

Члан  III 
 

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:03–14–1701-1/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14.од 23.07.2014.године о усвајању  

Број 14 – страна 1935 
 
 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину утврђеног 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 11/14) и Упутстава за оства-
ривање новчаних подстицаја у прима-
рној пољопривредној производњи, бр-
ој: 04-14-739-11/14 од 08.08.2014.године, 
Влада Босанско – подрињског  кантона 
Горажде,  на  својој 102. редовној сједн-
ици, одржаној  дана 07.11.2014. године, 
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјес-ец јануар 2014. године у износу 
од 253,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних прои-
звођача који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачних изн-
оса како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин        36,40 КМ 
2. Дељо Сувад        33,60 КМ 

3. Муратспахић Мујесира   26,80 КМ 
4. Шалака Вахид      77,20 КМ 



Број 14 – страна 1936 
 
 
5. Аганспахић Сејно     26,60 КМ 
6. СПП ”ЋУРОВИЋ” 

        вл. Ћуровић Маида     52,40 КМ 
 

Члан 3. 
 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614500–ПОД 002 – Субвенције ја-
вним предузећима - пољопривредна 
производња. 
 

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:03-14-1702/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14.од 23.07.2014.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја упољ-
опривреди за 2014.годину утврђеног у 
Буџету Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2014. годину (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:11/14) и Упутстава за остварива- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
ње новчаних подстицаја у примарној 
пољопривредној производњи, број: 04-
14-739-11/14 од 08.08.2014.године, Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 102. редовној сједници, 
одржаној дана 07.11.2014.г., д о н о с и: 
 
 

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

подстицај за производњу свјежег 
крављег млијека 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст Министарству  за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец фебруар 2014. године у износу 
од 323,80 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин       43,80КМ 
2. Хаџовић Мушан       74,20КМ 
3. Муратспахић Мујесира     25,40КМ 
4. Шалака Вахид       79,20КМ 
5. Аганспахић Сејно      22,40КМ 
6. СПП  ”ЋУРОВИЋ” 
    вл. Ћуровић Маида      78,80КМ 

 
Члан 3. 

 

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



10. новембар/студени 2014. 
 
 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614500–ПОД 002 – Субвенције 
јав-ним предузећима – пољопривре-
дна производња. 
 

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:03-14–1702-1/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14.од 23.07.2014.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину утврђеног 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 11/14) и Упутстава за оства-
ривање новчаних подстицаја у прима-
рној пољопривредној производњи, бр-
ој: 04-14-739-11/14 од 08.08.2014.године, 
Влада Босанско–подрињског  кантона 
Горажде, на својој 102. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.11.2014. године,  
д о н о с и: 
 

Број 14 – страна 1937 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец јануар 2014. године у износу 
од 312,60 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних прои-
звођача који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачних изн-
оса како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин                   47,00КМ 
2. Дељо Сувад       57,00КМ 
3. Салман Рамо       44,20КМ 
4. Хаџовић Мушан      94,20КМ 
5. Муратспахић Мујесира    23,00КМ 
6. Аганспахић Шевко      26,40КМ 
7. Аганспахић Сејно      20,80КМ 

 
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 614500–ПОД 002 – Субвенције ја-
вним предузећима - пољопривредна 
производња. 

 



Број 14 – страна 1938 
 
 

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:03-14-1702-2/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

875 
 

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-
1037/14.од 23.07.2014.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину утврђеног 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број:11/14) и Упутстава за оствар-
ивање новчаних подстицаја у примар-
ној пољопривредној производњи, број: 
04-14-739-11/14 од 08.08.2014.године, 
Влада Босанско–подрињског  кантона 
Горажде, на својој 102. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.11.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

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

подстицај за производњу свјежег 
крављег млијека 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец фебруар 2014. године у износу 
од 225,80КМ. 
 

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. Фејзић Хусеин      68,80 КМ 
2. Дељо Сувад      52,00 КМ 
3. Салман Рамо      28,00 КМ 
4. С.ПП „ЋУРОВИЋ“            77,00 КМ 

вл. Ћуровић Маида 
 

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 614500–ПОД 002 – Субвенције ја-
вним предузећима - пољопривредна 
производња. 

 

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:03-14–1702-3/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14.од 23.07.2014.године о усвајању 
“Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину, утврђеног 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број:11/14) и Упутстава за оствар-
ивање новчаних подстицаја у примар-
ној пољопривредној производњи, број: 
04-14-739-11/14 од 08.08.2014. године, 
Влада Босанско–подрињског  кантона 
Горажде, на својој 102. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.11.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец март 2014. године у износу од 
200,40 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та- 
беларни приказ пољопривредних про- 

Број 14 – страна 1939 
 
 
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин      80,60 КМ 
2. Дељо Сувад      56,80 КМ 
3. Салман Рамо      41,00 КМ 
4. Аганспахић Шевко     22,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог  кода  614500 – ПОД 002 – Субвенц-
ије јавним предузећима – пољоприв-
редна производња. 
 

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:03-14–1702-4/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14.од 23.07.2014. године о усваја-
њу “Програма новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2014.годину, утврђе- 
ног у Буџету Министарства за привре- 



Број 14 – страна 1940 
 
 
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2014. годину (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 11/14) и Упутстава за ос-
тваривање новчаних подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи, 
број:04-14-739-11/14 од 08.08.2014.годи-
не, Влада Босанско–подрињског  кант-
она Горажде, на својој 102. Редовној сје-
дници, одржаној дана 07.11.2014.годи-
не, д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец април 2014. године у износу од 
260,40 КМ. 
 

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. Фејзић Хусеин      61,40 КМ 
2. Дељо Сувад      70,80 КМ 
3. Шалака Вахид      75,80 КМ 
4. Салман Рамо                  52,40 КМ 

 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 

10. новембар/студени 2014. 
 
 
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

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:03-14–1702-5/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14 од 23.07.2014.године о усвајању 
,,Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину” и Упутст-
ва за остаривање новчаних подстицаја 
у примарној пољопривредној произв-
одњи, број:04-14-739-11/14 од 08.08.2014. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 102. редовн-
ој сједници, одржаној дана 07.11.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

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

друштава - правна лица 



10. новембар/студени 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
1.785,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - подстицај за држање пчелињих 
друштава - правна лица. 
 

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. СПП  „СФ”  
        вл. Форто Мерсудин        510,00 КМ 
2. СПП  “ТРУТ”  

       вл.Хајрија Мулахметовић  1.275,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614-500–ПОД002 - Субвенције јав-
ним предузећима - пољопривредна 
производња – држање пчелињих дру-
штава - правна лица. 
 

Члан  4. 
 

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

Број:03-14-1703/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1037/14 
од 23.07.2014.године о усвајању ,,Прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2014.годину” и Упутства за 
остаривање новчаних подстицаја у пр-
имарној пољопривредној производњи, 
број:04-14-739-11/14 од 08.08.2014.годи-
не, Влада Босанско–подрињског канто-
на Горажде, на својој 102. редовној сјед-
ници, одржаној дана 07.11.2014.године, 
д о н о с и: 
 
 

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

 - подстицај за држање пчелињих 
друштава - физичка лица 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком Министарст-
ву за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде одобрава исплата но-
вчаних средстава у износу од 23.140,00 

КМ за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање пчелињих друш-
тава - физичка лица. 
 

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:  
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1. Менсур Кадрић 330,00 КМ 
2. Ибро Плех                     300,00 КМ                     
3. Нијаз Пињо                  310,00 КМ             
4. Рифет Црнчало              500,00 КМ                            

5. Фуад Црнчало              400,00 КМ             
6. Алија Агановић           430,00 КМ                                    
7. Адем Палдум             460,00 КМ             
8. Елмир Машић                300,00 КМ                     
9. Фехим Каровић            540,00 КМ             

10. Халим Халиловић 470,00 КМ             
11. Мирсад Милатовић 300,00 КМ                     
12. Изет Бездроб               360,00 КМ             
13. Фахро Ћосовић            340,00 КМ             

14. Мирсад Клапух           320,00 КМ             
15. Сеад Перла                   450,00 КМ            
16. Алмира Бегић 1.400,00 КМ            
17. Асим Омербашић   400,00 КМ             

18. Муниб Крашић              350,00 КМ            
19. Незир Муратспахић      800,00 КМ            
20. Мујо Букало               500,00 КМ                            
21 Сејдо Моћевић            300,00 КМ                     
22. Сафет Обућа                 310,00 КМ             

23. Мирсад Гушо               370,00 КМ            
24. Суад Чељо                   300,00 КМ                     
25. Џемаил Влајчић          340,00 КМ             
26. Јусуф Хубјер 450,00 КМ 

27. Синан Бећировић                520,00 КМ 
28. Асима Бајровић                900,00 КМ 

29. Халил Ваљевчић                  670,00 КМ 
30. Мирсад Муслић                   650,00 КМ 
31. Хајрудин Пељто                  300,00 КМ 
32. Адвија Халиловић               300,00 КМ 

33. Јасмин Мујезиновић      1.020, 00 КМ 
34. Сеад Зупчић                      300,00 КМ 
35. Салих Зупчић                      330,00 КМ 
36. Сувад Корда                      310,00 КМ 
37. Адил Поздер                        590,00 КМ 

38. Фехрат Аџем                     300,00 КМ 
39. Рамиз Обућа                      350,00 КМ 
40. Адем Лаковић                    300,00 КМ 
41. Бего Боровац                     330,00 КМ 

42. Мехо Диздаревић                300,00 КМ 
43. Сувад Жуга                        300,00 КМ 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
44. Фарук Ченгић                      300,00 КМ 
45. Зинета Чаушевић                  320,00 КМ 
46. Мехмед Мирвић                  400,00 КМ 
47. Амел Канлић                        600,00 КМ 
48. Неџад Друговац               600,00 КМ 
49. Осман Сомун                     390,00 КМ 
50. Фадил Хамзић                      350,00 КМ 
51. Исмет Халиловић              360,00 КМ 
52. Џафер Духовић             320,00 КМ 
53. Рамиз Драковац            400,00 КМ 

 
Члан  3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња – држање пчелињих 
друштава - физичка лица. 
  

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:03-14-1704/14               П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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- 
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1037/14 од 23.07.2014.године о усвајању 
,,Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину” и Упутст-
ава за остаривање новчаних подстиц-
аја у примарној пољопривредној прои-
зводњи, број:04-14-739-11/14 од 08.08.2014. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 102. редовн-
ој сједници, одржаној дана 07.11.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

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

производњисуфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене  
у пољопривреди 

 

Члан  I 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди - суфинансирање оба-
веза по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене у 
пољопривреди (мушкарци) у износу 
од   12.573,26 КМ. 
 

Члан II 
 

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

 

1. СПП ,,МУХКО” вл. Муховић Емир 831,06 КМ 
2. СПП ,,СФ” вл. Форто Мерсудин   831,06 КМ 
3. СПП ,,ЈАЛЕ”  вл. Пештек Јасмин 923,00 КМ 
4. СПП ,,БЕНОС” вл.  Поздер Ахмед 646,38 КМ 
5. СПП ,,СТОЧАР”  вл. Радоовић Дурмо 738,72 КМ 
6. СПП ,,КАМА”  вл.  Каменица Арас    2.283,85 КМ 
7. СПП ,,ОКУС ПРИРОДЕ”  вл. Хасанспахић Ризалија 738,72 КМ 
8 СПП ,,ЕМИР” вл. Дреца Јасмин 646,38 КМ 
9. СПП ,,УЗОР”  вл. Форто Самир 831,06 КМ 

10. СПП ,,В&П 1705”  вл. Хубјер Едим 461,70 КМ 
11. СПП ,,ЕКОС” вл.  Ченгић Нусрет 831,06 КМ 
12. СПП .,,ДЕЉО”  вл. Дељо Елвир 831,06 КМ 
13. СПП ,,САЛЕ” вл. Турковић Салко 554,04КМ 
14. СПП ,,АДА  “ вл.  Халиловић 593,97 КМ 
15. СПП ,,МЕРИ” вл. Рашидовић Мирсад   831,06 КМ 

   
 

Члан III 
 

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

 
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002-Подстицај пољ-
опривредној производњи у износу 
од 12.573,26 КМ (суфинансирање по-
љопривредних произвођача - (регис-
трованих пољопривредних обртника 
- мушкарци). 
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Члан IV 
 

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

Број:03-14-1705/14               П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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:03-14-1037/14 
од 23.07.2014.године. о усвајању ,,Прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2014.годину” и Упутстава за 
остаривање новчаних подстицаја у пр-
имарној пољопривредној производњи, 
број:04-14-739-11/14 од 08.08.2014. год-
ине, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде,  на својој 102. редовној 
сједници, одржаној дана 07.11.2014.го- 
дине, д о н о с и: 

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

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене 
жене у пољопривреди 

 
Члан I 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско 
– подрињског кантона Горажде да исп- 
лати новчана средства у износу од  
6.869,29 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - суфинансирање обавеза по ос-
нову доприноса за обавезно социјал-
но осигурање за запослене жене у по-
љопривреди. 
 

Члан II 
 

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

 
 

1. СПП ,,ГАЛИНА” вл. Хубјер Нермина 997,28 КМ 
2. СПП ,,ТРУТ”  вл. Мулахматовић Хајрија 664,04 КМ 
3. СПП ,,ФАМ” вл. Фејзић Музафера 997,28 КМ 
4. СПП ,,ЏЕНИ” вл. Казагић Аземина 886,46 КМ 
5. СПП ,,ДЕА” вл. Дедовић Ениса 997,28 КМ 
6. СПП ,,ФАРМА МАСЛАР’ вл.  Маслар Нусрета 997,28 КМ 
7. СПП ,,СИРКО” вл.  Градишић Дудија 664,82 КМ 
8. СПП ,,ЋУРОВИЋ” вл. Ћуровић Маида 664,85 КМ 

 
 

Члан III 
 

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

 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст 
ва ће се обезбиједити из Буџета Мини-
старства за привреду са економског ко- 
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да 614 500 ПОД 002 - Подстицај пољо-
привредној производњи (суфинанс-
ирање пољопривредних произвођа-
ча -(регистрованих пољопривредних 
обртника - жена) у износу од 6.869,29 
КМ. 
 

Члан IV 
 

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:03-14-1706/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 69. Закона о шумама (,,Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде “ број: 4/13 и 5/13) и 
члана 41. Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (,,Службене новине  Босанско–под-
рињског кантона Горажде”, број:16/13),  
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 102. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.11.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању ,,Програма подстицаја за 

шумарство за 2014.годину” утврђеног 
у Буџету Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2014.годину на 
економском коду 614 100 - Текући 

трансфери другим нивоима власти 
шумарство) за 2014. годину 
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Члан  1. 
  

Овом се Одлуком усваја  Прогр-
ам утрошка средстава ,,Програм под-
стицаја  за шумарство за 2014. годину” 
утврђен у Буџету Босанско- подрињс-
ког кантона Горажде  за 2014.годину у 
складу са Законом о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (,,Службене новине Босанско–подр-
ињског кантона Горажде”, број:16/13). 

 
Члан 2. 

 
Средства за реализацију Прогр-

ама из тачке 1. ове Одлуке, пласираће 
се са позиције Текући трансфери дру-
гим нивоима власти (шумарство) за 
2014. Годину, утврђене Буџетом Босан-
ско–подрињског кантона Горажде за 
2014.годину, економски код 614 100 – 
Текући трансфери другим нивоима 
власти (шумарство) за 2014. годину.  
 

Члан 3. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
је саставни 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  Го-

ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под- 
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рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03-14-1707/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.године    Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................... 
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У складу са члановима 41. и 46. 
Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 16/13) и чланом 
69. Закона о шумама („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 4/13 и 5/13), на приједлог 
Министарства за привреду – Кантона-
лне управе за шумарство, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде,     
д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Буџета  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде, са економског кода 

614 100 – Текући трансфери другим 
нивоима власти (шумарство)  

за 2014. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 “ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА ЗА 
ШУМАРСТВО” је назив Програма утр-
ошка средстава Буџета Босанско-под-
рињског кантона Гораждеса економс-
ког кода 614 100 – Текући трансфери 
другим нивоима власти (шумарство) 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
       01.01.2014 - 31.12.2014. године 
 

Буџетска линија: Текући трансфери 
    другим нивоима власти (шумарство) 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Економски код:          614 100  
 

Аналитички код:   
  

Буџетски раздјел:       17 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                          28.000 КМ 
 

Одговорно лице:        Демир Имамовић  
 

Позиција одговорног лица: Министар 
 

Контакт лице за Програм: Бардак Есад 
 

Контакт-телефон:  038221 690 
 

Контакт е-маил:        privreda@bpkgo.ba 
 

Интернет:        www.bpkgo.ba  
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

(1) 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за привреду – Ка-
нтоналне управе за шумарство са еко-
номског кода 614 100 –  Текући транс-
фери другим нивоима власти (шумар-
ство) јесте обезбјеђење подршке за це-
ртификовање шума ФСЦ и ИСО стан-
дарди, организовање техничких спец-
ијалистичких курсева и унапређење 
шумарства кроз његу шумских култу-
ра, а све ради општег интереса и дуго-
рочних циљева заснованих на принц-
ипима одрживог господарења шумама 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 

(2) 
 

 Сврха подршке подстицаја шу-
марству јесте стварање услова за одр- 

mailto:privreda@bpkgo.ba
http://www.bpkgo.ba/
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живо господарење шумама, цертифи-
ковање шума ФСЦ и ИСО стандарди, 
организовање техничких специјалист-
ичких курсева и унапређење шумарс-
тва кроз његу шумских култура на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Пружање подршке обезбједиће 
се кроз суфинансирање и финансира-
ње пројеката привредних субјеката ре-
гистрованих за обављање послова у 
шумарству са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде.     
 

(3) 
 

Сврха Програма је, такође, да, у 
складу са чланом 41. Закона о изврше-
њу Буџета, осигура плански и транс-
парентан утрошак средстава одобрен-
их на економском коду 614 100 – Теку-
ћи трансфери другим нивоима власти 
(шумарство) у складу са важећим зако-
нским прописима. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 100 – Текући тра-
нсфери другим нивоима власти (шум-
арство) из  Буџета Министарства за пр-
ивреду - Кантоналне управе за шумар-
ство,  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде  за 2014. годину (у даљем тек-
сту Програм), дефинише битне елеме-
нте за добијање сагласности за Прог-
рам од стране Владе Босанско-подри-
њског кантона, као што су општи и по-
себни циљеви, критерији за расподје-
лу средстава, потребна средства, кори-
сници средстава, процјена резултата 
те процјена непредвиђених расхода и 
издатака. 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
 
3.1. Општи циљ Програма 

 
(1) 

 
Основни циљ програма јесте 

пружање подршке пословним субјект-
има регистрованим за обављање посл-
ова у шумарству у активностима које 
доприносе стварању услова за одржи-
во господарење шумама, цертифико-
вање шума ФСЦ и ИСО стандарди, ор-
ганизовање техничких специјалистич-
ких курсева и унапређење шумарства 
кроз његу шумских култура на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

(2) 
 

Програм садржи посебан (спец-
ифичан) циљ Програма у оквиру којег 
ће се пружати подршка корисницима 
Програма.  
 
3.2.  Посебан (специфичан) циљ 
        Програма 
 

(1) 
 

У складу са општим циљем, по-
себни специфични циљ Програма је: 
 

1) Цертификовање шума ФСЦ  
и ИСО стандарди; 

2) Организовање техничких специ-
јалистичких курсева; 

3) Унапређење шумарства кроз ње-
гу шумских култура. 

 
(2) 

 
У оквиру првог специфичног 

циља обезбједиће се подршка привре- 
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дним субјектима у суфинансирању 
пројеката који омогућавају одрживо 
господарење шумама у смислу церти-
фиковања шума ФСЦ и ИСО стандар-
ди. Право на суфинансирање имају 
сви пројекти започети у 2014. години 
који се односе на цертификовање шу-
ма, на начин да се суфинансирају већ 
окончане и започете активности у вези 
цертификовања, а које се одвијају у пе-
риоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.год. 
 

У оквиру другог специфичног 
циља обезбједиће се подршка органи-
зовање техничких специјалистичких 
курсева. 
 

У оквиру трећег специфичног 
циља обезбједиће се подршка и унап-
ређење шумарства кроз његу шумских 
култура. 
 
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 28.000 КМ. 
Средства за ове намјене налазе се на 
економском коду 614 100 – Текући тра-
нсфери другим нивоима власти (шум-
арство). 
 

(2) 
 

За сваки посебан (специфичан) 
циљ дефинисан је сљедећи максимал-
ни буџет: 
 

1. Цертификовање шума ФСЦ и 
ИСО стандарди 
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Максимални буџет:     8.600 КМ 

 
2. Организовање техничких специ-

јалистичких  курсева 
 

Максимални буџет:     2.900 КМ 
 
3. Унапређење шумарства кроз ње-

гу шумских култура 
 

        Максимални буџет          16.500 КМ 
 

(3) 
 

Укупан износ средстава који ће 
бити расположив за пројекте за сред-
ствима износи 28.000 КМ. 
 

(4) 
 

У случају потребе, Министарст-
во може направити редистрибуцију 
средстава са једне на другу компоне-
нту у износу до 10 процената од изно-
са компоненте. У случају потребе веће 
корекције средстава између поједина-
чних компоненти, односно између ср-
едстава алоцираних на пројекте и зах-
тјеве, Министарство ће Влади Босанс-
ко-подрињског кантона предложити 
измјене и допуне Програма. 
 
5.   КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
      СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи услови 

 
(1) 

 
Средства одобрена Буџетом Бо-

санско-подрињског кантона Горажде 
за 2014. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:16/13), на економском коду 614100  
– Текући трансфери другим нивоима  
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власти (шумарство), у укупном износу 
28.000 КМ, распоређиваће се на основу 
пројеката, у складу са циљевима Про-
грама. 
 

(2) 
 

(Критерији за расподјелу) 
 

За расподјелу средстава, у скла-
ду са општим и посебним циљем Про-
грама користиће се више критерија за 
расподјелу средстава кориснику. 
 
Критерији за расподјелу средстава су: 
 

- Испуњавање општих услова за уче-
ствовање у Програму,  

- Испуњавање посебних услова деф-
инисаних у Програму, 

- Повезаност са општим и посебним 
циљевима Програма,  

- Резултат процеса селекције апли-
кација. 

 
(3) 

 

(Општи услови за учествовање  
у Програму) 

 
 Општи услови омогућавају 
учешће правних лица као корисника 
средстава. Општи услови за учешће 
апликаната у Програму су: 
 

- Да имају регистрацију на простору 
Босанско-подрињског кантона, 

- Да су регистрована као привредна 
друштва која обављају послове у 
шумарству, 

- Да се не налазе у процесу стечаја 
или ликвидације или блокаде ра-
чуна, 

- Да се приједлог пројекта кандидује 
у складу са одредбама овог Прог-
рама. 
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(4) 
  

(Кандидовање приједлога 
 пројекта  за средствима) 

 
Приједлози пројеката доставља-

ју се у складу са јавним позивом који се 
расписује у складу са одредбама Про-
грама.  
 

Минимално један јавни позив 
ће се расписати за све специфичне ци-
љеве Програма.  

 
Јавни позив за достављање при-

једлога пројеката на евалуацију и селе-
кцију проводи се у складу са планови-
ма Министрства за привреду – Канто-
налне управе за шумарство. 
 

(5) 
 

(Одобравање приједлога пројекта ) 
 
 Правилно попуњавање пропис-
ане форме омогућава да се сви аспекти 
приједлога пројеката селектују и проц-
ијене. 
 

Сви приједлози пројеката се од-
обравају у складу са процедурама апл-
ицирања, селекције, евалуације и ран-
гирања. 
 
5.2. Процедуре аплицирања селекци- 
       је и евалуације пројеката  за сред- 
       ствима 
 

(1) 
 

(Апликанти) 
 

Правна лица која испуњавају оп-
ште услове за учествовање у Програму 
имају статус  апликанта. 
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Апликант  аплицира  на средст-
ва из Програма у виду приједлога пр-
ојекта  за  средствима.     
 

(2) 
 

(Корисници  средстава) 
 

Корисници  средстава  су  апли-
канти који су успјешно завршили  про-
цес аплицирања, селекције и евалуа-
ције и који су успјешно рангирани за  
кориштење средстава из овог Програ-
ма. 
 

(3) 
 

(Подношење  приједлога  пројеката) 
 
 Приједлози пројеката за сред-
ствима достављају се у форми која је 
прописана од стране Министарства за 
привреду - Кантонална управа за шу-
марство Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Апликант може доставити  при-
једлог Пројекта у којем  је  планирано  
кориштење из средстава из овог Про-
грама на основу јавног позива који  об-
јављује Кантонална управа за шумар-
ство. 
 

Апликант може доставити ви-
ше приједлога Пројекта, али  максима-
лно  један  приједлог  пројекта  за фин-
ансирање активности  у  оквиру  спец-
ифичног  циља. 
  

Уколико  се  у првом јавном  по-
зиву не утроше сва планирана средст-
ва Програма у временском  плану који 
је одређен Програмом, Министарство 
ће расписати други јавни позив за до-
стављање  приједлога  пројеката. 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

Крајњи рок за објављивање ја-
вних  позива је 28.11.2014.године. 
  

Јавни позив ће трајати 10 (десет) 
дана од дана објављивања. 

 
(4) 

 

(Финансирање   
приједлога  Пројеката) 

 
 Укупан буџет предложених пр-
ојеката,  које  апликанти  достављају  за  
финансирање, не може бити  мањи од 
2.000 КМ и већи  од  50.000  КМ.   
 
 Минимални и максимални из-
нос гранта је у распону од 2.000 до  
28.000 КМ, зависно од циља. 
 

Апликанти су обавезни да  оси-
гурају властито учешће у финансира-
њу пројеката у износу минимално 
20%. 
 

Приједлози пројеката чији уку-
пни износ прелази  максимални  износ 
пројекта, у којима је планирани грант 
већи или мањи од утврђене висине и у 
којима није обезбјеђено властито уче-
шће у складу са Програмом, ће бити  
аутоматски  одбијени  као  неприхват-
љиви  за  финансирање. 
 

Минимални и максимални изн-
ос гранта за финансирање и суфина-
нсирање пројеката из средстава овог 
Програма су дефинисани у распону   
како слиједи: 
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ЦИЉ 
Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

1. 

 

Цертификовање шума ФСЦ  
и ИСО стандарди 
 

 
2.000 8.600 КМ 

 

2. 

 

Организовање техничких 
 Специјалистичкихкурсева 
 

 
2.000 

 
2.900 КМ 

 

3. 

 

Унапређење шумарства кроз  
Његу шумских култура 
 

 
 

2.000 16.500 КМ 

 
 

(5) 
 

(Отварање  апликација  
и административна  провјера) 

 
 Отварање апликација и админ-
истративна провјера за приједлоге  пр-
ојеката се проводе најкасније 30 дана 
од  затварања јавног позива. 
 
 Административна провјера се  
проводи у циљу утврђивања да ли  ап-
ликант испуњава услове за учествова-
ње у кориштењу средстава Министа-
рства за привреду -Кантонална управа 
за шумарство у оквиру овог Програма. 
 
 Административном провјером  
комисија ће провјеравати да ли је  сва-
каапликација задовољила сљедеће ус-
лове: 
 

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

- да  је апликација у  складу  са  опш-
тим  и  специфичним  циљем  Про-
грама, 

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

Уколико су ови услови испу- 
њени, комисија ће апликацију евалуи-
рати у складу са одредбама Програма. 
У супротном, апликација ће и без ев-
алуације бити одбијена из админис-
тративних разлога.  
 

Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене.  
 

Након проведене администра-
тивне процедуре, Министарство- Кан-
тонална управа за шумарство ће оба-
вијестити све апликанте о резултатима 
административне провјере. 
 

(6) 
 

(Евалуација достављених  
приједлога пројеката) 

 
За провођење процеса селекц-

ије, евалуације и оцјењивања пројеката 
Министарство формира комисију.  
 

Комисија све достављене апли-
кације разматра и евалуира у периоду 
од максимално 30 дана од завршетка 
административне провјере. 
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У евалуацији пројеката комиси-
ја примјењује пет група индикатора и 
то: 
 

- Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

- Релевантност 
- Методологија 
- Одрживост 
- Буџет и трошковна ефикасност 

 

(7) 
 

(Оцјењивање апликација) 
 

Евалуација апликација се пров-
оди на основу Скале за евалуацију. Ев-
алуациони критерији су подијељени у 
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
дгрупу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљједећим категоријама процј-
ена:  
 

1 - веома слабо;  
2 - слабо;  
3 - адекватно;  
4 - добро;  
5 - веома добро. 

Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој скали. Ма-
ксималан број бодова за пројекат изно-
си 100. 
 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова се одбацују у првом кругу се-
лекције. Уколико је укупан резултат у 
поглављу релевантност мањи од 15, 
апликација се одбија без обзира на до-
бивен укупан максималан број бодова. 
Уколико је укупан резултат у погла-
вљу буџет и трошковна ефикасност  
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  збир оцјена 
добивених од свих чланова комисије 
подјели са бројем чланова комисије. 

 

(8) 
 

(Скала за евалуацију) 
 

СКАЛА  ЗА  ЕВАЛУАЦИЈУ  ПРОЈЕКАТА  И  ЗАХТЈЕВА 

ОПИС ИНДИКАТОРА 
ОЦЈЕНА 

ПРОЈЕКТИ 
ОЦЈЕНА 

ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
       пројектом 

5  

1.2. Процијењени ниво техничког знања  неопходног  
        за имплементацију пројеката 

5  

2.  Релевантност 30 30 

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, опште  
       и посебне циљеве Програма? 

5x2 5x2 
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2.2. Колико је апликација релевантна за посебне услове 
       Програма? 

5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване 
       резулате Програма? 

5x2 5x2 

3.    Методологија 10  

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

5  

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна 
       анализа проблема, да ли су предложене активности 
       одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, 
       те да ли су на задовољавајући начин укључени сви  
       који могу допринијети рјешавању проблема? 

5  

4.   Одрживост 20 20 

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

5 5 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитив- 
       не мултипликативне ефекте на привреду Босанско- 
       подрињског кантона? 

5x2 5x2 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се 
       тражи финансирање одрживи у финансијском смис- 
       лу и да ли ће се остваривати и након престанка фи- 
       нансирања из средстава Министарства за привреду? 

5 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и оче- 
       киваних резултата задовољавајући? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

 5.3. Да ли су предложени трошкови активности обра- 
        зложени на начин да доказују да ће средства Прог- 
        рама бити искориштена на ефикасан и економичан 
        начин? 

5x2 5x2 

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
(9) 

 

(Процедуре одобравања  
приједлога пројеката) 

 
Пројекте који су у процесу евалуације  

 

добили више од 70 бодова комисија 
рангира по броју освојених бодова. 
 

Након  проведеног  рангирања,  
одобравају се сви најбоље рангирани   



Број 14 – страна 1954 
 
 
пројекти до висине расположивих ср-
едстава која су Програмом дефиниса-
на за сваки појединачни циљ. Сви  нај-
боље рангирани пројекти за које  пост-
оје распложива средства имају статус  
одобрених  пројеката. 
 

Приједлози пројеката који има-
ју више од 70 бодова, али за чије фина-
нсирање нема расположивих средста-
ва, стављају се на листу чекања у случ-
ају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм, или доношења одлуке о пр-
ерасподјели средстава у складу са од-
редбама Програма.  
 

Све одобрене пројекте Минис-
тарство - Кантонална управа за шума-
рство предлаже Влади да, у складу са 
Законом о извршењу Буџета, донесе 
одлуку о одобравању средстава из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона – 
економски код 614 100 – Текући транс-
фери другим нивоима власти (шумар-
ство). 
 

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

У случају да је планирано фин-
ансирање или суфинансирање пројек-
та из Програма веће од 8.000 КМ и 
мање или једнако износу од 10.000 КМ, 
уз нацрт уговора подноси се и прије-
длог закључка Владе о давању сагласн-
ости министру за привреду за потпи-
сивање уговора. Након прихватања 
приједлога одлуке од стране Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
пројекат је одобрен те се приступа  
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потписивању уговора за финансирање 
или суфинансирање пројекта. 
 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације пројекта, вријеме 
имплементације, обавезе корисника 
средстава и Министарства за привреду 
и начин обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 
 
5.3. Приоритети и посебни услови  

 
(1) 

 

Приликом процеса селекције и 
евалуације предност ће се давати про-
јектима чија имплементација укључује 
реализацију приоритета дефинисаних 
Програмом. 
 

(2) 
 

Основни приоритет овог Прог-
рама је цертификовање шума ФСЦ и 
ИСО стандарди. Право на суфинанси-
рање имају сви пројекти започети у 
2014. години који се односе на цертиф-
иковање шума, на начин да се суфина-
нсирају већ окончане и започете акти-
вности у вези цертификовања, а које 
се одвијају у периоду од 01.01.2014. до 
31.12.2014.године.  
 

Други приоритети овог Прогр-
ама су организовање техничких специ-
јалистичких курсева и унапређење шу-
марства кроз његу шумских култура, а 
све ради општег интереса и дугорочн-
их циљева заснованих на принципима 
одрживог господарења шумама на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

Активности које доприносе ње-
говом остваривању имају предност за 
учествовање у Програму. 
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(3) 
 

Предност при додјељивању пр-
ојеката у оквиру специфичних циље-
ва, ће имати пословни субјекти који: 
 

- су пословали са добитком у посље-
дње двије године, 

- већину продаје остварују на иност-
раном тржишту, 

- у протекле двије године нису отпу-
штали раднике, 

- су у протекле двије године обезби-
једили раст укупног пословања. 

 
3.  НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

 
(1) 

 

Корисници  средстава  по  овом  
Програму су привредни субјекти реги-
стровани за обављање послова у шу-
марству.  
 

Привредни субјекти су, поред 
општих услова, обавезни испуњавати 
и сљедеће услове: 
 

- Да су регистровани минимално дв-
ије године од дана достављања ап-
ликације, 

- Да су регистровани као друштва 
ограничене одговорности или дио-
ничарска друштва која испуњавају 
услове за обављање послова из об-
ласти шумарства, 

- Да имају минимално 20 стално за-
послених радника, 

- Да дјелатност обављају на просто-
ру Босанско-подрињског кантона 
Горажде, 

- Да немају неизмирених обавеза за 
порезе и доприносе, осим обавеза 
за које су обухваћене уговором о 
репрограмирању обавеза, 

- Да су доставили извјештај о намјен- 

Број 14 – страна 1955 
 

 
ском утрошку средстава за одобре-
на средства од стране Владе Босан-
ско-подрињског кантона за протек-
лу годину, 

- Да су испунили уговорене обавезе 
по одобреним грантовима Владе 
Босанско-подрињског кантона у 
задњој  години. 

 
4. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду и Кантоналној управи за 
шумарство и Програм не захтијева ан-
гажовање додатних радника на прово-
ђењу Програма. Радници Министарст-
ва који ће бити укључени у имплемен-
тацију пројекта су: 
 

- Супервизор програма: Бардак Есад 
 

- Службеник за мониторинг  
и извјештавање:     Сијерчић Расим 
 

- Намјештеник надлежан  
за администрацију:    Шалака Нијаз 

 
5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 

 
(1) 

 

Реализацијом Програма очекује 
се остваривање конкретних резултата 
од стране апликаната којима су одоб-
рена средства. 
 

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

Цертификовање шума ФСЦ и ИСО ст-
андарди, организовање техничких сп-
ецијалистичких курсева и унапређење 
шумарства кроз његу шумских култу-
ра. 
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Апликанти су дужни у приједлогу пр-
ојекта навести специфичне резултате 
који су директно повезани са дјелатно-
шћу  привредних  друштава  и  морају  
бити мјерљиви и јасно временски од-
ређени. 
 

(2) 
 

Мјерење резултата активности  
ће се вршити на основу резултата мон-
иторинга имплементације и резултата 
обиласком  корисника на терену и на  
основу писаних извјештаја корисника 
средстава. 
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисни-
ци Програма су дужни након  утрош-
ка одобрених средстава доставити Ми-
нистарству за привреду извјештај о пр-
оведеним активностима које су одоб-
рене за финансирање из Програма. 
Форма и садржај извјештаја о утрошку 
средстава ће бити достављени свим 
корисницима  средстава.  
 

(3) 
 

Надзор над реализацијом Прог-
рама утрошка средстава са економског 
кода 614 100 – Текући трансфери дру-
гим нивоима власти (шумарство) врш-
иће Министарство за привреду и Кан-
тонална управа за шумарство Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и сл-
ужбеници Министарства који су дефи-
нисани Програмом. 
 
6. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

(1) 
 

У приједлозима пројеката за ср- 
едствима апликанти су дужни проци- 

10. новембар/студени 2014. 
 

 
јенити све ризике који могу утицати 
на остваривање планираних резултата 
пројекта. 
 

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

Број:03-14-1707/14               П Р Е М И Ј Е Р 
10.11.2014.године    Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, својом Одлуком број: 
03-14-1707/14 дана 07.11.2014. године 
усвојила је Програм подстицаја за шу-
марство за 2014. годину. 
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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 44. став 1. тачка 2. Закона  
о концесијама („Службене  новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/03) и члана 14. Уговора о кон-
цесији за кориштење вода Оглечевске 
ријеке за потребе узгоја рибе и рибље 
млађи број: 03-14-1501/08 од 17.07.2008. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 102. редовн-
ој сједници, одржаној дана 07.11.2014. 
године, д о н о с и: 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о  раскиду Уговора о концесији  
за кориштење вода Оглечевске 

ријеке за потребе узгоја рибе  
и рибље млађи 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
подрињског кантона Горажде, као ко-
нцесор, једнострано раскида Уговор о 
концесији за кориштење вода Оглече-
вске ријеке за потребе узгоја рибе и 
рибље млађи, у општини Горажде, бр-
ој: 03-14-1501/08 од 17.07.2008. године, 
закључен са привредним друштвом 
„Каја компани” д.о.о. Горажде, као ко-
нцесионаром, због неиспуњавања уго-
ворних обавеза концесионара.  
 

Члан 2. 
 

          Овом Одлуком стављају се ван 
снаге Одлука о додјели концесије за 
кориштење вода Оглечевске ријеке за 
потребе узгоја рибе и рибље млађи на 
подручју  општине Горажде, број: 03-
25-863/08 од 29.04.2008. године и Одлу-
ка о измјени Одлуке о додјели концес-
ије за кориштење вода Оглечевске ри-
јеке за потребе узгоја рибе и рибље мл-
ађи на подручју  општине Горажде, 
број:03-25-1272/08 од 19.06.2008. године. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1708/14               П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” број: 
5/03),  а у вези са чланом  35. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињ- 

Број 14 – страна 1957 
 
 
ског кантона Горажде за 2014.годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број; 16/13), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 102. редовној сједн-
ици, одржаној дана 07.11.2014. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 
поступка одабира најповољнијег 

понуђача за извођење радова 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду  Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
покрене поступак одабира најповољ-
нијег понуђача за извођење радова на 
санацији приступног пута и уређења  
дворишта на локалитету РТВ предај-
ника „Бисерна”, у власништву Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак одабира најповољниј-
ег понуђача извршиће се у складу са 
позитивним законским прописима ко-
ји регулишу ову област. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства ће се обезбиједити из Бу-
џета Министарства за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 821 300 ОПР 002 - Набавка 
опреме - репетитори. 
 



Број 14 – страна 1958 
 
 

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:03-14-1710/14                П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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-
1037/14 од 23.07.2014.године о усвајању 
,,Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину” и Упутст-
ва за остаривање новчаних подстицаја 
у примарној пољопривредној произво-
дњи, број:04-14-739-11/14 од 08.08.2014. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 102. редов-
ној сједници, одржаној дана 07.11.2014. 
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  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
7.980,00 КМ ЈП Ветеринарска станица 
д.о.о. Горажде по Програму новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2014.го-
дину, за извршену дијагностику, одно-
сно израду млијечних картона (266 x 
30 КМ). 
 

Члан  2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња – суфинансирање из-
раде млијечних картона – превенти-
вна дијагностика. 
 Средства уплатити на жирора-
чун ЈП Ветеринарска станица д.о.о. 
Горажде број:1011400000018010, отвор-
ен код Привредне банке Сарајево 
д.д. 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:03-14-1711/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.године    Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

886 
 

На  основу члана   24.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број  



10. новембар/студени 2014. 
 
 
5/03), члана 35. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 16/13), Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 102. редовној сједници, одржаној да-
на 07.11.2014 године, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку  
службених путничких моторних 

возила 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да  изврши  наб-
авку 2 (два) службена путничка мотор-
на возила, офарбана у полицијске боје, 
са малопродајном цијеном до 60.000 
КМ (за оба возила) и то сљедећих ка-
рактеристика: 
 
a) запремина мотора: минимално 

1500 ццм 
б) врста мотора: дизел   
ц) снага мотора: минимално 75 КW 
д) мјењач брзине: М+А 
е) сједишта: 4+1 
ф) врата: 4+1 
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за набавку 
службених путничких моторних вози-
ла из члана 1. ове Одлуке осигурана су 
из средстава утврђених у раздјелу 14. 
организациони код 142. – Управа пол-
иције Министарства за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона  

Број 14 – страна 1959 
 
 
Горажде,   економски код 821300 - На-
бавка опреме Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2014. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона” број:16/13 ). 
 

Набавка сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке планирана је Пла-
ном набавке сталних средстава Управе 
полиције МУП-а Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2014. годину, 
број:07/I-14-3049/14 од 22.08.2014. године. 

Набавку опреме обавити у скла-
ду са Законом о јавним набавкама Бо-
сне и Херцеговине . 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, свако из своје 
надлежности. 
 

Члан 4. 
 

ОваОдлука 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:03-14-1724/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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- 



Број 14 – страна 1960 
 
 
нтона Горажде, на својој 102. редовној 
сједници, одржаној дана 07.11.2014.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Коначне листе реда 

првенстваза продају 28 станова  
у стамбено-пословном објекту 
“Градина” у власништву ГПД 

“Дрина” д.о.о. Горажде борцима  
и члановима њихових породица 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се Кон-

ачна листа реда првенства за продају 
28 станова у стамбено-пословном обје-
кту “Градина” у власништву ГПД “Др-
ина” д.о.о. Горажде борцима и члано-
вима њихових породица, коју је сачи-
нило Министарство за борачка пита-
ња БПК Горажде, а иста је саставни 
дио ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

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:03-27-1714/14               П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 45. Закона о извршењу 
Буџета („Службене новине Босанско –  

10. новембар/студени 2014. 
 

 
подрињског кантона Горажде” број: 
16/13), а у складу са Програмом утро-
шка средстава са економског кода 
614200 – „Текући трансфери поједин-
цима” БОР 005 – стипендирање и обез-
бјеђење уџбеника за дјецу припадника 
борачке популације, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 102. редовној сједници, одржаној да-
на 07.11.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средставана 
име набавке уџбеника дјеци у стању 

социјалне потребе која редовно 
похађају средњу школу 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у укупном износу од 4.350,00 КМ (сло-
вима: четри хиљде три стотине педес-
ет) КМ на име набавке уџбеника дјеци  
у стању социјалне потребе која редов-
но похађају средњу школу у 2014/2015. 
години.   

Корисници и појединачни из-
носи средстава утврђени су списком 
које је сачинило Министарство за бор-
ачка питања, а исти је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбијед-
ити из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско-подрињског кант-
она Горажде, економски код 614200 - 
“Текући трансфери појединцима” –                
БОР 005 – стипендирање и обезбјеђе-
ње уџбеника за дјецу припадника 
борачке популације. 
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства уплатити на жиро-
рачун НЛБ Тузланска банка филијала 
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:03-14-1715/14       П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 о утрошку средстава 
са кода 614200 – Текући трансфери по-
јединцима – БОР - 005 и Закона о извр-
шењу Буџета (“Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 16/13), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 102. ре-
довнојсједници, одржаној дана 07.11. 

2014. године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средставаза 

изградњу спомен-обиљежја, уређење 
мезарја и гробаља 

 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 29.570,00 КМ за суфинан-
сирање пројеката и захтјева за    изгра-
дњу спомен-обиљежја, уређење мезар-
ја и гробаља и то: 

 

Р/Б Апликант Назив пројекта Износ 

1. Организација породица 
шехида и погинулих бораца 

Пројекат изградње спомен-
обиљежја Рудо 

5.000,00 

2. 
Организација породица 
шехида и погинулих бораца 

Пројекат ограђивања мезарја 
шехида–погинулих бораца село 
Спаховићи 

1.500,00 

3. Организација породица 
шехида и погинулих бораца 

Пројекат изградње хир-чесме и 
спомен-обиљежја  у МЗ Осјечани 

2.000,00 

4. 
Удружење демобилисаних 
бораца АРБиХ Фоча - 
Устиколина 

Пројекат изградње спомен-
обиљежја браниоцима БиХ, 
шехидима – погинулим борцима 
АРБиХ Фоча -Устиколина 

10.000,00 

5. ЈОБ VI Хреновачки батаљон 
Прача-Хреновица 

Пројекат изградње спомен-
обиљежја Баре 

3.000,00 

6. 
Меџлис Исламске заједнице 
Горажде 

Пројекат уређења мезарја у 
Витковићима и Фаочићима 
(3.500,00 +3.500,00) 

7.000,00 

7. 
МЗ Зупчићи 

Захтјев за уређење два мезарја - 
завршни радови 

1.070,00 
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Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на жирорачуне: 
 

- Организација породица  
шехида – палих бораца   
износ од                            9.570,00 КМ  
на број жирорачуна: 
          1011400000324239 - ПБС банка, 

- Удружење демобилисаних  
бораца АРБиХ  
Фоча–Устиколина  
износ од                          10.000,00 КМ   
на број    жирорачуна: 
             1325002000634411-НЛБ банка 

- ЈОБ VI - Хреновачки батаљон 
Прача–Хреновица  
у износу од  3.000,00 КМ  
на број жирорачунa:  
 1610000105870079 Раифaизен банка 

- Меџлис Исламске заједнице 
(Витковићи и Фаочићи)  
у износу од                  7.000,00 КМ а 
број жирорачунa:  
1990540005488935- Шпаркасе банкa. 

 
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 табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1723/14              П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

890 
 

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 102. редовној 
сједници, одржаној 07.11.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши   набавку 
30.000   литара лож-уља  и 50.000 

килограма дрвене пелети 
 

Члан 1. 
 

            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско- подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку: 
 

a) 30.000 литара лож-уља по цијени 
1,81КМ/л у вриједности 54.300,00 

КМ од досадашњег добављача 
„ЕНОЛ” д.о.о. Горажде према  одр-
едбама  Оквирног Споразума број:  
03-14-2189/11, анекса  Оквирног Сп-

оразума број:03-14-1575/14 од 23.10. 
2014. године и Понуде добављача  
од  04.11.2014. године. 

б)  50.000 килограма  дрвене пелети  од  
добављача FL WOOD д.о.о. Фоча                                  
по цијени 330КМ/кг у вриједности 
16.500,00 КМ, а према одредбама 
Уговора о испоруци дрвене пелети 
број:14-14-413-23/13 од 02.07.2013. 
године  и I анекса уговора број: 14-
14-439-2/14 од 21.10.2014. године и 
Понуде добављача од 04.11.2014. го-
дине. 

 

Члан 2. 
 

           За реализацију ове Одлуке зад- 



10. новембар/студени 2014. 
 
 
ужују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва су обезбијеђена у Буџету Дирекци-
је робних резерви Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2014.годину, 
економски код 613200 – Издаци за ен-
ергију. 
 

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:03-14-1717/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 102. редовној 
сједници, одржаној дана  07.11.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности   

Служби за заједничке послове 
кантоналних органа управе  
за набавку 2 /два/ усисивача 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Служби за за-

једничке послове кантоналних органа 
управе за набавку 2 (два) усисивача, 
укупне вриједности до 500,00 КМ (сло- 
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вима: пет стотина КМ), а за потребе 
одржавање чистоће у просторијама 
зграда Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за наведену набавку 
обезбједиће се из Буџета Службе за зај-
едничке послове кантоналних органа 
за 2014.годину, са економског конта 
821300 - Набавка опреме. 

 
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”. 
 

Образложење 
 
 Будући да су се редовном упот-
ребом покварила два (2) усисивача ко-
ја користе овлаштени корисници Слу-
жбе за заједничке послове кантоналн-
их органа управе, а у циљу замјене та-
ко дотрајале опреме, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

Број:03–14-1718/14      П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде” бр-
ој: 5/03, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 102. редовн-
ој сједници, одржаној дана 07.11.2014. 
године, д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог  

одбора за обиљежавање 25. Новембра  
- Дана државности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Именује се Организациони одб-

ор за обиљежавање 25.новембра - Дана 
државности БиХ у сљедећем саставу: 
 

1. Емир Фрашто, предсједник 
2. Азра Куљух, члан 
3. Зијад Брига, члан 
4. Емир Сијерчић, члан 
5. Мухамед Рамовић, члан 
6. Асим Зец, члан 
7. Зијад Куновац, члан 
8. Анка Ћуровац, члан 
9. Хамдо Сијерчић, члан 

 
Члан 2. 

 
Задатак Организационог одбо-

ра из члана 1 овог Рјешења је да прип-
реми приједлог програма и финансиј-
ског плана обиљежавања 25.новембра - 
Дана државности БиХ и достави га Вл-
ади Босанско-подрињског кантона на 
усвајање.  
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05-1719/14               П Р Е М И Ј Е Р 
07.11.2014.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  

10. новембар/студени 2014. 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 102. редовној 
сједници, одржаној дана 07.11.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 

упражњеног радног мјеста у Служби 
за заједничке послове кантоналних 

органа управе 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за попуну 
упражњеног радног мјеста у Служби 
за заједничке послове кантоналних ор-
гана Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а због одласка намјештеника у 
пензију, и то: 
 

1. Помоћни радник - хигијеничар – 1 
извршилац. 

 
Члан 2. 

 
 Средства за плату запосленог 
на наведеном радном мјесту обезбије-
ђена су у Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа управе за 
2014.годину. 
 

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:03–34-1722/14              П Р Е М И Ј Е Р 
 07.11.2014.године            Емир Фрашто,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. а у вези са 
чланом 28. Правилника о садржају и 
начину полагања стручног испита на-
мјештеника у органима државне слу-
жбе у Федерацији Босне и Херцегови-
не („Службене новине Федерације 
БиХ” број: 75/05) и члана 2. Одлуке о 
комисијама које имају право на накна-
ду за свој рад, а које именују Министа-
рства Босанско–подрињског кантона 
Горажде, број:03-14-896/14 од 25.06.2014. 
године, министар за правосуђе, управу 
и радне односе Босанско-подрињског 
кантона Горажде,  д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одређивању  накнаде за рад  

у Кантоналној комисији  
за полагање стручног и поправног  

испита  намјештеника средње 
стручне спреме 

 
I 

 
Предсједнику и члановима Ка-

нтоналне комисије за полагање струч-
ног испита намјештеника средње стру-
чне спреме, као и записничару  припа-
да накнада за рад у комисији и то: 
 

- предсједнику и члановима Коми-
сије  17,50  КМ  по једном испитан-
ом кандидату 

- записничару  11,90 КМ  по једном 
испитаном кандадату. 

 
II 

 
Предсједнику и члановима Ка-

нтоналне комисије за полагање попра-
вног стручног испита намјештеника  
срење стручне спреме, као и записни- 
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чару припада накнада за рад у коми-
сији  и то: 
 

- предсједнику и члановима комиси-
је 7,00 КМ по једном испитаном ка-
ндидату 

- записничару 4,20 КМ по једном ис-
питаном кандадату. 

 
III 

 
Разлика између износа уплаће-

не накнаде за полагање стручног и по-
правног испита и исплаћеног износа 
за рад у комисији је приход Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

IV 
 
 Даном доношења овог Рјешења 
престаје да важи Рјешење број: 05-14-
1570/08 од 16.10.2008. године.  
 

V 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 

Број:05-14-487/14            ПО ОВЛАШТЕЊУ  
14.10.2014.године                    В Л А Д Е 
     Г о р а ж д е                 Асим Плакало,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА АНТИФАШ-
ИСТА И БОРАЦА НОР-а ОПШТИНЕ 
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, бр-
ој:45/02), д о н о с и: 



Број 14 – страна 1966 
 
 

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-31/1997 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ АНТ-
ИФАШИСТА И БОРАЦА НОР-а 
ОПШТИНЕ  ГОРАЖДЕ. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Удруж-
ења, тако што Имамовић Суљу – 
предсједнику Удружења, Живоје-
вић Узеиру  - замјенику предсјед-
ника Удружења и Ђоковић Хер-
мини – секретару Удружења, пре-
стаје овлаштење за заступање и 
представљање Удружења, а нова 
лица овлаштена за заступање и пр-
едстављање Удружења су: Живоје-
вић Узеир – предсједник  Удруж-
ења, Џафовић Амела -  замјеник 
предсједника Удружења и Цупл-
ов Едиб – секретар Удружења.                                                                                                                                                                                    

 

3. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра удружења разрјешавају дужнос-
ти, а именују се нови чланови Уп-
равног одбора Удружења на осно-
ву Одлуке Скупштине удружења, 
број: 31/014 од 22.09. 2014. године. 

 

4. Уписује се у Регистар удружења,  
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5. који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Надзорног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужнос-
ти, а именују се нови чланови Над-
зорног одбора Удружења на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења, 
број: 31/014 од  22.09.2014. године. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута Удружења, 
јер је на сједници Скупштине Уд-
ружења, одржаној дана 17.09.2014. 
године, донесен нови Статут са сљ-
едећим програмским циљевима и 
дјелатностима: 

 

 Баштињење слободарских и ан-
тифашистичких традиција и нa-
родности Босне и Херцеговине 
и народноослободилачке борбе 
1941 -1945; 

 Развијање антифашистичке св-
ијести, заштита имена и дјела 
Јосипа Броза Тита, његовање 
хуманистичких вриједности ут-
врђених на поштивању људск-
их права и слобода,  на афирм-
ацији антифашизма, антисеми-
тизма, толеранције и међунаци-
оналног и међурелигијског раз-
умјевања; 

 Изградња и развијање слобод-
не, мултинационалне, недјељи-
ве, независне, суверене, секула-
рне и демократске државе Бос-
не и Херцеговине – заједничке 
државе слободних и равноправ- 
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них грађана и народа у њеним 
АВНОЈ-ским међународно при-
знатим   државним границама; 

 Организовано супротстављање 
рестаурацији фашизма у било 
ком облику, формирању и дје-
ловању профашистичких орга-
низација било под којим имен-
ом, ширењу неповјерења, раси-
зма, ксенофобије, антисемитиз-
ма, нетолеранције, вјерске и на-
ционалне мржње међу грађан-
има, те националног сепаратиз-
ма и политичке подјеле Босне и 
Херцеговине; 

 Реафирмација идеје братства и 
јединства народа Босне и Херц-
еговине као највеће тековине и 
вриједности НОБ-а 1941-1945, 
као гаранта заједничког живота 
и успјеха у изградњи босанско-
херцеговачког друштва; 

 Подстицање и организовање 
активности чланова Удружења 
и других субјеката друштва и 
државе на заштити и одржава-
њу споменика, партизанских 
спомен-гробаља и других спом-
ен-обиљежја из НОБ-а, музејск-
их експоната и архивске исто-
ријске грађе у НОБ-у 1941–1945, 
на свим подручјима у Босни и 
Херцеговини; 

 Заштита остварених материјал-
них права и њихово унапређе-
ње по основу учешћа у НОР – у  
1941–1945, као и брига о болесн-
им  и изнемоглим учесницима 
НОР-а; 

 Сарадња са удружењима, асоц-
ијацијама и организацијама ис-
тих или сличних програмских 
активности у земљи и иностра-
нству, сачињавање евиденције  
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и базе података о свом чланст-
ву, снабдијевање часописима, 
брошурама и другим публика-
цијама које издаје и покреће 
њихово издавање Савез антифа-
шиста и бораца НОР-а у Босни 
и Херцеговини.  

 
7. Упис промјена из тачки 2, 3., 4. и  5. 

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана  07.10. 2014. године.  

 
8. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–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 АНТИФАШИСТА 

И БОРАЦА НОР-а ОПШТИНЕ ГОР-
АЖДЕ  уписано  је у Регистар удруже-
ња, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе, да-
на 25.12.1997. године, под регистарск-
им бројем Р-I-31/1997 у прву књигу Ре-
гистра. 

Дана 22.11.2006. године, изврш-
ене су сљједеће промјене: промјена на-
зива и скраћеног назива Удружења, 
промјена лица овлаштених за заступа-
ње и представљање Удружења и пром-
јена Статута, а дана 08.04.2014. године, 
извршена је промјена лица овлаштен-
их за заступање и представљање Удру-
жења и промјена чланова Управног и 
Надзорног одбора. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-57/14 
од 30.09.2014. године обратилосе УДР- 
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УЖЕЊЕ АНТИФАШИСТА И БОРА-
ЦА НОР-а ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ за 
упис у Регистар промјене  лица овлаш-
тених за заступање и представљање 
Удружења, промјене чланова Управн-
ог и Надзорног одбора Удружења и 
промјене Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 27/014 од 27.09.2014. године, о из-
бору лица за функције у Управном од-
бору Удружења антифашиста и бора-
ца НОР-а Општине Горажде, Одлука 
број: 29/014 од 27.09.2014. године, о из-
бору лица за функције у Надзорном 
одбору Удружења антифашиста и бо-
раца НОР-а Општине Горажде, Одлу-
ка број:30/014 од 22.09.2014. године, о 
разрјешењу лица овлаштених за засту-
пање и представљање Удружења, Одл-
ука број: 31/014 од 22.09.2014. године, о 
избору органа и тијела Удружења  ан-
тифашиста и бораца НОР-а Општине 
Горажде, Статут Удружења и Записн-
ик са сједнице Скупштине Удружења, 
број: 26/014 од 22.09.2014. године. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово 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  
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ово Рјешење оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број:12/13) и доказ о ње-
ној уплати налази се у спису предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о  уплати налази се у спису предм-
ета. 
 

Број:УП-1:05-05-57/14    ПО ОВЛАШТЕЊУ  
07.10.2014.године                    В Л А Д Е              
     Г о р а ж д е                Асим Плакало,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву УДРУЖЕЊА СПОРТСКИ 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЛИБЕРО”, на ос-
нову члана 29. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине”, 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 Гор-
ажде, УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИ 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЛИБЕРО”. 

 

Скраћени назив Удружења је: 
СФК „Либеро”. 
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Сједиште Удружења је у Горажду, 
улица Омера Вране бр.42.   

 

2. Упис је извршен под регистарским 
бројем Р-I-7/2014 у прву књигу Рег-
истра, дана 22.10.2014. године. 

 

3. Удружење Спортски фудбалски 
клуб “Либеро” је добровољно, нев-
ладино, ванстраначко удружење са 
сљедећим  програмским циљевима 
и дјелатностима: 

 

 Остваривање врхунских спор-
тских резултата; 

 Изграђивање спортисте као 
врхунског такмичара и његове 
личности у духу захтјева вре-
мена у којем живимо; 

 Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

 Рад са члановима Клуба у му-
шким и женским селекцијама 
-  сениорским, јуниорским, ка-
детским и дјечијим,  и на тај 
начин окупљање већег броја 
заинтересованих за бављење  
спортом; 

 Афирмација и подстицање 
чланова клуба за бављење сп-
ортом, развојем спортских вје-
штина и здравог спортског 
жи-вљења; 

 Представљање и афирмација 
Општине Горажде, Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
ФБиХ и државе Босне  Херцег-
овине на домаћим, односно 
међународним такмичењима;           

 Обучавање;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Планирање и вођење  физич-
ког вјежбања; 

 Организовање спортских при-
према и такмичења; 

 Набавка, изнајмљивање и зак- 
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уп опреме, објеката и спортск- 
их реквизита; 

 Послови стручног оспособља-
вања, усавршавања и информ-
исања; 

 Савјетодавне и стручне услу-
ге. 

 
4. Лице  овлаштено  за заступање и 

представљање Удружења  је: 
 

Сенад Хубјер  - директор Клуба 
 
5. Удружење Спортски фудбалски 

клуб „Либеро” дјелује на подручју  
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде и даном уписа код овог Ми-
нистарства стиче својство правног 
лица, чији  надзор над радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатн-
ост Удружења. 

 
6. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
аката на основу којих је регистров-
ано, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење Спортски фудбалс-

ки клуб „Либеро”  поднијело је Мини-
старству за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде захтјев за упис у Регистар уд-
ружења, који се води код овог Минис-
тарства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука  
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о оснивању Удружења, Статут Удруж-
ења (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње Удружења и списак чланова органа 
управљања. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде је оцијенило 
да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар Удружења Спортски фудбалс-
ки клуб „Либеро”, стога је,  сходно од-
говарајућим одредбама Закона о удру-
жењима  и фондацијама  („Службене 
новине Федерације Босне и Херцегов-
ине” број: 45/02), одлучено као у дисп-
озитиву овог 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 ис-
товјетна примјерка и уз исту  се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број:12/13) и доказ о ње-
ној уплати налази се у спису предмета. 

Накнада за упис у Регистар Уд-
ружења у износу од  200,00  КМ уплаћ-
ена је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број: 05-14-120/14 од 12. 
03.2014. године и доказ о  уплати на-
лази се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-58/14    ПО ОВЛАШТЕЊУ   
22.10.2014.године                    В Л А Д Е 
     Г о р а ж д е                  Асим Плакало,с.р 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  
„ПОВРАТАК”,  на основу члана 33. За-
кона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-14/2000, у прву књигу Рег-
истра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРА-
ЂАНА „ПОВРАТАК”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена назива Удружења, 
тако што се назив Удружења: Удр-

ужење грађана „Повратак“ мије-
ња и нови назив Удружења је: Удр-
ужење „Повратак” Устиколина. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена скраћеног назива 
Удружења, тако што се скраћени 
назив удружења:УГ „ПОВРАТАК” 
мијења и нови скраћени назив Уд-
ружења је: У „ПОВРАТАК” УСТИ-
КОЛИНА. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за  
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правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Удруж-
ења, тако што  Марић Љубу – под-

предсједнику Удружења, престаје 
овлаштење за заступање и предст-
ављање Удружења, док Михајлов-

ић Петар и даље остаје предсједн-

ик Удружења, односно  лице овла-
штено за заступање и представља-
ње Удружења, а за замјеника 
предсједника  Удружења именован 
је Владимир Ковач. 

 
5. 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 Ми-

хајловић Петар – предсједник Ск-

упштине, разрјешава дужности, а 
за новог предсједника Скупшти-
не именован је Костовић Перо. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшти-
не Удружења, тако што се досада-
шњи чланови Скупштине Удруже-
ња, који су били именовани Одлук-
ом Скупштине Удружења, дана 
12.07.2000. године, разрјешавају ду-
жности, а именују се нови чланови 
Скупштине Удружења, на основу 
Одлуке Скупштине Удружења, бр-
ој: 03-8/2014 од 29.09.2014. године.  

 
7. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  
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Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Извршног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Извршног одбо-
ра Удружења, који су били имено-
вани  Одлуком Скупштине Удруж-
ења, дана 12.07.2000. године, разрје-
шавају дужности, а именују се нови 
чланови Извршног одбора Удруж-
ења, на основу Одлуке Скупштине 
Удружења, број:03-14/2014 од 29.09. 
2014. године.  

 
8. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Надзорног  одб-
ора Удружења, који су били имено-
вани  Одлуком Скупштине Удруж-
ења, дана 12.07.2000. године, разрје-
шавају дужности, а именују се нови 
чланови Надзорног одбора Удруж-
ења на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број: 03-12/2014 од 29.09 
.2014. године.  

 

9. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута Удружења, 
јер је на сједници Скупштине Удр-
ужења, одржаној дана 29.09.2014.го-
дине, донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и дј-
елатностима: 

 

 Залагање за досљедно спрово-
ђење анекса 7 Дјетонског спор-
азума и примјену законских 
прописа који се односе на заш-
титу права избјеглих и расељ- 
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ених лица и повратника; 

 Контактом са локалним влас-
тима пратити број повратника 
који су обновили своје предр-
атне стамбене објекте и број 
још избјеглих и расељених ли-
ца којима је у томе помоћ пот-
ребна, те праћењем јавних по-
зива и контактом са донатори-
ма помоћи и упутити поврат-
нике да аплицирају, како за 
оправку кућа, тако и за инф-
раструктуру и пројекте само-
одрживог повратка; 

 Обавјештавати и помагати по-
вратницима за аплицирање у 
јавним позивима за самоодрж-
иви повратак ради обезбјеђе-
ња сточног фонда и механиза-
ције, као и контакт са свим до-
наторима који помажу повра-
так; 

 Успостављати сарадњу, како 
са домаћим, тако са међунаро-
дним институцијама власти и 
организацијама опредјељен-
им за помоћ и расељеним и 
повратницима, кроз  организ-
овање едукативних предава-
ња, семинара и учешћа у рас-
правама код доношења закон-
ских прописа којима се регул-
ишу права повратника и расе-
љених лица; 

 Успостављати сарадњу са лок-
алном заједницом и привред-
ним организацијама у циљу 
запошљавања повратника, ор-
ганизовати обуке и едукацију 
повратника за рад, како у 
привредним друштвима, тако 
на отпочињању приватног би-
зниса на својим имањима са 
циљем стварања услова за бо-
љи живот повратника; 
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 У сарадњи са образовним инс-
титуцијама и школама омогу-
ћити дјеци повратника и одр-
аслих школовање и образова-
ње одраслих у локалним зајед-
ницама повратка у складу са 
законом. 

 
10. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. и 9. диспозитива овог Рјешења 
извршен је дана 30.10. 2014. године.  

 
11. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минис-
тарства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области  на  коју се односи дјелатн-
ост Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ПОВ-

РАТАК” уписано је у Регистар удруж-
ења, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе, да-
на 17.07.2000. године, под регистарск-
им бројем Р-I-14/2000, у прву књигу 
Регистра. 

Захтјевомброј: УП-1:05-05-60/14 
од 27.10.2014. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ПОВРАТАК”  за 
упис у Регистар промјене назива и ск-
раћеног назива Удружења, промјене 
лица овлаштених за заступање и пред-
стављање Удружења, промјене предс-
једника и чланова Скупштине Удруж-
ења, промјене чланова Извршног и 
Надзорног одбора Удружења и промј-
ене Статута Удружења.  

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 03-6/2014 од 29.09.2014. године, о  
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промјени назива и скраћеног назива 
Удружења,Одлука број:03-9/2014 од 
29.09.2014. године, о разрјешењу руко-
водства, Одлука број:03-21/2014 од 29. 
09.2014. године, о именовању радних 
тијела Удружења, Одлука број: 03-11/ 
2014  од 29.09.2014. године, о заступању 
и представљању, Одлука број: 03-10/ 
2014  од 29.09.2014. године,  о разрјеше-
њу чланова Надзорног одбора, Одлука 
број:03-12/2014 од 29.09.2014. године, о 
именовању Надзорног одбора, Одлука 
број:03-13/2014 од 29.09.2014. године, о 
разрјешењу старог сазива чланова Изв-
ршног одбора, Одлука број:03-14/2014 
од 29.09.2014. године о именовању чла-
нова Извршног одбора Удружења, Од-
лука број:03-8/2014 од 29.09.2014. годи-
не, о престанку важења Одлуке о име-
новању оснивача Удружења и усваја-
ње Одлуке о именовању Скупштине 
Удружења, Одлука број :03-20/2014 од 
29.09.2014. године о разрјешењу предс-
једника Скупштине Удружења у стар-
ом сазиву  и именовање новог предсје-
дника  Скупштине у новом сазиву, Од-
лука број:03-7/2014 од 29.09.2014. годи-
не, о стављању ван снаге Статута из 
2000. године  и доношење новог Стату-
та, Сагласност општинског начелника 
Општине Фоча – Устиколина, број: 02-
05-889-1/2014 од 17.10.2014. године,  да 
Удружење може у назив Удружења ко-
ристити назив Устиколина, Записник 
са сједнице Скупштине Удружења и 
Статут Удружења.  
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцјенило је да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но- 
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вине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у упр-
авном 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 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број:12/13) и доказ о ње-
ној уплати налази се у спису предмета. 
Накнада за упис промјена Удружења у 
Регистар удружења у износу од 100,00 
КМ уплаћена је на одговарајући рачун 
у складу са Рјешењем број:05-14-120/14 
од 12.03.2014. године и доказ о  уплати 
налази се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-60/14   ПО  ОВЛАШТЕЊУ                                                                
30.10.2014.године                   В Л А Д Е     
     Г о р а ж д е                Асим Плакало,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНИХ  
ЖРТАВА РАТА БОСАНСКО–ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА 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 
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1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде под регистарским број-
ем Р-I-25/1997 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЦИВ-
ИЛНИХ ЖРТАВА РАТА БОСАН-
СКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
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 представљење Удруж-
ења, тако што Осму Обарчанину – 
предсједнику Удружења и Фери-
ди Смајовић–допредсједнику Уд-
ружења престаје овлаштење за зас-
тупање и представљање Удруже-
ња, а нова лица овлаштена за засту-
пање и представљање удружења 
су: Ферида Смајовић – предсједн-
ик Удружења и Нефиса Клапух – 
допредсједник 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  Ос-
мо Обарчанин – предсједник Ску-
пштине Удружења, разрјешава ду-
жности, а ново лице именовано за 
предсједника Скупштине Удруж-
ења је: Емира Ђозо. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, именовање новог члана Ск- 
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упштине и Управног одбора Удр-
ужења, а на основу Одлуке Скуп-
штине Удружења број: 26-10/14 од 
15.10.2014. године. 

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4. 

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 06.11.2014. године.  

 
6. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном Уписа код овог Минис-
тарства, стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење цивилних жртава 

рата Босанско–подрињског кантона 
Горажде уписано је у Регистар удруж-
ења, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  Бо-
санско-подрињског кантона  Горажде, 
дана 22.09.1997. године, под регистарс-
ким бројем Р-I-25/1997 у прву књигу 
Регистра. 

Дана 02.04.2012. године, изврш-
ене су сљедеће промјене: промјена на-
зива и скраћеног назива Удружења, 
промјена лица овлаштених за заступа-
ње и представљање Удружења, промје-
на чланова органа управљања и про-
мјена Статута Удружења. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-61/14 
од  29.10.2014. године, обратило се Уд-
ружење цивилних жртава рата Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
упис у Регистар промјене лица овла-
штених за заступање и представљање 
Удружења, промјене предсједника Ск- 
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упштине Удружења, те именовања но-
вог члана Скупштине и Управног одб-
ора Удружења 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:24-10/14 од 15.10.2014. године, о 
разрјешавању дужности предсједника 
и допредсједника Удружења, Одлука 
број: 25-10/14 од 15.10.2014. године, о 
именовању новог предсједника и доп-
редсједника Удружења, Одлука број: 
27-10/14 од 15.10.2014. године, о разрје-
шењу предсједника Скупштине и име-
новању новог предсједника Скупшт-
ине Удружења, Одлука број: 26-10/14 
од 15.10.2014. године, о именовању  но-
вог члана Управног одбора и члана за 
Скупштину Удружења и Записник са 
сједнице Скупштине Удружења. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фондацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у упр-
авном поступку и против истог се  не 
може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од плаћ-
ања административне таксе  на захтјев 
за упис промјена у Регистар и на ово 
Рјешење, на основу члана 12. став 1. та- 

Број 14 – страна 1975 
 
 
чка 8). Закона о административним та-
ксама („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде”, број: 
12/13). 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о  уплати налази се у спису предм-
ета. 
 

Број:УП-1:05-05-61/14    ПО ОВЛАШТЕЊУ  
06.11.2014.године                    В Л А Д Е 
     Г о р а ж д е                 Асим Плакало,с.р. 
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На основу члана 18. Правилни-
ка о приправничком стажу и стручном 
испиту здравствених радника (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
06/11, 10/11 и 41/11), чланова 8. и 9. 
Уредбе о саставу комисија и накнада-
ма чланова комисија у оквиру канто-
налних органа управе и општинских 
служби за управу у управном посту-
пку (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:3/04), 
те Одлуке Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде о интервен-
тним мјерама заштите грађанских, ек-
ономских и социјалних права број: 01-
05-174/14 од 26.02.2014. године и 01-05-
319/14 од 22.04.2014. године, министар 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке  

о висини трошкова стручног испита 
здравствених радника и накнади  

за рад испитне комисије 
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Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком ставља ван сн-
аге Одлука Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице о висини трошкова стручн-
ог испита здравствених радника и на-
кнади за рад испитне комисије, број: 
08-14-3152/08 од 28.10.2008. године. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:08-14-1778/14              МИНИСТРИЦА 
23.10.2014.године             Нела Чарапић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 18. Правилни-
ка о приправничком стажу и стручном 
испиту здравствених радника („Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
06/11, 10/11 и 41/11), министар за соц-
ијалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одређивању висине  

накнаде  за трошкове полагања   
стручног  испита 

 
I 

 

 Висина накнаде за трошкове 
полагања стручног испита здравствен-
их радника са завршеном средњом 
школом здравственог усмјерења изно-
си 100,00 КМ. 

 

10. новембар/студени 2014. 
 
 

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 

Број: 08-14-1778-1/14         МИНИСТРИЦА 
23.10.2014.године            Нела Чарапић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

901 
 

На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима Кантоналне управе („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 5/03) те на ос-
нову члана 42. Закона о средњем обра-
зовању и одгоју („Службене новине  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број:10/11), Министарство за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и : 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ  МАШИНСКИ 

ТЕХНИЧАР ЗА РАЧУНАРСКО 
УПРАВЉАЊЕ МАШИНАМА, ЦНЦ 

ТЕХНИЧАР 
 

I 
 

Од школске 2014/15. године у 
средњој техничкој школи примјењива-
ће се:  
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
ЗА СТРУЧНО ЗВАЊЕ  МАШИНСКИ 

ТЕХНИЧАР ЗА РАЧУНАРСКО 
УПРАВЉАЊЕ МАШИНАМА, ЦНЦ 

ТЕХНИЧАР 
 
 



10. новембар/студени 2014.                                                                   Број 14 – страна 1977 
 
 

Ред. 
број 

Наставни предмети Седмично часова 

 А.ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ I II III IV 

1 Босански, хрватски и српски језик и књижевност 2 2 2 2 

2 Енглески језик 2 2 2 2 

3. Други страин језик 2 2 2 2 

4 Историја 2    

5 Демократија и људска права   2  

6 Социјологија    2 

7 Тјелесни и здраствени одгој 2 2 2 2 

8 Математика 4 4 3 3 

9 Физика 3 2   

10 Хемија 2    

11 Информатика 2 2   

12 Култура религија   1  

                 УКУПНО А: 21 16 14 13 

 Б. СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ I II III IV 

13 Техничко цртање са нацртном геометријом 2 2   

14 Техничка механика 2 2 2  

15 Машински материјали 2    

16 Електротехника  2   

17 Производне технологије 2 3   

18 Машински елементи  2 3  

19 Термодинамика са хидрауликом   3  

20 Мјерење  и  контрола    2 

21 Организација производње    2 

22 Мотори СУС и моторна возила   2  

23 Транспортни уређаји    2 

24 Конструисање и цртање помоћу рачунара  2 3  

25 Технолошки поступци    2 

26 Конструкција алата    3 

27 ЦНЦ-технологије и програмирање   2  

28 Аутоматизација производње    2 

29 Рачунарски дизајн са конструисањем    2 

30 Практична настава, ручна и машинска обрада 3 3   

31 Практична настава (ЦНЦ-технологије  
и програмирања) 

  3  

32 Практична настава ЦАД-ЦАМ    3 

                 УКУПНО Б: 11 16 18 18 

                 УКУПНО А+Б: 32 32 32 31 

 Ц. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА I II III IV 

33 Вјеронаука 1 1 1 1 

                 УКУПНО А+Б+Ц: 33 33 33 32 

      

34 Феријална пракса I  60   

35 Феријална пракса II   60  
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Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених нас-
тавних предмета. 
  

II 
 

Овај Наставни план и програм ће да се објави у „Службеним новинама Бо-
санско - подрињског кантона Горажде“.  
  

Број: 10-38-3068/14                                                                                                   МИНИСТРИЦА  
20.10.2014.године                                                                                                            Азра Куљух,с.р.                                                                    
    Г о р а ж д е  
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На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 
тијелима Кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 5/03) те на основу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), Минис-
тарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и : 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
ЗА ХЕМИЈСКОТЕХНОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА 

 
I 

 
Од школске 2014/15. године у средњој техничкој школи примјењиваће се:  

 
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

ЗА ХЕМИЈСКОТЕХНОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА 
 

Р.бр. Наставни предмет 
Седмично часова  

Укупно 
 

% I II III IV 

             А. Општеобразовни предмети 

1. Босански, хрватски и 
српски језик и књижевност  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 

2. Страни језик I 2 2 2 2 8  

3. Страни језик II 2 2 2 2 8  

3. Историја 2 - - - 2  

4. Социологија - - - 2 2  

5. Демократија и људска права - - 2 - 2  

6. Тјелесни и здравствени одгој 2 2 2 2 8  

7. Математика 3 3 2 2 10  

8. Информатика 2 2 - - 4  

9. Физика 2 2 - - 4  
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10. Биологија 2 2 - - 4  

11. Култура религије - - 1 - 1  

              УКЛУПНО  А:                                  19            17             13             12              61            49,6 

              Б. Стручни предмети 

12. Општа и неорганска хемија 
са вјежбама 

 
6(4+2) 

   
 

6 
 

13. Минералогија 2    2  

14. Основи машинства 1    1  

15. Органска хемија  
са вјежбама 

 5(3+2)   5 
 

16. Аналитичка хемија  
са вјежбама 

 4(2+2)   4 
 

17. Термодинамика  
са термотехником 

 2   2 
 

18. Физикална хемија  
са вјежбама 

  4(2+2)  4 
 

19. Општа хемијска 
технологија 

  2 3 5 
 

20. Мјерна и регулациона 
техника 

  3  3 
 

21. Основи електротехнике   2   2  

22. Електрохемија са вјежбама     4(2+2) 4  

23. Контрола технолошких 
процеса 

   2 2 
 

24. Процесни апарати  
и уређаји 

  2 2 4 
 

25. Практична настава  
са производним радом 

  
 

3 
 

4 
 

7 
 

26. Технологија експлозивних 
материја 

  3 2 5 
 

              УКУПНО Б:                                      9             13             17              17               56            46,3 

             Ц. Факултативна настава 

27. Вјеронаука 1 1 1 1 4  

             УКУПНО Ц:                                       1               1               1               1               4                4,1 

             УКУПНО А+Б+Ц:                           29            31             31             30            121           100 

 
Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених 

наставних предмета.  
 

II 
  

Овај Наставни план и програм ће да се објави у „Службеним новинама 
Босанско - подрињског кантона Горажде“.  
 

Број: 10-38-3067/14                                                                                                 МИНИСТРИЦА  
20.10.2014.године                                                                                                         Азра Куљух,с.р.                                                                        
    Г о р а ж д е  
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На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 
тијелима Кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 5/03) те на основу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине  Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), Минис-
тарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д о н о с и : 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРА  ЕНЕРГЕТИКЕ 

 
I 

 
Од школске 2014/15. године у средњој техничкој школи примјењиваће се:  

 
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  ЕНЕРГЕТИКЕ 
 

Ред. 
број 

 
Наставни  предмет 

Седмични фонд часова 

1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 

 А. ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ      

1. Босански, хрватски и српски језик и књижевност 2 2 2 2 

2. Страни језик (енглески језик)  2 2 2 2 

3. Други страни језик 2 2 2 2 

4. Тјелесни и здравствени одгој (спорт) 2 2 2 2 

5. Историја 2 - - - 

6. Култура религија - - 1 - 

7. Социологија - - - 2 

8. Демократија и људска права - - 2 - 

9. Информатика 2 2 - - 

10. Математика 4 4 3 3 

11. Физика 3 2 - - 

12. Хемија са технологијом материјала 2 - - - 

 Укупно А: 21 16 14 13 

      

 Б. СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ     

13. Основе електротехнике 4 4 - - 

14. Електроника - 4 - - 

15. Техничко цртање 2 - - - 

16. Електрична мјерења - 2 - - 

17. Енергетска електроника - - 2 - 

18. Електричне машине - - 4 4 

19. Електроенергетска постројења - - 3 4 
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20. Електроенергетске мреже - - 2 3 

21. Електричне инсталације и освјетљења - - 2 3 

22. Примјена рачунара у енергетици - - 2 - 

23. Рачунарско програмирање - - - 2 

24. Основе електроенергетике 2 - - - 

25. Основе комуникација - 2 - - 

26. Лабораторијски рад 2 4 3 3 

 Укупно Б: 10 16 18 19 

      

 Ц. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА     

26. Вјеронаука 1 1 1 1 

 Укупон А+Б+Ц: 32 33 33 33 

 
 

Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених 
наставних предмета. 
 

II 
 

Овај Наставни план и програм ће да се објави у „Службеним новинама Бо-
санско - подрињског кантона Горажде“.  
 

III 
 

Ступањем на снагу овог Наставног плана и програма престаје да важи 
Наставни план и програм објављен у “Службеним новинама Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 11/09. 
 

Број:10-38-3160/14                                                                                                         МИНИСТРИЦА  
30.10.2014.године                                                                                                           Азра Куљух,с.р.                                                                       
    Г о р а ж д е  
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На основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим 
тијелима Кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 5/03) те на основу члана 42. Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине  Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), Минис-
тарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и : 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
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Од школске 2014/15. године у средњој техничкој школи примјењиваће се:  
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

Ред. 
број 

 
Наставни  предмет 

Седмични фонд сати 

1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 

 А. ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ      

1. Босански, хрватски и српски језик  
и књижевност 

2 2 2 2 

2. Страни језик (енглески језик)  2 2 2 2 

3. Други страни језик 2 2 2 2 

4. Тјелесни и здравствени одгој (спорт) 2 2 2 2 

5. Историја 2 - - - 

6. Култура религија - - 1 - 

7. Социологија - - - 2 

8. Демократија и људска права - - 2 - 

9. Информатика 2 2 - - 

10. Математика 4 4 3 3 

11. Физика 3 2 - - 

12. Хемија са технологијом материјала 2 - - - 

 Укупно А: 21 16 14 13 

      

 Б. СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ     

13. Основе електротехнике 4 4 - - 

14. Електроника - 4 3 - 

15. Техничко цртање 2 - - - 

16. Електрична мјерења - 2 - - 

17. Електронска мјерења - - - 2 

18. Рачунарство - - 2 2 

19. Импулсна и дигитална електроника - - 3 - 

20. Електрична кола - - 2 2 

21. Техника телекомуникација - - 3 - 

22. Комутациони системи - - 2 - 

23. Приступне мреже - - - 3 

24. Мобилне комуникације - - - 3 

25. Дигиталне телекомуникације - - - 3 

26. Основе електроенергетике 2 - - - 

27. Основе комуникација - 2 - - 

28. Лабораторијски рад 2 4 4 4 

 Укупно Б: 10 16 19 19 

      

 ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА     

29. Вјеронаука 1 1 1 1 

 Укупон А+Б+Ц: 32 33 34 33 
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Саставни дио овог Наставног плана је програм из свих горе наведених 
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II 
 

Овај Наставни план и програм ће да се објави у „Службеним новинама 
Босанско - подрињског кантона Горажде“.  
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тужени или његов пуномоћник не појави пред судом, односно све док орган 
старатељства не обавијести суд да је поставио стараоца. 

 
Број:45 0 П 027912 14 П                                                                       С  У  Д  И  Ј  А 
30.09.2014.године                                                                      Антонела Јокановић-Јањић  
     Г о р а ж д е  

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

 
 
 
 
 
 



Број 14 – страна 1992                                                                   10. новембар/студени 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. М. Тита 13. – Главни и одговорни уредник Емир Сијерчић 
тел:038/221-212 – Редакција и претплата 038/224-262 – Аконтација претплате се утврђује квартално, а уплата се 
врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна 10114-00000010735 – врста прихода 722631 – штампа Босанско-подрињски 
кантон Горажде – Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа.  


