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

У  К  А  З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  
О ПРЕКРШАЈИМА ПРОТИВ  

ЈАВНОГ РЕДА И МИРА  
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 

 
 
 

Проглашава се Закон о прекрш-
ајима против јавног реда и мира у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде, 
који је донијела Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде на 33. 
редовној сједници, одржаној 24. јула 
2014. године. 
  

Број:02-02-249/14                П Р Е М И Ј Е Р 
24. јула 2014.године        Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу Поглавља IV  одјељак 
А. члана 23. став 1. тачка б), а у вези са 
чланом 16. став 1. тачка а) Устава Боса-
-нско - подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број:8/98, 10/00  
и 5/03) и члана 106. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 33. редовној 
сједници, одржаној 24. јула 2014. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О ПРЕКРШАЈИМА ПРОТИВ 

ЈАВНОГ РЕДА И МИРА 
 
ПОГЛАВЉЕ  I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
(Предмет) 

  
Овим се Законом уређује јав-ни  

    
 
                  

 

 

 

Година XVII– Брoj 11 
01.Август/коловоз  2014. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  III  квартал 2014. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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ред и мир на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем те-
ксту: Кантон), утврђују прекршаји пр-
отив јавног реда и мира и прекршајне 
санкције које се изричу починиоцима 
прекршаја, поступак за приређивање 
бакљаде, ватромета и сличних прире-
дби и поступак за прикупљање добро-
вољних прилога од грађана, државних 
органа, предузећа и других правних 
лица.  
 

Члан 2. 
(Прекршаји против  
јавног реда и мира) 

 

Прекршаји против јавног реда 
и мира су понашања којима се на пр-
отуправан начин ремети мир, рад и 
нормалан начин живота грађана, ства-
ра нерасположење, узнемиреност или 
омета кретање грађана на јавним мјес-
тима или омета остваривање њихових 
права и дужности, вријеђа морал, оме-
та вршење законитих радњи државних 
органа и службених лица или правн-
их лица или се омаловажавају такве 
радње, угрожава општа сигурност љу-
ди и имовине  или се на други начин 
нарушава јавни ред и мир грађана ут-
врђен овим Законом.  
  

Члан 3. 
(Јавно мјесто) 

 

(1) Под јавним мјестом у смислу овог 
Закона сматра се мјесто на којем је 
слободан приступ неодређеном бр-
оју лица без икаквих услова (улице, 
тргови, цесте, паркови, излетишта, 
чекаонице, угоститељске, трговин-
ске и занатске радње, средства и 
објекти јавног превоза и сл.) или 
под одређеним условима (спортски  
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стадиони и игралишта, биоскопс-
ке, позоришне и концертне сале, 
изложбене просторије и сл.), као и 
друга мјеста која у одређеном вре-
менском периоду служе за овакве 
сврхе (површина или просторије у 
којима се одржавају јавни скупови, 
такмичења и сл.).  

 
(2) Сматраће се да је прекршај из овог 

Закона извршен на јавном мјесту и 
кад је радња извршена на мјесту 
које се у смислу става (1) овог члана 
не сматра јавним мјестом, ако је то 
мјесто доступно видику са јавног 
мјеста (балкони, терасе, ходници, 
дворишта и сл.) или ако је посље-
дица наступила на јавном мјесту. 

 
Члан 4. 

(Значење израза) 
 

Поједини изрази употријебље-
ни у овом Закону имају сљедеће значе-
ње:  
 

a) “Јавни ред и мир” су поступци 
и понашање грађана поједина-
чно и у њиховим међусобним 
односима који су у складу с пр-
авилима понашања и нормалн-
им  начином живота; 

 

б)  “Дрско понашање” је радња или  
више радњи које чине цјелину, 
а којима се на дрзак начин ври-
јеђају схватања одређене среди-
не и ремете устаљени међуљуд-
ски односи, као што су: пљува-
ње, псовање, називање погрдн-
им именима, свађа, вика и сли-
чно;  
 

       ц)  ”Нарочито дрско понашање” је:  
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1) грубо вријеђање другог лица 
или друго безобзирно понаша-
ње којим се угрожава сигурност 
грађана или којим се може иза-
звати осјећање физичке  угрож-
ености, узнемирености или не-
годовање грађана,  

2) безобзирно понашање гдје изв-
ршилац у вршењу прекршаја 
користи и средства која предст-
ављају посебну опасност за нап-
аднути објекат или околину, као 
што је употреба у тучи: боксе-
ра, кратке палице са уграђеним 
оловом или жељезом, жељезног 
ланца, ломљење излога од стак-
ла, разбијање чаша, флаша и уп-
отреба пиротехничких средста-
ва у присуству других, посебно 
у угоститељским објектима и 
слично;  

 
д)  “Скитња” је појава у којој лице,  

по правилу без средстава за жи-
вот, лута од мјеста до мјеста или 
тако поступа у једном мјесту и 
на тај начин проводи живот  без 
обављања корисног рада; 

 

       е)  “Просјачење” је тражење милос- 
тиње од другог у новцу или ка-
квој другој користи;  

 

       ф)  “Оружје” је ватрено оружје, ваз- 
              душно оружје, распрскавајуће и 
              гасно оружје и хладно оружје;  
 

       г)  “Неовлаштена употреба оружја”   
је испаљивање једног или више 
хитаца из оружја, пријетња ору-
жјем, показивање оружја на јав-
ном мјесту или руковање оружј-
ем на начин којим се може иза-
звати застрашивање или угрож-
авање сигурности људи и имо- 
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вине;  

 

        х) “Видно пијано лице” је лице за  
које се и обичним посматрањем 
може запазити да је пијано буд-
ући да има отупјеле рефлексе, 
несигурно се креће, има порем-
ећаја у говору и код истог се  ос-
јећа задах на алкохол и слично; 

 

        и) “Лице којем је повјерено вође- 
ње радње” је лице које је, у тре-
нутку вршења прекршаја, зате-
чено у угоститељском или дру-
гом објекту да пружа услуге у 
складу са намјеном објекта; 

 

         ј) “Овлаштени орган” у смислу ов- 
ог Закона је надлежни полициј-
ски орган у Кантону, односно 
Управа полиције Министарства 
за унутрашње послове Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де (у даљњем тексту: Управа по-
лиције) и 

 

         к) “Пиротехничка средства“ у см- 
ислу овог Закона су средства ко-
ја садрже твари или експлозив-
не смјесе твари намијењних за 
стварање топлине, свјетла, зву-
ка, плина или дима или комби-
нацију таквих учинака кроз са-
мосталне егзотерне хемијске ре-
акције. 

 
Члан 5. 

(Бакљаде и ватромети) 
 
(1) Бакљаде, ватромети и сличне пр-

иредбе (у даљњем тексту: приред-
бе) могу се приређивати, а пиро-
техничка средства користити на 
јавним мјестима у складу са одре-
дбама овог и других закона.  
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(2) Приређивање приредбе мора се 

пријавити Полицијској управи Го-
ражде Управе полиције (у даљњ-
ем тексту: Полицијска управа) на-
јкасније 5 дана прије одржавања 
приредбе.   

 
(3) У пријави се, поред осталог, мора 

навести мјесто, вријеме и сврха 
одржавања приредбе, број бакљи, 
односно количина пиротехничк-
их средстава која ће се употрије-
бити, подаци о лицу које ће руко-
вати пиротехничким средствима, 
као и мјере осигурања које ће се 
предузети.  

 
(4) Приређивач је дужан да спроводи 

мјере осигурања које му у рјеше-
њу одреди Полицијска управа. 

 
(5) Полицијска управа може забрани-

ти одржавање приредбе ако то за-
хтијевају разлози јавне сигурнос-
ти. У том случају, полицијска упр-
ава доноси рјешење о забрани и 
доставља га приређивачу најкасн-
ије 24 сата прије одржавања при-
редбе. 

 
(6) Против рјешења из ставова (4) и 

(5) овог члана у року од 48 сати од 
пријема рјешења се може изјавити 
жалба полицијском комесару Уп-
раве полиције, који је дужан дон-
ијети рјешење по жалби најкасни-
је у року од 24 сата од пријема жа-
лбе. 

 
(7) Жалба изјављена против рјешења 

из ставова (4) и (5) овог члана не 
одлаже извршење рјешења.  
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Члан 6. 
(Добровољни прилози) 

 
(1) Прравно лице, хуманитарна и др-

уга организација, грађанин, удру-
жење грађана и политичка стран-
ка могу прикупљати добровољне 
прилоге и друге видове помоћи  
грађанима уз одобрење  начелни-
ка општине на чијем подручју се 
прилози прикупљају. 

(2) Захтјев за издавање одобрења из 
става (1) овог члана подноси се 
најкасније осам дана прије дана 
када је планиран почетак прикуп-
љања добровољних прилога.  

 
(3) У захтјеву за одобрење прикупља-

ња прилога, поред осталог, мора 
се навести циљ, сврха и начин пр-
икупљања, мјере које ће се преду-
зети ради осигурања од евентуал-
них злоупотреба у вези са прику-
пљањем, вријеме за које се тражи 
одобрење и подручје на којем ће 
се оно вршити.  

 
(4) Подносилац захтјева из става (2) 

којем је одобрено прикупљање пр-
илога, дужан је спроводити мјере 
осигурања од злоупотреба које су 
одређене одобрењем за прикупљ-
ање. 

 
(5) Захтјев из става (2) овог члана мо-

же се рјешењем одбити ако прик-
упљање прилога може изазвати 
узнемирење грађана или наруш-
ити јавни ред и мир или ако није 
оправдан циљ или сврха прикуп-
љања прилога. 

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

 
(7) На рјешење из ставова (4) и (5) ов-

ог члана може се изјавити жалба 
надлежном Министарству за пра-
восуђе и управу Босанско-подри-
њског кантона Горажде (у даљем 
тексту: надлежно министарство) у 
року од три дана од дана достав-
љања рјешења. 
 

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

 
(9) Даљње прикупљање прилога мо-

же се рјешењем забранити из раз-
лога утврђених у ставу (5) овог чл-
ана или ако се установи да се не 
спроводе мјере осигурања од зло-
употреба или да су у захтјеву нав-
едени нетачни подаци о циљу 
или сврси прикупљања. 

 
(10) Жалба изјављена против рјешења 

из ставова (4) и (5) овог члана не 
одлаже извршење рјешења.  

 
(11) Одобрење из става (6) овог члана  

није потребно у случају када:  
 

a) се прилози прикупљају унутар 
правног лица за заједничке пот-
ребе, потребе појединих  упосл-
еника или чланова тог правног 
лица или другог физичког лица,  

 

б) прикупљање прилога организује  
мјесна заједница на свом подру-
чју или кућни савјет у згради ко-
јом управља, ради одређених ци- 
љева у оквиру дјелатности мјес- 
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не заједнице, односно кућног са-
вјета и  

 

      ц)   се прилози прикупљају умјесто  
улазница за приредбе које орга-
низују политичке странке, син-
дикати, удружења грађана и др-
уги облици удруживања и орг-
анизовања, а у складу са прогр-
амом својих активности.  

 
ПОГЛАВЉЕ II.  
ПРЕКРШАЈИ ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА  
И МИРА И ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ  
 

Члан 7. 
(Прекршаји и новчане казне  

за физичка лица) 
 

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

 

a) ко на јавном мјесту нарушава 
јавни ред и мир свађом, виком, 
непристојним или дрским пон-
ашањем,  

 

б) чија животиња својим гласањем  
     нарушава јави ред и мир.  

 

(2) Новчаном казном од 150,00 до 600,00 

КМ ће се казнити за прекршај:  
 

a) ко на јавном мјесту нарушава 
јавни ред и мир нарочито дрск-
им понашањем, грубим вријеђ-
ањем другог лица или другим 
безобзирним понашањем угро-
жава сигурност људи или изаз-
ива осјећање физичке угрожен-
ости, узнемирености или него-
довања лица,  
 

б) ко се одаје скитњи,  
 

ц) ко се одаје проституцији и ко ко-      
    ристи услуге проституције,  
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д) ко неоправдано залази или се  

неоправдано задржава у заједн-
ичким просторијама (стубиште, 
таван, подрум, шупа, ограђено 
двориште и сл.) стамбене зграде 
у којој не станује, као и заједни-
чким просторијама образовне 
или друге јавне установе, и  
 

е) ко на јавном мјесту врши физи- 
олошку потребу или изложи ин-
тимне дијелове тијела погледу 
других.  

 
(3) Новчаном казном од 200,00 до 700,00 

КМ ће се казнити за прекршај:  
 

a) ко угрожава сигурност или из-
азива осјећање угрожености др-
угог лица пријетњом да ће нап-
асти на његов живот или тијело,  
 

б)   ко просјачи,  
 

ц)  ко неовлаштено на јавном мјес- 
ту продаје, купује или нуди до-
маћи или страни новац или па-
пире од вриједности или карте 
за превоз,  
 

д)   ко на јавном мјесту, без одобре- 
ња надлежног органа, продаје 
или нуди на продају улазнице 
за спортске и друге приредбе у 
већој количини или по цијена-
ма вишим од означених,  
 

е)   ко под видом заставе или грба 
Босне и Херцеговине или Феде-
рације Босне и Херцеговине или 
Кантона или општине истиче 
заставу или грб који не садрже 
обиљежја прописана Уставом 
Босне и Херцеговине или Уста-
вом Федерације Босне и Херце-
говине или Уставом Босанско- 
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подрињског кантона Горажде и 
законом Босне и Херцеговине 
или Федерације Босне и Херце-
говине или Кантона или одлу-
ком општинског вијећа,  
 

ф)  ко на јавном мјесту поцијепа  
или на други начин уништи 
или оштети новац Босне и Хер-
цеговине,  
 

г)   ко неовлаштено уклони, поције- 
па или на други начин оштети 
јавно истакнуте објаве, огласе 
или предмете које су поставили 
државни органи, предузећа и 
друга правна лица или изборне 
огласе истакнуте у складу са пр-
описима или ко спријечи њихо-
во истицање или их истиче су-
протно прописима,  
 

х)  ко игра хазардну или другу сли- 
чну игру за новац или другу ко-
рист тако да игра губи друштве-
но забавни карактер или ко уст-
упи или изнајми у ту сврху про-
сторије, осим у случајевима игр-
ања хазардне или друге сличне 
игре која се одвија у за то намиј-
ењеним просторијама које су ре-
гистроване за ту врсту дјелатно-
сти, или ко омогућава лицу мла-
ђем од 18 година да игра хазард-
ну или другу сличну игру или 
да се клади у објектима који су 
регистровани за ту врсту дјелат-
ности,  
 

и)  ко на јавном мјесту посједује, па- 
ли, уступа, продаје, купује или 
нуди петарде и друга пиротех-
ничка средства без одобрења на-
длежног органа,  
 

ј)    ко приреди бакљаду, ватромет  
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или сличну приредбу без проп-
исане најаве или мимо забране 
надлежног органа или ко не пр-
едузме мјере осигурања које је 
дужан предузети и  
 

к)  ко стави или држи испред зграде  
или ограде, односно на зграду 
или ограду, уређај или предмет 
који може угрозити пролазника 
или му нанијети штету или ко 
такве предмете стави или изба-
ци на улицу.  

 
(4) Новчаном казном од 250,00 до 

1.000,00 КМ ће се казнити за прек-
ршај:  

 

a) ко продаје или даје алкохолна 
пића  лицу у видно пијаном ст-
ању, малољетнику, душевно об-
ољелом лицу или лицу заостал-
ог душевног развоја,  
 

б)   ко конзумира алкохол у већим  
количинама усљед чега долази 
до нарушавања јавног реда и 
мира, 
 

ц)  ко другог наводи на просјачење,  
 

д)  ко на јавном мјесту нарушава ја- 
вни ред и мир неовлаштеним ст-
варањем буке, извођењем или 
репродукцијом музичких и др-
угих садржаја, кориштењем му-
зичких инструмената, радио и 
телевизијских пријемника и др-
угих звучних уређаја, као и рад-
ом моторног возила, превозом, 
утоваром, истоваром, употреб-
ом сирене, руковањем предме-
тима или на други начин,  
 

е)   ко неовлаштено врши фотогра-  
      фисање или скицирање објека- 
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та и мјеста која су означена као 
забрањена за фотографисање и 
скицирање,  
 

ф)  ко неовлаштено прикупља доб- 
ровољне прилоге противно одр-
едбама члана 6. овог Закона, и  
 

г)  родитељ, усвојилац, односно ста- 
ралац малољетника који у врије-
ме извршења прекршаја није на-
вршио 16 година живота (млађи 
малољетник), који је учинио пр-
екршај против јавног реда и ми-
ра прописан овим Законом, ако 
је извршење прекршаја посљед-
ица његовог пропуштања дужн-
ог старања о малољетнику, а у 
могућности је да такав надзор 
врши.  

 
(5) Новчаном казном од 300,00 до 

1.500,00 КМ ће се казнити за прекр-
шај:  

 

a) ко на јавном мјесту нарушава ја-
вни ред и мир учествовањем у 
тучи, физичким нападом или зл-
остављањем другог или ко изаз-
ове тучу, односно злостављање 
или физички напад на другог,  
 

б)  ко организује просјачење или ко  
  наводи на просјачење малољет-  

но лице или душевно болесно 
лице или лице заосталог душе-
вног развоја,  
 

ц)  ко другог наводи на проституц- 
ију или ко изнајми, односно уст-
упи просторије за вршење прос-
титуције,  
 

д)  ко не поступи по наредби или     
рјешењу државног органа кој- 
им се ограничава или забрањује  
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приступ, кретање или задржав-
ање лица на одређеном мјесту 
или ко се не удаљи из групе ко-
ју је полицијски службеник поз-
вао да се разиђе,  
 

е)  ко омета или омаловажава држ- 
авне органе, предузећа односно 
друга правна лица која врше ја-
вна овлаштења или њихова слу-
жбена лица, односно одговорна 
лица приликом вршења или у 
вези са вршењем службених по-
слова и задатака или ко не пост-
упи на лицу мјеста по одређен-
ом законитом захтјеву или наре-
ђењу службеног лица,  
 

ф) ко се лажно представља у погле- 
ду своје службене или друштве-
не функције, односно положаја 
или ко употријеби лажне личне 
податке као своје или ко потвр-
ди туђе лажне личне податке 
или ко неовлаштено носи служ-
бене ознаке,  
 

г)  ко рукује или показује  оружје на  
     јавном мјесту,  
 

х)  ко неовлаштено употријеби ору- 
жје и тиме угрози сигурност љу-
ди или имовине или изазове осј-
ећање узнемирености грађана,  
 

и) ко на јавном мјесту вријеђа вјер- 
ска, национална и расна осјећа-
ња грађана,  
 

ј)   ко без надзора или заштитних  
средстава држи и води опасне 
животиње које другог могу пре-
страшити или повриједити или 
ко на јавном мјесту злоставља жи-
вотиње, односно на други нач-
ин са њима сурово поступа, и  
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к)  родитељ, усвојилац и старалац  
малољетника млађег од 16 годи-
на, који је у периоду од 23,00 до 
06,00 сати учинио прекршај пр-
отив јавног реда и мира пропис-
ан овим Законом, ако је изврше-
ње прекршаја посљедица његов-
ог пропуштања дужног старања 
о малољетнику, а у могућности 
је да такав надзор врши.  

 

Члан 8. 
(Прекршаји и новчане казне  
за правна и одговорна лица) 

 

(1) Новчаном казном од 1.000,00 до 
6.000,00 КМ ће се казнити правно 
лице, односно новчаном казном од 
200,00 до 900,00 КМ ће се казнити 
одговорно лице у правном лицу, 
за прекршаје из члана 7. став (3) та-
чке д), е), х), и), ј) и к) овог Закона. 

 

(2) Новчаном казном од 1.500,00 до 
9.000,00 КМ ће се казнити правно 
лице, односно новчаном казном од 
300,00 до 1.200,00 КМ ће се казнити 
одговорно лице у правном лицу, 
за прекршаје из члана 7. став (4) та-
чке а), ц), д) и е) овог Закона. 

 

(3) Новчаном казном од 2.000,00 до 
12.000,00 КМ ће се казнити правно 
лице, односно новчаном казном од 
400,00 до 1.500,00 КМ ће се казнити 
одговорно лице у правном лицу, 
за прекршај из члана 7. став (5) та-
чка ц) овог Закона. 

 

(4) Предузеће или друго правно лице 
и одговорно лице у том предузећу  
или другом правном лицу, ималац 
радње или лице коме је повјерено 
вођење радње, дужни су предузи- 
мати мјере за одржавање јавног реда 
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и мира у њиховим пословним про-
сторијама када је то могуће, без опа-
сности за себе или друге, и случаје-
ве нарушавања јавног реда и мира 
одмах пријавити полицијској упр-
ави или полицијском службенику. 

 

(5) Новчаном казном од 1.000,00 до 
6.000,00 КМ ће се казнити за прекр-
шај предузеће или друго правно 
лице или ималац радње, односно 
новчаном казном од 200,00 до 900,00 

КМ ће се казнити за прекршај одг-
оворно лице у предузећу или дру-
гом правном лицу или лице коме 
је повјерено вођење радње ако не 
поступе по одредбама из става (4) 
овог члана.  

 

Члан 9. 
(Заштитне мјере) 

 

1. Лицу које, под одлучујућим дјелов-
ањем зависности од алкохола, учи-
ни прекршај из члана 7. овог Закона 

може се се изрећи заштитна мјера 
ванболничко лијечење од зависности. 

 

(2) Предузећу или другом правном 
лицу или имаоцу радње која се ба-
ви угоститељском дјелатношћу, њи-
ховом одговорном лицу или лицу 
коме је повјерено вођење радње, за 
прекршаје из члана 7. став (3) тач-
ка х), став (4) тачке а) и ц) и члана 
8. став (4) овог Закона може се из-
рећи заштитна мјера забране врш-
ења угоститељске дјелатности у пе- 
риоду до шест мјесеци. 
 

(3) Ако се приликом изрицања казни 
за прекршаје из члана 7. став (3) та- 
чка х), став (4) тачке а) и ц) и члана 
8. став (4) овог Закона утврди да је 
лице из става (2) овог члана у току 
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посљедње двије године било каж-
њено правоснажном одлуком за не-
ки од прекршаја предвиђен у наве-
деним члановима, том лицу ће се 
обавезно изрећи заштитна мјера из 
става (2) овог члана. 

 

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

 

(5) Заштитне мјере по одредбама ста-
вова (1), (2), (3) и (4) овог члана мо-
гу се изрећи и ако казна за прекр-
шај није изречена.  

 

Члан 10. 
(Поступак са одузетим предметима) 

 

(1) У складу са одлуком надлежног су-
да или надлежног овлаштеног орг-
ана, уништење одузетих предмета, 
као и продају непосредном погод-
бом врши посебна комисија коју 
образује Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде.  
 

(2) О уништењу одузетих предмета, 
њиховој продаји комисија сачиња-
ва записник, који се улаже у однос-
ни спис надлежног суда или надл- 
ежног овлаштеног органа. 

 

Члан 11. 
(Привремено одузимање предмета) 

 

(1) Када у вршењу службених послова 
и задатака сазнају за прекршај про-
писан овим Законом, полицијски 
службеници могу привремено оду- 
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зети предмете који су употријебље-
ни или су били намијењени за изв-
ршење прекршаја или који су наст-
али извршењем прекршаја, као и 
предмете који могу послужити као 
доказ у прекршајном поступку.  
 

(2) О привременом одузимању предм-
ета полицијски службеници лицу 
од кога су одузети предмети издају 
потврду која садржи: назив и сједи-
ште органа чији је полицијски слу-
жбеник одузео предмете, назив, вр-
сту и количину одузетих предмета, 
име и презиме лица, име родитеља, 
мјесто рођења, број личне карте и 
назив органа који је издао, јединст-
вени матични број од кога су одуз-
ети предмети и његову адресу, раз-
лог одузимања, датум, вријеме и 
мјесто одузимања, печат и потпис 
полицијског службеника.  

 
ПОГЛАВЉЕ III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 12. 

(Овлаштење и обавеза других органа 
за доношење подзаконских прописа) 
 
(1) Општинска вијећа могу, у складу 

са овим Законом, својом одлуком 
прописати и друге прекршаје про-
тив јавног реда и мира.  
 

(2) Вијећа из става (1) овог члана дуж- 
на су, у року од три мјесеца од дана 
ступања на снагу овог Закона, уск-
ладити своје одлуке којима се про-
писују прекршаји против јавног ре-
да и мира са одредбама овог Закона.  

 
Члан 13. 

(Равноправност сполова) 
 

             Граматичка терминологија у ов- 
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ом Закону подразумијева укључивање 
оба спола.  
 

Члан 14. 
(Престанак примјене  

важећег закона) 
 

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

Члан 15. 
(Ступање на снагу) 

 

              Овај Закон ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”.  
 

Број:01-02-550/14        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
24. јула 2014.године       СКУПШТИНЕ 
    Г о р а ж д е                 Суад Дошло,с.р. 

 

472 
 

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

У   К   А   З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ 
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И 

ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 
 

 
Проглашава се Закон о измјена-

ма и допунама Закона о допунским  
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правима бранилаца и чланова њихов-
их породица у Босанско-подрињском 
кантону Горажде, који је донијела Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 33. редовној сједници,  од-
ржаној 24. јула 2014. године. 
 

Број:02-02-250/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
24. јула 2014.године        Емир Фрашто,с.р.                                     
    Г о р а ж д е    
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На основу поглавља IV  одјељак 
А. члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 8/98, 10/00 и 
5/03) и члана 106. Пословника Скупш-
тине Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 33. редовној 
сједници, одржаној 24. јула 2014. годи-
не, д о н о с и: 
 

 
З А К О Н 

О ИЗМЈЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ 
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И 

ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

У Закону о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у БПК Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број:9/13), у члану 32. став 2. се 
мијења и гласи: 
 

“Уколико нису попуњена сва мј- 
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еста код одређене категорије из прет-
ходног става овог члана због недовољ-
ног броја захтјева у временском перио-
ду утврђеном у члану 31. овог Закона,  
иста се уз сагласност Министарства мо-
гу попунити из реда других катего-
рија”.  
  

Члан 2. 
 

Иза члана 83. Закона  додаје се 
нови члан 83.а), који гласи: 
 

 “У случају да привредно друш-
тво чији је већински власник удруже-
ње/фондација регистрована за пружа-
ње помоћи борцима и члановима њи-
хових породица аплицира Пројектом  
на основу којег би се запослио већи бр-
ој лица из члана 2. овог Закона, као и 
чланови њихових породица, имају пр-
едност при додјели средстава планир-
аних у  буџету за предметне намјене.     

У вези са претходним ставом ов-
ог члана, цјелокупан износ  планиран-
их средстава у буџету за запошљавање 
и самозапошљавање у једној календар-
ској години може се одобрити једном 
привредном друштву из става 1. овог 
члана, без обзира на услове и критери-
је прописане чланом 77. став 2. и члан-
ом 79. овог Закона.   

Под условом да нема  пројеката 
аплицираних од стране привредних 
друштава  из става 1. овог члана, цјело-
купан износ средстава обезбјеђен у бу-
џету за запошљавање и самозапошља-
вање у једној календарској години мо-
же се одобрити и привредном друшт-
ву чији оснивач није удружење/фонд-
ација са сједиштем на подручју Канто-
на уколико у пројекту изразе потребу 
за запошљавањем већег броја лица из 
члана 2. овог Закона, под условима и   
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критеријима прописаним овим Закон-
ом.  

Одлуку првенства за кориште-
ње и одобравање средстава за запошљ-
авање доноси Влада на приједлог Ми-
нистарства”.   
                                                      

Члан 3. 
 

У члану 125. иза става 2. се дод-
аје нови став 3., а досадашњи став 3. 
постаје став 4. 

Нови став 3. гласи: 
 

“Лица из члана 2. овог Закона 
која су стамбено неријешена или имају 
неадекватно ријешено стамбено пита-
ње у погледу величине и условности 
стамбене јединице чији су власници, 
имају право на рјешевање свог стамбе-
ног питања путем удруживања личн-
их средстава”. 
                                                  

Члан 4. 
 

Иза члана 203. додаје се нови 

члан 203.а),  који гласи: 
 

“Лицима из члана 187. овог Зак-
она под условом и на начин по посту-
пку дефинисаним овим Законом могу 
се одобрити новчана средства на име 
повлаштене вожње у мјесечном износу  
30%  цијене коштања мјесечне карте на 
релацији од мјеста пребивалишта под-
носиоца захтјева до сједишта Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде.   

Лицима која испуњавају услове 
на повлаштени превоз прописане Зак-
оном, право из претходног става овог 
члана припада од првог дана наредн-
ог мјесеца од дана подношења захтјева 
и важи до краја календарске године. 

Одлуку о додјели средстава за 
реализацију права на повлаштену вож- 
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њу на начин дефинисан овим чланом 
доноси министар за борачка питања.” 
 

Члан 5. 
 

У члану 204. у деветом реду иза 
ријечи џеназе-сахране ријеч “најмање” 
се брише, а иза ријечи у деветом реду 
“у висини” додаје се ријеч “једне” ост-
али дио текста остаје исти.      
 

Члан 6. 
Члан 215. се мијења и гласи: 

 

“Разматрње захтјева, провјера 
њихове формалне исправности и дава-
ње приједлога за уврштење на јединст-
вену одлуку (збирно рјешење) о додје-
ли средстава у складу са критеријима 
из овог Закона врши комисија имено-
вана од стране министра.  

У комисију из претходног става 
овог члана именује се један представ-
ник Министарства, који је предсједник 
комисије, и два члана из реда удруже-
ња борачких популација. 

Комисија се формира на време-
нски период од двије године, а по ис-
теку тог периода комисија престаје са 
обављањем задатака за које је именова-
на, с тим да се може поновно именова-
ти за још један период утврђен овим 
чланом”.    
 

Члан 7. 
 

Иза члана 215. додаје се нови 
члан 215.а), који гласи: 
 

“Комисија из претходног члана  
обавезно се састаје једнапут мјесечно, а 
по указаној потреби и два пута, при 
чему врши разматрање захтјева и сач-
ињава приједлог одлуке о додјели сре-
дстава коју упућује уз извјештај на да- 
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љи поступак министру.   

Ради утврђивања вјеродостојно-
сти појединих чињеница и доказа, ко-
мисија може вршити увид на лицу мј-
еста или на други начин испитати тач-
ност навода у приложеној документа-
цији.   

Одлуку о додјели средстава до-
носи министар”. 
 

Члан 8. 
 

Иза члана 215.а) додаје се нови 
члан  215.б), који гласи 
 

“У циљу бржег рјешавања и еф-
икасности поступка у случају већег бр-
оја захтјева који се заснивају на истом 
или сличном чињеничном стању и на 
истом правном основу, комисија из чл-
ана 215. обавезна је предложити збир-
но рјешење за подносиоце захтјева ко-
ји испуњавају услове за остваривање 
права у складу са Законом.  

За подносиоце захтјева чији је 
захтјев одбијен због неиспуњавања не-
ког од прописаних услова у складу са 
Законом о управном поступку се доно-
се појединачна рјешења”.                                   

 

Члан 9. 
 

             У члану 217. став 1.  се мијења и 
гласи:     
 

“Посебни услови за остварива-
ње  права на једнократну новчану по-
моћ за задовољење социјалних потреба  
су:   
 

1. Укупна новчана нето примања, 
укључујући и примања по осн-
ову социјалне и борачко-инва-
лидске заштите, износе мање од 
15% просјечне нето плате испл-
аћене у Федерацији БиХ у прет- 
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ходној години по члану домаћ-
инства; 

2. Да подносилац захтјева и члан-
ови његовог породичног домаћ-
инства нису у радном односу 
или да немају ријешен радно-
правни статус (предузећа у сте-
чају и ликвидацији, предузећа 
чији су жирорачуни блокира-
ни, судски спорови из домена 
радних односа и сл.); 

3. Да подносилац захтјева и чла-
нови његовог породичног дома-
ћинства нису корисници дома-
ће пензије по прописима ПИО/ 
МИО или иностране пензије;  

4. Да подносилац захтјева и члан-
ови његовог породичног домаћ-
инства у мјесту пребивалишта-
боравишта не посједују више од 
10.000 м2 обрадивог пољоприв-
редног земљишта;  

5. Да подносилац захтјева или чл-
ан његовог породичног домаћ-
инства се не баве самосталном 
дјеланошћу;  

6. Да подносилац захтјева или чл-
ан његовог породичног домаћ-
инства не посједује моторно во-
зило (аутомобил) млађи од 15 
година, пољопривредну или др-
угу механизацију која омогућа-
ва остваривање добити”.   

 
Члан 10. 

 
У члану 218. тачка 6. се мијења 

и гласи: 
 

“Увјерење да се подносилац за-
хтјева и пунољетни чланови његовог 
породичног домаћинства налазе на ев-
иденцији Службе за запошљавање (за 
незапослене) или доказ о висини при- 
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мања (по основу борачко-инвалидске 
заштите, социјалне заштите и других 
основа) или доказ о редовном школо-
вању”. 
 

Члан 11. 
 

Члан 223. се мијења и гласи: 
 

“Подносиоцу захтјева може се 
одобрити прехрамбени бон једном го-
дишње на приједлог комисије. 

На приједлог удружења борач-
ких популација која се суфинансирају 
из Буџета Министарства, подносиоцу 
захтјева у складу са утврђеним критер-
ијима из овог Закона прехрамбени бон 
(пакет), а према процјени стања у со-
цијално оправданим случајевима може 
се одобрити  два и више пута годишње 
до износа расположивих средстава у 
Буџету”.   
 

Члан 12. 
 

У члану 253. став 1. на крају те-
кста иза ријечи “обољења” ставља се 
зарез, а ријечи “и сл.” се бришу и нас-
тавља  текст: 
 

 “помоћ у лијечењу ужих члано-
ва породице припадника борачких по-
пулација који не могу остварити право 
по другом основу, а исти су обољели 
од тешких малигних обољења и дру-
гих тешких болести, партиципација 
трошкова џеназе/сахране усљед смрти 
ужих чланова породице ратног војног 
инвалида, демобилисаног борца, чла-
нови породице шехида/погинулог бо-
рца, помоћ у одласку на екскурзију дј-
еци припадника борачких популација 
лошег имовног стања, помоћ породи-
цама умрлих демобилисаних бораца и 
ратних војних инвалида које се налазе  
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у стању социјалне потребе, партици-
пација накнаде штете припадницима 
борачких популација усљед претрпје-
лих штета нападом звијери/паса лута-
лица на пољопривредне посједе и сто-
ку,  изградња и поправка путева у мје-
сту становања припадника борачких 
популација, помоћ шехидским поро-
дицама које се налазе у тешкој финан-
сијској ситуацији (родитељи шехида, 
дјеца без оба родитеља, набавка матер-
ијала за довод воде у насељу гдје живе 
припадници борачке популације гдје 
није инсталирана градска водоводна 
мрежа са природних изворишта и ос-
тале непредвидиве околности у којима 
је нужно пружање помоћи браниоци-
ма и члановима њихових породица.  

Предметна помоћ може се дод-
ијелити за измирење пореских обавеза 
у висини дефинисаној Законом при 
ангажману физичких лица од стране 
удружења борачких популација за из-
вршавање одређених послова и задата-
ка, помоћ припадницима борачких по-
пулација које услијед гашења, ликви-
дације и стечаја предузећа у којем ра-
ди се нађу у изузетно тешкој материја-
лно-социјалној ситуацији и сл.”.    
 

Члан 13. 
 

Члан 255. се мијења и гласи: 
 

 “Разматрње захтјева, провјера 
њихове формалне исправности и дава-
ње приједлога о додјели средстава у 
складу са критеријима из овог Закона 
врши комисија из члана 215. овог Зако-
на  именована од стране министра”. 
 

Члан 14. 
 

Члан 256. се мијења и гласи: 
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“На приједлог комисије из чла-
на 255. овог Закона,  одлуку о додјели 
и одобравању средстава доноси мини-
стар”. 
 

Члан 15. 
 

У члану 261. став 4.  се брише, а 
став 5. постаје став 4.  
                                                               

Члан 16. 
 

У члану 265. се додаје нови став 
3. који гласи: 
 

“Право на редовно финансира-
ње редовне дјелатности може оствари-
ти и привредно друштво које запош-
љава припаднике борачких популаци-
ја  чији је већински власник удружење-
фондација регистрована за пружање 
помоћи борцима и члановима њихов-
их породица”. 
 

Члан 17. 
 

Иза става 1. члана 266. додаје се 
нови став 2. који гласи:  
 

“Финансирање редовне дјелат-
ности привредног друштва из става 3. 
члана 265. овог Закона реализоваће се 
исплатом из Буџета Министарства у 
виду мјесечних ануитета у складу са 
расположивим средствима која утврђ-
ује Министарство”.  
                                                             

Члан 18. 
 

Иза члана 286. додаје се нови 

члан 286.а), који гласи: 
 

“Тумачење одредби овог Зако-
на врши доносилац, а проведбене про-
писе доноси Министарство за борачка  
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питања БПК Горажде”. 

 
Члан 19. 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”.  
                                                                                    

Број:01-02-551/14        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
24. јула 2014.године        СКУПШТИНЕ 
   Г о р а ж д е                   Суад Дошло,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 83. редовној 
сједници, одржаној дана 20.06.2014. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
годишње чланарине Скупштини 
европских регија за 2014. годину 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средста-

ва у износу од 3.180,00 евра на име пл-
аћања годишње чланарине Скупшти-
ни европских регија за 2014. годину. 
 

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 613 900 – Уго- 
ворене услуге и друге посебне услуге. 
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Средства уплатити на сљедећи 
рачун: 
 

BENEFICIARY:  
Assemblée des Régions d´Europe 
Nº Cpte 10278 01001 00037 450445 67 
CCM STRASBOURG ST JEAN 
2 rue du Maire Kuss – BP79 
F-67000 STRASBOURG 
BIC-Swift: CMCI FR 2A 
IBAN: FR76 1027 8010 0100 0374 5044 567 
 
PAYMENT DETAILS: MEMBERSHIP DUES 2014 

 
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:03-14-861/14                П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р.          
     Г о р а ж д е 
 

475 
 

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 83. редовној 
сједници, одржаној дана 20.06.2014. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име трошкова отварања 
Исламског центра у Горажду 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају  
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новчана средства на име трошкова от-
варања Исламског центра у Горажду, 
како слиједи: 
  

- Рачун број: 56/14 у износу од  
1.849,77 КМ успостављен од Гр-
афомеркс Горажде, на име изр-
аде плакета, позивница и акре-
дитација; 

- Рачун број: 174/14 у износу од 
5.040,00 КМ успостављен од Бе-
но д.о.о. ПЈ хотел Бехар Гораж-
де, на име трошкова ручка за 
госте из Турске; 

- Рачун број: 237/14  у износу од 
1.900,00 КМ успостављен од А-С 
Компани д.о.о. Горажде, на име 
трошкова ручка за госте. 

  
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код  614300 - Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
- вјерским заједницама. 
  

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:03-14-918/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р.                                   
     Г о р а ж д е 
 

476 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној 
сједници, одржаној дана 20.06.2014. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за ванредно полагање 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 520,00 

КМ,  на име ванредног полагања VIII 
и IX разреда основне школе за ученика 
Костић Џениса, а због тешке материја-
лне и социјалне ситуације у породици. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614200 - Текући тра-
нсфери појединцима. 
 Средства уплатити: 
 

Прималац: БПК Горажде - Буџет Кантона 

Рачун примаоца: 1327310410293154  
Врста прихода: 722631 
Општина: 033 
Буџетска организација: 2002004 
 

Члан 3. 
  

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

Број:03-14-919/14                П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р.                                   
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 60. Закона о 
буџетима у Федерацији БиХ (“Службе-
не новине Федерације БиХ”, број:102/ 
13) и члана 26. став 3. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско–подрињског кант-
она Горажде за 2014. годину (“Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде”, број:16/13), Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 83. редовној сједници, одржаној 
дана 20.06.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име награде за најбоље резултате 
на бојевом гађању 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 300,00 

КМ на име награде за најбоље резул-
тате на бојевом гађању припадницима 
Јединице за подршку Управе полиције 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, како слиједи: 
 

1. Емсад Чаврк                100,00 КМ 
2. Адмир Мирвић                100,00 КМ 
3. Самир Хаџимусић                100,00 КМ 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су планирана у Буџету 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 600 000 – Те-
кућа буџетска резерва, а теретиће се 
економски код Владе БПК  Горажде  
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614200 - Текући трансфери поједин-
цима. 
  

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и иста ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“. 
      

Број:03-14-969/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2014.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 83. редовној 
сједници, одржаној дана 20.06.2014. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне 
 новчане помоћи Меџлису  

Исламске заједнице Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
7.500,00 КМ Меџлису Исламске заједн-
ице Горажде, на име трошкова у вези с 
манифестацијом отварања џамије и 
Исламског културно-образовног центра. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
де, економски код 614300 - Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
-вјерским заједницама. 
  

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:03-14-970/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2014.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 усмјерава-
њу непланиране донације у Буџет Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2014. годину број:03-14-708/14 од 15.05. 
2014.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде на својој 84. редо-
вној сједници, одржаној дана 25.06. 
2014.године,  д о н о с и: 
 
 

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

подстицаја за подршку 
ревитализације мљекаре „Милгор“  

и стварању услова за покретање 
прераде млијека и развој 

пољопривредне производње  
на  подручју Босанско-подрињског  

кантона Горажде у складу  



01.август/коловоз 2014. 
 
 

са потписаним споразумом  
са Краљевином Холандије“, утврђен 
у Буџету Министарства за привреду 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде  за 2014.годину  

на економском коду 614 400(ХАП 004) 
- Подстицај пољопривредној 

производњи-Мљекара 
 

Члан  1. 
 

Овом се Одлуком усваја ,,Прог-
рам новчаног подстицаја за подршку 
ревитализације мљекаре „Милгор“ и 
стварању услова за покретање прераде 
млијека и развој пољопривредне про-
изводње на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде у складу са по-
тписаним споразумом са Краљевином 
Холандије“, утврђен у Буџету Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде  за 2014.годину у 
складу са Законом о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број:16/13). 
 

Члан 2. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са чланом 8. 
Закона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско–подрињског канто-
на Горажде (,,Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде'', 
број 4/13), усваја ,,Програм новчаног 
подстицаја за подршку ревитализације 
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 Холандије“. 

        Број 11 – страна 1355                    
 
                                            

Члан 3. 
 

Средства за реализацију прогр-
ама из тачке 1. ове Одлуке пласираће 
се са позиције Подстицај пољопривре-
дној производњи – Мљекара, утврђене 
Буџетом Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014.годину, економски код 614 
400 – ХАП 004 Подстицај пољоприв-
редној производњи - Мљекара. 
 

Члан 4. 
 

Програм из члана 1. Ове Одлу-
ке је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

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

Број:03-14-878/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р.                                                        
     Г о р а ж д е 

...................... 
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ПРОГРАМ НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА БУЏЕТА 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
Година: 2014. 

 

Буџетски корисник: Министарство  
за привреду 
 

Економски код: 614 400–ХАП 004 
 

Назив економског 
кода: 

Подстицај 
пољопривредној 
производњи 
- Мљекара 

 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 

 

Назив Програма:      Програм новчаног 
подстицаја за подршку ревитали-
зацији мљекаре “МИЛГОР” и ств-
арању услова за покретање пре-
раде млијека и развој пољоприв-
редне производње на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Гор-
ажде у складу са потписаним сп-
оразумом са Краљевином Холан-
дијом 

 

Буџетски корисник:  17. Министарство  
                                        за привреду 
 

Економски/аналитички код: 614 400/ 
                                                        ХАП 004 
 

Назив аналитичког кода:       Подстицај  
пољопривредној производњи 
– Мљекара 

 

Период реализације Програма: 
                                 01.01.2014 - 31.12.2014. 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                                     550.000 КМ 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

Одговорно лице:        Демир Имамовић   
 

Позиција одговорног лица:   Министар 
 

Контакт лице за Програм:  
                                           Расим Сијерчић 
 

Контакт-телефон:            +387 38 224 028 
 

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

Датум усвајања Програма:  25.06.2014.г. 
 

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-

878/14 од 25.06.2014. године („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број:11/14) 
 

У складу са члановима 8, 9. и 20. 
Закона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
4/13) и члана 41. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2014.годину („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број:16/13), на приједлог Мини-
старства за привреду, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

ПРОГРАМ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈ 
/ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

МИНИСТАРСТВА ЗА ПРИВРЕДУ 
УТВРЂЕНИХ У БУЏЕТУ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  

НА ЕКОНОМСКОМ КОДУ 614 4100 
ХАП 004 – ПОДСТИЦАЈ  

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ  
- МЉЕКАРА 

mailto:privreda@bpkg.gov.bа


01.август/коловоз 2014. 
 
 
1.        НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
1.1. Назив Програма утрошка сред-

става Министарства за привре-
ду утврђених у Буџету Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину на економск-
ом коду 614 400 – ХАП 004 – По-
дстицај пољопривредној произ-
водњи – Мљекара гласи: Прог-
рам новчаног подстицаја за по-
дршку пројекту Мљекара “МИ-
ЛГОР” у покретању дјелатнос-
ти откупа и прераде млијека на 
подручју кантона у складу са 
потписаним споразумом са Кр-
аљевином Холандијом (у даљем 
тексту: Програм). 

 
2.       ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

      ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  
 
2.1. Основни циљ 
 
2.1.1. Основни циљ Програма је реви-

тализација пројекта Мљекара 
“МИЛГОР” и стварање услова 
за покретање дјелатности отку-
па, прераде и продаје произво-
да у складу са Уговором потпи-
саним између Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и 
Краљевине Холандије број: 03-
4628-64/98 од 25.05.1998. године. 

 
2.2. Сврха Програма 
 
2.2.1. Стратешки циљ руралног разв-

оја на подручју кантона је под-
стицање компатитивности пољ-
опривредног сектора и произв-
одња пољопривредних произв-
ода већег степена прераде, који 
омогућава баланс територијал- 
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ног развоја руралних заједница 
и креирање и одржавање запо-
слености. Сврха пројекта пром-
овише запошљавање у пољоп-
ривреди, јачање ланца прераде 
домаћих производа, повећање 
сточног фонда, ефикасно кори-
штење пољопривредних ресур-
са, обнављање, чување и унап-
ређење стања пољоприведног 
земљишта, промоцију социјал-
не укључености, смањење сиро-
маштва и оснажује развој рура-
лних подручја кантона. 

 
2.3. Посебни циљеви 
 
2.3.1. Пројекат изградње мљекаре 

“МИЛГОР” у Горажду је покре-
нут у циљу успостављања отку-
па и прераде млијека у млијеч-
не производе као главне карике 
у ланцу производње и извора 
стабилног дохотка за велики 
број малих произвођача млије-
ка на подручју кантона. Проје-
кат је покренут у 1998. години 
захваљујући гранту Владе Хола-
ндије у износу од 2.000.000 Хол-
андских гулдена (НЛГ). Након 
дужих проблема у имплемента-
цији, у 2007. години фабрика 
“МИЛГОР” је престала са рад-
ом. Имајући у виду стање у им-
плементацији пројкта и осно-
вни циљ Програма, посебни ци-
љеви су: 

 

1. Поновно покретање пројекта/рев-
итализација; 

2. Смањење укупних обавеза пројекта 
и њихово довођење на одрживи 
ниво; 

3. Покретање пробног рада и излазак 
производа на тржиште. 
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2.3.2. Поновно покретање пројекта  
 
2.3.2.1. Први посебан циљ је поновно  

покретање пројекта мљекаре 
“МИЛГОР” која пет година није 
обављала дјелатност, а задње 
три године рада су производи-
ле губитке који су довели до 
њеног затварања. У моменту 
престанка рада мљекара је запо-
шљавала 15  радника, а у 2012. 
години 10 радника. Циљ је да се 
заштити имовина мљекаре “МИ-
ЛГОР”, њено отуђење и даље 
оптерећење по основу обавеза 
привредног друштва “МИЛГОР” 
Д.О.О. ГОРАЖДЕ. 

 
2.3.2.2. У оквиру првог циља, приорит- 

етне су активности и мјере ко-
јима се доприноси успоставља-
њу нових управљачких структ-
ура, минималних услова за фу-
нкционисање управе и заштиту 
имовине,  посебно постројења и 
опреме за прераду млијека, са-
нацију објекта и економског дв-
оришта, замјени и поправци 
оштећених дијелова постројења 
и опреме, рјешавање радно-пр-
авног статуса запосленика, те 
друге мјере које доприносе пон-
овном покретању Мљекаре “МИ-

ЛГОР”.   
 
2.3.2.3. У протекле три године (2011 –  

2013.) успостављена је нова упр-
ављачка структура, санирана је 
оштећена фасада објеката мље-
каре, поправљен кров, замијењ-
ена оштећена столарија, обезб-
ијеђена су средства за  плаћање 
обавеза за комуналне услуге и 
поновни прикључак на електро  
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и водоводну мрежу, прикључен 
је телефон и интернет, извршен 
детаљан преглед стања опреме 
и проведена њена поправка, ре-
парације и ремонт комплетног 
постројења и опреме и система 
гријања. У овом периоду евиде-
нтиране су све текуће обавезе и 
креиран план за њихово знача-
јно смањивање, ријешен је  рад-
но-правни статус за 10 радника. 

 
2.3.2.4. Током 2014. године у оквиру ов- 

ог посебног циља планирано је 
пружање подршке за рад мини-
малног броја запослених у мље-
кари “МИЛГОР” и основних тр-
ошкова управе. Подршка није 
планирана за 2015/16. годину.  

 
2.3.3. Смањење укупних обавеза и 

њихово довођење на одрживи 
ниво 

 
2.3.3.1. Други посебни циљ је смањење   

укупних обавеза мљекаре “МИ-
ЛГОР” на одрживи ниво, који 
ће омогућити да до краја 2016. 
године буду измирене све обав-
езе настале прије 2011. године. 
Подршка укључује намјенска ср-
едства Федерације која се план-
ирају искористити за рјешава-
ње проблема обавеза по основу 
пореза и доприноса, док се сре-
дства Кантона планирају кори-
стити за подршку измиривању 
обавеза према радницима и фа-
рмерима. На овај начин отклон-
ила би се свака опасност од мо-
гућности принудне наплате или 
стечаја мљекаре “МИЛГОР”, што 
је од изузетне важности за Вла-
ду Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде, која је у 2013. годи-
ни обавијештена од стране Ам-
басаде Краљевине Холандије да 
би случај покретања стечаја или 
распродаје имовине мљекаре 
“МИЛГОР” од стране Владе Кр-
аљевине Холандије био третир-
ан као кршење међународног 
споразума. 

 
2.3.3.2. У оквиру другог циља приори- 

тет за подршку имају мјере које 
се односе на заустављање заду-
живања мљекаре “МИЛГОР” по 
основу обавеза према радници-
ма, евидентирање свих обавеза 
које је неопходно измирити пр-
ије почетка активности на про-
бној производњи, постизање до-
говора са радницима који имају 
правоснажне судске пресуде о 
споразумној исплати обавеза, 
постизање споразума са фарме-
рима о споразумној исплати об-
авеза за испоручено, а неплаће-
но млијеко и план исплате дру-
гих обавеза по приоритету. 

 
2.3.3.3. У протекле три године (2011 –  

2013) измирене су обавезе по ос-
нову рада за 10 радника за пос-
љедњих осам мјесеци прије рас-
кида уговора о раду, а привред-
но друштво Мљекара “МИЛГ-
ОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ је пости-
гло споразум са радницима да 
од укупног износа потражива-
ња по основу неизмирених не-
то плата буде исплаћено 80% 
плата за вријеме док је Мљекара 
“МИЛГОР” радила, а да се одр-
ичу 20% зарађених плата и свих 
обрачунатих плата за вријеме 
кад мљекара није радила, укљу- 
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чујући и плате за чију исплату 
постоје правоснажне судске пр-
есуде. Са фармерима је постиг-
нут споразум о исплати 30% об-
авеза за млијеко у 2014. години, 
а остатак у наредном периоду 
према посебном споразуму који 
ће бити у складу са могућност-
има мљекаре. 

 
2.3.3.4. У току 2014. године  планирана  

је подршка напорима на смање-
њу укупних дуговања мљекаре 
“МИЛГОР”,  а посебно: 

 

1. обавеза према порезима и допр-
иносима у износу од 310.723 КМ 
и увезивање 112 година и два 
мјесеца стажа радника, осигура-
ње за случај незапослености, по-
реза на доходак и друге накна-
де за период од 2004. до 2012. 
године, 

2. обавеза по основу обрачунатих, 
а неисплаћених нето плата ра-
дника по правоснажним судск-
им пресудама у укупном изно-
су од 460.226 КМ за све раднике 
које је обрачуната, а неисплаћ-
ена плата до тренутка раскида 
уговора о раду.  

3. обавеза према фармерима за от-
купљено, а неисплаћено млије-
ко у укупном износу од 159.958 
КМ, 

4. осталих обавеза мљекаре “МИ-
ЛГОР” након престанка блока-
де рачуна чије измиривање је не-
опходно и сврсисходно. 

 
2.3.4. Покретање пробног рада и из-

лазак производа на тржиште 
 
2.3.4.1. Трећи посебни циљ Програма  

је пружање подршке у припре- 
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мама и почетку пробног рада 
мљекаре “МИЛГОР” и њеном 
поновном изласку на тржиште. 
У складу са Споразумом Владе 
Краљевине Холандије, Влада 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде преузела је одговорно-
ст по питању осигурања да фа-
брика “МИЛГОР” доприноси ра-
звоју мљекарства и креирању 
могућности за запошљавање у 
рураним подручјима. Поновн-
им откупом и прерадом млије-
ка, уз враћено повјерење фарм-
ера, те усаглашен концепт раз-
воја мини фарми у руралним 
подручјима кантона, пројекат 
би могао бити оцијењен да фу-
нкционише у складу са потпи-
саним Споразумом са Краљеви-
ном Холандијом. 

 
2.3.4.2. У оквиру трећег циља планира- 

но је пружање подршке за опе-
ративне трошкове и радни кап-
итал за вријеме пробног рада 
мљекаре “МИЛГОР” и подрш-
ци за излазак на тржиште. За 
одрживост комплетног пројекта 
важно је осигурати производњу 
прилагођену стању у окруже-
њу, а систем откупа треба бити 
прилагођен карактеристичном 
положају малих и разуђених 
фармера. Програм ће подржати 
мјере које доприносе развоју па-
ртнерских односа са малим фа-
рмерима и мини фармама, раз-
вој људских ресурса и стручних 
кадрова у мљекарству, осигура-
ње радног капитала за почетак 
пробног рада те друге мјере ко-
је доприносе изласку производа 
мљекаре “МИЛГОР” на тржиште. 
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2.3.4.3. У протекле три године (2011 –  
2013.) створени су најбитнији 
предуслови за отпочињање пр-
обног рада. Процес санације оп-
реме је окончан и уз мања улаг-
ања могуће је покренути палету 
истих производа који су се про-
изводили прије 2007. године.  
Уколико се успјешно реализују 
планиране активности у окви-
ру другог посебног циља, сви 
предуслови за почетак пробног 
рада ће бити осигурани. 

 
2.3.4.4. У току 2014. години планирана 

је подршка на покретању проб-
ног рада након остваривања ци-
љева на одрживом смањивању 
обавеза. Подршка је планирана 
за набавку новог система паков-
ања свјежег млијека и набавку 
новог сепаратора, чиме би ком-
плетна опрема била стављена у 
функцију уз додатно модерни-
зовање процеса паковања техн-
олошког дијела који је био уско 
грло и раније. Поред тога, под-
ршка ће се пружити активнос-
тима које омогућавају набавку 
неопходног материјала за про-
бни рад, ангажовање волонтера 
и приправника пољопривредне 
и прехрамбене струке,  развој 
маркетинга и организација отк-
упа млијека.  

 
3.      ЗАКОНСКИ ОСНОВ  

     ЗА УВОЂЕ-ЊЕ ПРОГРАМА   
 
3.1. На основу Закона  о  министар-

ствима и другим тијелима кан-
тоналне управе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде“ брoj: 
9/13), надлежности Министар-
ства за привреду БПК Горажде 
су предлагање и провођење по-
литике у области индустрије, 
подузимање мјера за унапређе-
ње производње, управљање пр-
иродним богатствима, развој по-
љопривреде, управљање пољо-
привредним земљиштем,  узгој, 
заштита и унапређење шума, 
шумске комуникације и експло-
атација шума, индустријске во-
де, водопривредне активности, 
кориштење вода у енергетске и 
рекреацијске сврхе, употреба и 
заштита вода, улагања у привр-
една предузећа, саобраћај роба 
и услуга, учешће у креирању 
политике увоза и извоза, контр-
ола цијена производа и услуга, 
закључивање економских спор-
азума, креирање и имплемента-
ција политике кантоналног ту-
ризма, развој туристичких ресу-
рса, развој рекреативних, реха-
билитационих и других цента-
ра, промоција туризма, угости-
тељсто, подузетништво, прово-
ђење политке развоја комуни-
кација и транспортне инфрас-
труктуре, развој јавног саобраћ-
аја, изградња, обнова и одржав-
ање саобраћајница од значаја за 
Кантон, модернизација цестов-
ног саобраћаја и осигурање ко-
муникационих веза на подручју 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

 
3.2. Програм је израђен имајући у 

виду одредбе члана 12. Закона о 
пољопривреди, прехрани и ру-
ралном развоју Босне и Херце- 
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говине (“Службени гласник Бо-
сне и Херцеговине” брoj: 8/50), 
који дефинише оквирне секто-
рске циљеве Босне и Херцегов-
ине у области пољопривреде, 
прехране и руралног развоја и 
то:  

 

1. активирање неискориштених 
природних и људских ресурса, 
развој одрживог, конкуретног и 
динамичног сектора пољоприв-
реде, шумарства и прехране; 

2. повећање степена задовољава-
ња потреба становништва влас-
титом храном и замјена увоза 
хране домаћом производњом за 
коју постоје природни и други 
услови за смањења вањскотрго-
винског дефицита; 

3. осигурање усклађивања и инте-
грације сектора у ЕУ и глобал-
но тржиште; 

4. потицање разноликости еконо-
мских дјелатности, пораст запо-
слености и општих услова за ос-
тварење прихода и побољшање 
квалитете живота у руралним 
подручјима; 

5. осигурање приступа и располо-
живости висококвалитетне, пр-
иступачне и сигурне хране; 

6. осигурање рационалне употре-
бе и заштите природних ресур-
са и биодиверзитета; 

7. омогућавање примјереног жив-
отног стандарда и придоноше-
ње стабилности пољопривредн-
ог дохотка и прехрамбене сигу-
рности становништва, које се у 
што већој мјери подмирује дом-
аћим конкурентним пољоприв-
редним производима. 

 

3.3. Програм посебно доприноси  
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остваривању циљева који се од-
носе на активирање неискори-
штених природних и људских 
ресурса, повећању степена зад-
овољавања потреба становниш-
тва властитом храном, осигура-
њу висококвалитетне, приступ-
ачне и сигурне хране те допри-
носи напорима на осигурању 
примјереног животног стандар-
да у руралним подручјима. 

 
3.4. У складу са чланом 8. Закона о 

новчаним подстицајима у пољ-
опривреди и руралном развоју 
на подручју Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, предвиђе-
но је да Влада доноси Програм 
кантоналних новчаних подсти-
цаја којим се утврђују мјере но-
вчаних подстицаја као мјере по-
дстицања производње и мјере 
подстицања у склопу структур-
не политике. Овим Програмом 
се подстичу мјере структурне 
политике за финансирање поје-
диначног пројекта од значаја за 
руални развој Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  У скл-
аду са чланом 20. Закона о нов-
чаним подстицајима у пољоп-
ривреди и руралном развоју на 
подручју БПК Горажде у остале 
врсте подстицаја обухватају пр-
овођење одређених мјера стру-
ктурне политике те других мје-
ра које нису обухваћене модел-
има капиталних улагања и мод-
елом руралног развоја. У окви-
ру модела осталих врста новча-
них подстицаја, подстиче се ре-
ализација појединачних пројек-
ата из области пољопривреде, а 
који се оцијене значајним за ра- 
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звој пољопривредне производ-
ње на подручју Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и акт-
ивности различитих задруга, 
удружења или асоцијација, а 
које су у функцији развоја пољ-
опривреде на подручју кантона. 

 
3.5. Програм је креиран  имајући у 

виду споразума између Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де и Холандског министарства 
за развојну сарадњу (протокол 
БПК Горажде бр: 03-4628-64/98) 
потписан у Горажду 25.05.1998. 
године о подршци Холандске 
Владе пројекту “ИЗГРАДЊА 
ФАБРИКЕ МЛИЈЕКА У ГОРА-
ЖДУ” пројекат бр: БА008108. 

 
3.6. Приједлог Програма је израђен 

у складу са Програмом рада Вл-
аде Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2014. годину 
(“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, 
број:4/14), након проведених ја-
вних расправа и консултација, 
на којима су циљеви Програма, 
планиране активности, начин 
имплементације, очекивани ре-
зултати и њихови утицаји на 
рурални развој широко дискут-
овани са представницима удру-
жења “ФАРМЕР”, радницима, 
највећим фармерима произвођ-
ачима млијека на подручју кан-
тона, пољопривредним удруже-
њима и свим другим заинтере-
сованим странама.  

 
4.       ОПИС ПРОГРАМА 
 
4.1. Програм  новчаног подстицаја  
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за подршку ревитализацији мљ-
екаре “МИЛГОР” и стварању ус-
лова за покретање прераде мли-
јека и развој пољопривредне пр-
оизводње на подручју Босанско 
-подрињског кантона Горажде у 
складу са потписаним Споразу-
мом са Краљевином Холандиј-
ом израђен је као одговор на 
проблем у имплементацији пр-
еузетих обавеза из Споразума 
између Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и Холандског 
министарства за развојну сарад-
њу (протокол БПК Горажде бр: 
03-4628-64/98) који је потписан 
у Горажду 25.05.1998. године о 
подршци Холандске владе прој-
екту “ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ 
МЛИЈЕКА У ГОРАЖДУ” проје-
кат број: БА008108.  

 
4.2. У споразуму са Краљевином Хо-

ландијом дефинисана је сврха 
пројекта који је требао да обез-
биједи развој мљекарства и кр-
еирање могућности за запошљ-
авање кроз изградњу фабрике 
млијека (МИЛГОР) у Горажду. 
Финансијска средства Холандс-
ке Владе су се искључиво могла 
корисити за куповину опреме и 
технологије за прераду млијека, 
осам танкова за млијеко, ками-
он за прикупљање млијека, тре-
нинг и техничку асистенцију у 
максималном износу од 2.000.000 
НГЛ, док је Кантон преузео оба-
везу осигурања земљишта, згра-
да, инфраструктуре, намјштаја, 
трошкова припреме за произво-
дњу и радни капитал у износу 
од 400.000 ДМ. Споразумом је 
рјешено питање власништва над  
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фабриком на начин да ће влас-
ништво мљекаре “МИЛГОР” би-
ти регистровано на асоцијацију 
фармера, који ће бити власни-
ци 95% фабрике “МИЛГОР”, док 
ће преосталих 5% бити регист-
ровано као удио власника зем-
љишта на којем је фабрика изг-
рађена. 

 
4.3. У првих пет година имплемен-

тације пројекта привредно дру-
штво “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРА-
ЖДЕ имало је значајну подрш-
ку како међународних донато-
ра тако и из Буџета Кантона и 
Федерације. У извјештају прив-
редног друштва “МИЛГОР” 

Д.О.О. ГОРАЖДЕ број: 56/03 од 
26.06.2003. године наведено је да 
је у пројекат изградње фабрике 
млијека укупно уложена средс-
тва Владе Холандије, Владе БПК 
Горажде и Федералног минист-
арства пољопривреде, водопри-
вреде и шумарства у износу од 
2.737.494,52 КМ, што представ-
ља 95,5% укупног улагања. У 
пројекат “МИЛГОР” Влада БПК 
Горажде је издвојила 648.070,19 
КМ, Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 247.496,78 КМ, а Влада 
Краљевине Холандије 1.841.927,55 
КМ. 

 
4.4. У периоду од 2004. до 2007. год-

ине проблеми у раду су значај-
но отежавали пословање мљек-
аре. У овом периоду само по ос-
нову обавеза према радницима 
створене су обавезе у износу од 
396.067 КМ, које нису могле би-
ти измирене, а неизмирене оба- 
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везе према фармерима који су 
предали млијеко су до 2007. го-
дине нарасле на 159.958 КМ. Ов-
акво стање проузроковало је бл-
окаду рачуна и потпуно зауста-
вљање процеса производње у 
мљекари “МИЛГОР”, а радни-
ци и управа су престали долаз-
ити на посао, чиме је дуже вр-
ијеме мљекара била без органи-
зованог надзора и бриге, са по-
јединачним интервенцијама у 
виду обиласка објеката. Посље-
дица одсуства рада и редовног 
одржавања, постројења, опре-
ме, објеката и дворишта и њего-
ве заштите утицали су на извр-
шење више провалних крађа, у 
којима су поједини дијелови ма-
шина, постројења и опреме оту-
ђени или уништени. У поступ-
ку санирања штета проузроков-
аних застојем у периоду од 2007. 
до 2013. године утврђено је да 
нити један дио постројења, ма-
шина и опреме није био пош-
теђен оштећења. 

 
4.5. Након заустављања процеса пр-

оизводње у мљекари “МИЛГОР”,  
један од најважнијих приорите-
та био је њено поновно покре-
тање, а у Буџету за 2009. годину 
су по први пут планирана сред-
ства у значајнијем износу (350.000 
КМ). За потребе пројекта  Мин-
истарство за привреду је форм-
ирало експертну групу, која је у 
2009. години израдила елаборат 
о покретању производње и пре-
раде млијека. 

 
4.6. Програм подршке ревитализа-

цији мљекаре “МИЛГОР” запо- 
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чео је 2011. године када су и пр-
ва средства за те намјене испла-
ћена из Буџета БПК Горажде. У 
овој години укупно је издвојено 
64.197,98  КМ, док су из Буџета 
БПК Горажде за 2013. годину за 
циљеве по Програму издвојно 
85.065,00 КМ.   

 

4.7. Приоритетне активности које 
се подржавају из Програма обу-
хватају акције на сљедећем: 

 

4.7.1. Физичка заштита имовине мље-
каре “МИЛГОР” од противпра-
вног отуђења, уништења или 
оштећења објеката, постројења  
и опреме за прераду млијека, те 
заштиту од пропадања усљед 
природних и атмосферских дје-
ловања. 

 

4.7.2. Успостављање нових управљач-
ких структура кроз именовање 
новог надзорног одбора и дире-
ктора друштва, успостављање 
функционисања управе која би 
имала неопходан капацитет за 
активности на ревитализацији 
пословања предузећа, те рјеша-
вање радно-правних статуса ра-
дника запослених у друштву, 
осигурање услова за минимал-
ни обим пословања Привредн-
ог друштва Мљекара “МИЛГ-
ОР” у складу са важећим проп-
исима и обезбјеђењу минимал-
них финансијских средстава за 
трошкове плата запосленог осо-
бља, припадајућих пореза и до-
пириноса те основних комунал-
них услуга, које су неопходне за 
обављање привредне дјелатнос-
ти као што су електрична енер-
гија, вода, телефон, интернет, ра- 
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чуноводствене и друге услуге. 

 
4.7.3. Поправак оштећења на објекти-

ма, постројењима и опреми  зб-
ог неконзервирања, те замјена 
уништених, отуђених или ошт-
ећених дијелова опреме у пери-
оду када је привредног друшт-
ва “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖ-
ДЕ прекинуло пословање. 

 
4.7.4. Рјешавање радно-правног стат-

уса свих запосленика који од 
момента престанка рада мљека-
ре нису могли регулисати свој 
радно-правни статус и оствари-
вати здравствену и пензијско-
инвалидску заштиту, а због не-
измиривања законом прописа-
них уплата доприноса нису се 
могли пријавити на евденцију 
Службе за запошљавање. У 2013. 
години ово питање је рјешено 
раскидом уговора о раду за све 
запосленике и уплатом допри-
носа за посљедњих осам мјесе-
ци рада, те пријавом на евиден-
цију Службе за запошљавање. 

 
4.7.5. Измиривање створених обавеза 

по основу пореза и доприноса 
по основу радно-правног стату-
са радника у Мљекари “МИЛГ-
ОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за пери-
од од 01.01.2007. године до 31.12. 
2012. године према утврђеним 
неизмиреним обавезама за ПИО, 
здравствено осигурање, осигур-
ање за случај незапослености и 
порез на доходак. За потребе ре-
ализације ове активности Мин-
истарство за привреду кандидо-
вало је пројекат Федералном ми-
нистарсву пољопривреде, водо- 
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привреде и шумарства обзиром 
да се измиривањем ових обаве-
за директно доприноси пуње-
њу фондова из надлежности Фе-
дерације (ПИО) и Кантона (Зд-
равство, незапосленост, порез на 
доходак). Пројекат је одобрен и 
средства су исплаћена на намје-
нски подрачун Владе БПК Го-
ражде.  

 
4.7.6. Споразумно измиривање обаве-

за према упосленицима које су 
утврђене правоснажним судск-
ом пресудама, на начин да “МИ-

ЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ радни-
цима исплати 80% нето плате за 
период за који су радили, а да 
се радници одричу права на ос-
татак плате за период за који су 
радили и цијелу плату за пери-
од за који нису радили.  

 
4.7.7. Споразумно измиривање обаве-

за према фармерима – произво-
ђачима млијека који су у перио-
ду 2006 - 2007. године Мљекари 
“МИЛГОР” испоручили сирово 
млијеко за које мљекара није 
платила фармерима. Споразум 
укључује да се приближно 30% 
цијене млијека исплати у 2014. 
години и да се успостави сарад-
ња неопходна за будући заједн-
ички рад на производњи и пр-
еради млијека, а остатак би се 
исплатио у наредним годинама 
у складу са могућностима фаб-
рике “МИЛГОР”. Са друге стр-
ане фармери се одричу права 
на тужбе и блокаде рачуна по 
овом основу. 

 

4.7.8. Успостављање нове организац- 
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ије Мљекаре “МИЛГОР” са мак-
симално 3-5 радника који би ра-
дили на припреми и пробној 
производњи три основна прои-
звода – свјеже млијеко, јогурт и 
сир.  

 
4.7.9. Програм дефинише битне еле-

менте за добијање сагласности 
од стране Владе у складу са За-
коном о извршењу Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде - назив Програма, опис Пр-
ограма (општих и посебних ци-
љева), законски основ за увође-
ње Програма, потребна средст-
ва за провођење Програма, пот-
ребан број запосленика за пров-
ођење Програма, процјену рез-
ултата и непредвиђених расхо-
да и ризика. 

 
5.       ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ    

      ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
      ПРОГРАМА 

 
5.1. Програм подршке ревитализа-

цији Мљекаре “МИЛГОР” запо-
чео је у 2011. години. Крај имп-
лементације Програма планир-
ан је у 2016. години.  

 
5.2. Имплементација Програма за 

2014. годину почиње усвајањем 
Програма од стране Владе Бос-
анско подрињског кантона Гор-
ажде и трајаће до 31.12.2014. го-
дине.  

 
5.3. Крајњи рок за достављање зах-

тјева за кориштење средстава ис-
тиче 05. децембра 2014. у 16:00 
сати. 
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6.       СТАЊЕ ПРОЈЕКТА МЉЕКАРА  

      “МИЛГОР” 
 
6.1. Након троипогодишњег рата, у 

оквиру активности на провође-
њу петогодишњег Програма об-
нове и реконструкције Босне и 
Херцеговине и обнављању пот-
пуно уништене пољопривред-
не производње на подручју ка-
нтона, покренут је пројекат изг-
радње фабрике за прераду мл-
ијека који је требао бити темељ 
обнове потпуно уништене базе 
анималне и биљне производње. 
Пројектом би се осигурали усл-
ови за развој пољопривреде у 
руралним подручјима кантона 
и креирале нове могућности за 
остваривање доходка у руралн-
им подручјима.  

 
6.2. Имајући у виду непостојање пр-

ерађивачких капацитета за отк-
уп и прераду млијека на подру-
чју кантона, географску и прив-
редну изолованост кантона од 
сусједних општина РС-а и Фед-
ерације, потребу становништва 
у руралним подручјима за си-
гурним доходком од пољоприв-
редне производње, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде је 1998. године подржала 
пројекат изградње мљекаре,  ос-
игурала средства за његово про-
вођење преузимањем обавеза 
његове имплементације у скла-
ду са Споразума између Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде и холандског посланика за 
развој сарадње број:03-4628-64/98 
од 25.05.1998.године о изградњи  
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мљекаре у Горажду. Споразум-
ом су се уговорне стране обаве-
зале да ће уложити средства у 
фабрику млијека која ће бити у 
власништву Удружења фарме-
ра Горажда. Према овом Спора-
зуму, у пројектом изградње фа-
брике млијека предвиђена су ср-
едства Владе Холандије у изно-
су од 2.000.000 НЛГ и Владе БПК 
Горажде 400.000 ДМ.  

 
6.3. Према подацима достављеним 

у акту број: 56/03 од 26.06.2003. 
године од стране привредног 
друштва “МИЛГОР” Д.О.О. ГО-
РАЖДЕ у периоду од 1998. до 
2003. године,  у пројекат изград-
ње Мљекаре “МИЛГОР” уложе-
на су средства Владе Холандије 
у износу од 1.841.927,55 КМ, ср-
едства Буџета БПК Горажде у 
износу од 648.070,19 КМ и сред-
ства Федералног министарства 
пољопривреде, водопривреде и 
шумарства у износу од 247.496,78 
КМ. У истом периоду пројекат 
је подржан од стране других до-
натора (ИРЦ – 44.940 КМ), док 
су улагања приватног капитала 
књижена у износу од 81.989 КМ. 

 
6.4. У периоду од 2004. до 2007. год-

ине, такођер, није изостала под-
ршка из владиних и међунаро-
дних извора за рад Мљекаре 
“МИЛГОР“. У овом периоду из 
Буџета кантона издвојена су по-
дстицајна средства за примарну 
пољопривредну производњу мл-
ијека и прву фазу прераде – по-
дстицај за производњу сира те 
пружање новчане помоћи у пој-
единачним случајевима за тро- 
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шкове електричне енергије и др-
уге материјалне трошкове, а пр-
ојекат је такођер подржан фин-
ансијским средствима Јапанске 
амбасаде у Босни и Херцегови-
ни путем јапанске хуманитарне 
организације “ЈЕН”, која је оси-
гурала набавку лактофриза, тр-
анспортних возила, те додатну 
опрему којом је унапређен тех-
нолошки процес прераде мли-
јека.  

 
6.5. Период од 2007. до 2011. године 

је вријеме када Мљекара “МИЛ-
ГОР” није радила и није било 
активности на откупу и прера-
ди млијека. У овом периоду пр-
ужана је подршка за социјалне 
потребе радника, те за здравст-
вено осигурање. У овом перио-
ду Министарство за привреду и 
Влада БПК Горажде припреми-
ли су Програм санације и реви-
тализације Мљекаре “МИЛГОР”, 
који је био темељ за све наредне 
активности на поновном покре-
тању процеса откупа и прераде 
млијека на подручју кантона.  

 
6.6. У периоду од 2011. – 2014. годи-

не покренуте су активности на 
подршци реализације пројекта  
Мљекаре “МИЛГОР” са основн-
ом сврхом заштите пројекта од 
даљег пропадања и подузима-
ње мјера које би требале откло-
нити главне узроке застоја у по-
словању у циљу њеног поновн-
ог покретања и обављање дјела-
тности откупа и прераде млије-
ка на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде. Од 2011. 
године активности се проводе у  
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оквиру годишњих Програма ко-
је усваја односно на које даје са-
гласност Влада кантона.  

 
6.7. У складу са Програмом за 2011. 

годину, из средстава Буџета 
БПК Горажде финансиране су 
активности које су допринијеле 
заштити имовине Мљекаре 
“МИЛГОР”, подржано је успос-
тављање нове управе привред-
ног друштва, а у сарадњи са Уд-
ружењем “ФАРМЕР” ГОРАЖДЕ 
успостављен је Надзорни одбор 
друштва који је, у складу са За-
коном, именовао новог директ-
ора Мљекаре “МИЛГОР” Д.О.О. 

ГОРАЖДЕ, обезбијеђена је под-
ршка за ангажовањем минима-
лног броја особља које би брин-
уло о имовини друштва и запо-
чело припремне активности на 
идентификацији оштећења пр-
оузрокованих провалним крађ-
ама и идентификацију потреб-
них материјала, роба и услуга 
за поправку оштећења, обезбје-
ђена су средства за  прикључак 
на основне комуналне услуге 
(електрична енергија, вода, те-
лефон и интернет), извршена је 
реконструкција фасаде објекта 
мљекаре, извршена поправка кр-
ова, поправљена оштећена сто-
ларија, те извршено детаљно чи-
шћење свих дијелова фабрике и 
њеног дворишта. 

 
6.8. У Програму за 2012. годину та-

кођер су планирана средства за 
подстицај пољопривредној про-
изводњи – мљекара у износу од 
200.000 КМ, која су планирана 
за наставак активности на реви- 
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тализацији Мљекаре “МИЛГОР”, 
а сагласност на Програм је дала 
Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде.  Програм-
ом је предвиђена подршка дру-
гој фази пројекта која се одно-
сила на ревитализацију опреме 
за прераду млијека, обзиром да 
опрема, машине и уређаји нису 
били у функцији више од пет 
година, да нису прописно кон-
зервирани након обустављања 
процеса производње, те да је у 
том периоду дошло до отуђења 
и уништења дијелова произво-
дног процеса због чега ни са те-
хничког аспекта мљекара није 
била у могућности поново пок-
ренути процес производње. По-
ред рада на заштити и ревита-
лизацији производног процеса, 
у оквиру Програма за 2012. го-
дину планирана су средства за 
измиривање обавеза према рад-
ницима која су неопходна за от-
казивање уговора о раду и при-
јављивање на евиденцију Служ-
бе за запошљавање у циљу ост-
варивања права на материјално 
обезбјеђење и здравствену заш-
титу у складу са Законом (обав-
езе за доприносе за посљедњих 
осам мјесеци), те средства за рад 
управе друштва са минималн-
им бројем запослених. Такођер,  
у овој години нова управа мље-
каре је израдила детаљан елабо-
рат о финансијском стању и об-
авезама овог привредног друш-
тва због којих је мљекара била 
принуђена обуставити процес 
производње, обзиром да су фи-
нансијске обавезе довеле до бл-
окаде рачуна и обустављања пр- 
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оцеса производње. Због финан-
сијских потешкоћа у којим се у 
овој години налазио БПК Гора-
жде, планирана средства Прог-
рама нису реализована. 

 

6.9. Програмом за 2013. годину пре-
двиђене су активности које ни-
су проведене у оквиру другог 
посебног циља и измирене су 
обавезе према радницима за по-
сљедњих осам мјесеци од прек-
ида уговора о раду, који су још 
од 2007. године били ускраћени 
за права из радног односа. Так-
ођер, обезбијеђена су средства 
која су била неопходна за сан-
ирање оштећених постројења и 
опреме за прераду млијека те су 
уз ангажовање стручних лица 
постројења оспособљена за про-
цес прераде млијека у свим сег-
ментима, изузев производње мл-
ијека одређене млијечне масти 
чија је производња захтјевала 
набавку новог сепаратора млиј-

ека, који је потпуно онеспособ-
љен у периоду када је мљекара 
била без надзора. Међутим, ка-
ко тај дио опреме није виталан 
за остале облике прераде млије-
ка, у овој години успјешно је пр-
оведена хладна и топла проба 
процеса прераде, а тестирана је 
и опрема за паковање која је ус-
пјешно ревитализована. У овој 
години организована је и зван-
ична посјета Владе БПК Гораж-
де и представника Холандске и 
Јапанске амбасаде у БиХ који су 
се на лицу мјеста увјерили у на-
предак пројекта ревитализације 
мљекаре.   

 
6.10. Укупне утврђене и неизмирене 

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

 
ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА МЉЕКАРЕ “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ  

ПО ОСНОВУ РАДА ЗА ПОРЕЗНИ ПЕРИОД 01.01.2004. ДО 31.07.2012. ГОДИНЕ (У КМ) 

 
 
ОПИС 
 

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. УКУПНО 

Број радника 22 16 16 15 13 13 10 10 10 - 
Нето плата 57.526 58.259 59.573 57.075 63.223 45.220 46.200 46.200 26.950 460.226 
Доприноси  
за ПИО 20.303 20.562 21.026 20.144 22.314 15.073 15.400 15.400 8.983 159.206 
Доприноси  
за здравство 14.381 14.565 14.893 14.269 15.806 10.814 11.048 11.048 6.445 113.268 
Доприноси за 
незапослене 2.115 2.142 2.190 2.098 2.329 1.311 1.339 1.339 781 15.645 
Порез за  
елементарне 
непогоде 288 291 298 285 316 226 231 231 135 2.301 
Порез за во-
допривреду 288 291 298 285 316 226 231 231 135 2.301 
Порез на  
доходак 2.876 2.913 2.979 2.854 3.161 803 803 1.020 595 18.003 

УКУПНО 97.777 99.024 101.257 97.010 107.465 73.673 75.252 75.469 44.024 770.949 
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6.11. Програмом за 2014. годину при-

оритет је дат подршци измири-
вању обавеза по основу јавних 
прихода, обавеза према плаћа-
ма радника, те обавезама према 
фармерима што су кључни узр-
оци блокаде рачуна и обуставе 
пословања. Обавезе које се ток-
ом 2014.године планирају знач-
ајно смањити су обавезе према 
порезима и доприносима по ос-
нову рада у укупном износу од 
310.723 КМ, споразумно изми-
ривање обавеза по основу нето 
плата радника по правоснажн-
им судским пресудама у укупн-
ом износу од 454.420,20 КМ и 
измиривање обавеза према фа-
рмерима за откупљено а неисп-
лаћено млијеко у укупном изн-
осу од 159.958 КМ. У Програму 
су предвиђене и мјере да под-
ршку успостављању нове упра-
ве и осигурање средстава за фи-
нансирање минималне набавке 
материјала и услуга, трошкове 
подршке пробног рада и осигу-

рања радног капитала и изми-
ривање обавеза према УИО.  

 

6.12. У складу са планом измирења 
обавеза мљекаре “МИЛГОР” из-
рађен је преглед обавеза Мље-
каре “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРА-
ЖДЕ, са планом смањивања об-
авеза у 2014. години кроз подр-
шку из Програма и споразумно 
умањење обавеза од стране по-
вјерилаца. Предложени план је 
одржив јер би произвео смање-
ње обавеза Мљекаре “МИЛГ-
ОР” са садашњих 1.173.608 КМ, 
на мање од 237.754 КМ, што би 
представљало смањење обавеза 
за више од 80%, његовом реали-
зацијом очекује се остваривање 
јавних прихода који припадају 
кантону и кантоналним ванбу-
џетским фондовима у износу 
од 151.518 КМ. 

 

6.13. Планом из тачке 6.12. предвиђе-
но је смањење обавеза Мљекаре 
“МИЛГОР” како је приказано у 
табели 2. 

 
ТАБЕЛА 2: ПРЕГЛЕД УКУПНИХ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА МЉЕКАРЕ 
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ НА ДАН 01.01.2004. – 31.12.2012. ГОДИНЕ  

СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ (У КМ) 
 
 

Р.БР. ВРСТА ОБАВЕЗА Укупне 
обавезе  
на дан 
31.12.2012. 

Планира 
не исплате 
обавеза  
у 2014.г. 

Смањење 
обавеза  
од стране 
повјери 
оца 

Остатак 

 
УКУПНО  1.173.608 534.250 401.604 237.754 

1. Обавезе према запосленим 
радницима 
 

 
  460.226 

 
142.706 

 
317.519 

 
       0 

1.1. Обавезе за нето плате запослених 
радника 

 
  460.226 

 
142.706 

 
317.519 

 
        0 
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2. 
Обавезе по основу пореза и 
доприноса 310.723 310.723 0 0 

2.1. Обавезе према ПИО 159.206 159.206 0 0 

2.2. Обавезе за здравствено осигурање 113.268 113.268 0 0 

2.3. 
Обавезе за допринос за 
незапосленост 15.645 15.645 0 0 

2.4. 
Остали порези и доприноси 
везаних за рад 22.605 22.605 0 0 

3. Обавезе за ПДВ 81.076 32.430 0 48.646 

3.1. Обавезе за ПДВ 81.076 32.430 0 48.646 

4. Обавезе према фармерима 159.958 48.390 0 111.568 

4.1. Утужени дуг за млијеко 48.390 48.390 0 0 

4.2. Неутужени дуг за млијеко 111.568 0 0 111.568 

5. Обавезе према добављачима 143.770 
 

84.084 59.686 

5.1. Утужене обавезе 59.686 0 0 59.686 

5.2. Неутужене - застарјеле обавезе 84.084 0 84.084 0 

6. Остале обавезе 17.854 0 0 17.854 

6.1. Мјеница кредит 17.854 0 0 17.854 

 
 
7.        ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА  

И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ   
ПРОГРАМА У 2013. ГОДИНИ 

 
7.1. Процјена напретка 
 
7.1.1. У првој години имплементације 

Програма  заустављен је вишег-
одишњи процес пропадања и 
уништавања имовине мљекаре 
“МИЛГОР” и успостављене су 
управљачке структуре и осигу-
рана минимална средства за но-
рмално функционисање друш-
тва. 

 
7.1.2. Током 2012/13. године заустав-

љен је даљи раст обавеза према 
радницима, те је прекинуто ств-

арање обавеза по основу нето 
плата и доприноса за запослене 
раднике, а радницима је упла-
ћен радни стаж који је био нео-
пходан прије раскида уговора о 
раду и пријављивања на евиде-
нцију Службе за запошљавање 
БПК Горажде. Један број радни-
ка је након тога почео са оства-
ривањем права на новчану нак-
наду за вријеме незапосленос-
ти, док је други број радника 
стекао услове за одлазак у пенз-
ију.  

 
7.1.3. Током 2013.године највећим ди-

јелом је ревитализована техно-
лошка линија прераде млијека, 
а сва опрема је репарирана и  
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сервисирана, а оштећени дијел-
ови опреме су замјењени изузев 
дијела опреме за сепарацију мл-
ијека који је оштећен и чија по-
правка није могућа без слања 
комплетног уређаја продавцу оп-
реме у Италији. 

 
7.1.4. Напредак је такође остварен у сп- 

оразумјевању између мљекаре 
“МИЛГОР” и најважнијих повје-
риоца овог привредног друштва 
– радника који путем правоснаж-
них рјешења и судских пресуда 
потражују износ од 460.226 КМ 
по основу неизмирених плата и 
накнада по основу уговора о ра-
ду, те обавеза за плаћање откуп-
љеног млијека у износу од  159.958 
КМ, на начин да су постигнутим 
споразумом умањене обавезе пр-
ема радницима за износ од 317.519 
КМ, а обавезе према фармерима 
би се исплаћивале у траншама, 
гдје је за 2014. годину планирано 
да се измире само обавезе у виси-
ни од 30% укупних обавеза пре-
ма фармерима, што је приближ-
ан износу утужених обавеза за 
неисплаћено млијеко. 
 

7.2. Кључне корекције Програма за 
2014. годину 
 

7.2.1. У Буџету Босанко-подрињског 
кантона Горажде за 2014. годи-
ну су планирана средства за им-
плементацију Програма у изно-
су од 250.000 КМ. На основу из-
ведених финансијских подата-
ка менаџмент фирме у сарадњи 
са Министарством за привреду, 
сачинио је Програм који је упу-
ћен Федералном министарству  
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пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, а који се односио на 
измирењење пореских обавеза 
и увезивање стажа упослених пр-
ивредном друштву “МИЛГОР“ 
Д.О.О. ГОРАЖДЕ. Рјешењем Фе-
дералног министарства пољоп-
ривреде, водопривреде и шума-
рства број: уо-1-05-24/12-125/13 
од 31.12.2013. године одобрено 
је издвајање средстава у износу 
од 300.000 КМ за финансирање 
Програма санације за покрета-
ње рада мљекаре ,,МИЛГОР”.  
Одлуком Владе Босанско–подр-
ињског кантона Горажде о усм-
јеравању непланиране донације 
у Буџет Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2014. годи-
ну, број:03-14-708/14 од 15.05.2014. 

године извршено је увећање пл-
ана прихода и издатака на орг-
анизационом коду 17010001–Ми-
нистарство за привреду, еконо-
мски код 614 400 (ХАП 004) – По-
дстицај пољопривредној произ-
водњи Мљекара за 300.000 КМ. 
На овај су начин осигурана до-
датна финансијка средства нео-
пходна за провођење планира-
не активности Програма за 2014. 
годину. 

 
7.2.2. Најзначајнија активност која се 

десила током 2013. године, а ко-
ја је имала значајан утјецај на 
имплементацију Програма јесте 
укључивање Амбасаде Краљев-
ине Холандије у Босни и Херце-
говини у рјешавање питања на-
предка у имплементацији Про-
грама Мљекаре “МИЛГОР”. Ст-
авови Холандске Амбасаде који 
су донесени након два одржана  
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састанка са представницима ка-
нтона и удружења “ФАРМЕР” 
и који су достављени Влади ка-
нтона су у највећем обиму ути-
цали на даље активности и про-
вођење реализације Програма 
санације Мљекаре ,,МИЛГОР”. 
Ставови Холандске амбасаде у 
БиХ су да се пројекат треба зав-
ршити на начин како је и пре-
двиђено потписаним споразум-
ом да Мљекара “МИЛГОР” тре-
ба да се стави у функцију у скл-
аду са потписаним споразумом 
између Владе БПК Горажде и 
Амбасаде Краљевине Холандије 
из 1998. године, те да Холандска 
Амбасада у овом тренутку није 
сагласна да Мљекара “МИЛГ-
ОР” иде у стечај.  

 
7.3. Обављене консултације 
 
7.3.1. Приликом израде Програма во-

дило се рачуна да се не одступа 
од циљева и приоритета поста-
вљених на почетку имплемент-
ације пројекта, када је њихово 
остваривање представљало нај-
боље рјешење у циљу поновног 
покретања производње у мље-
кари “МИЛГОР”. Посебно је ва-
жно нагласити да је подршка 
оваквом приступу била обезбје-
ђена од стране Удружења “ФА-
РМЕР”, фармера према којима 
“МИЛГОР” има највећа дугова-
ња, те већине радника запосле-
них у мљекари. Током припре-
ме Програма обављено је више 
јавних консултација са радни-
цима, фармерима и члановима 
удруђења “ФАРМЕР”, а циљеви 
и приоритети Програма су у ви- 
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ше наврата дискутовани на сје-
дницама Владе и Скупштине 
кантона, те у медијима. Пријед-
лог Програма је резултат навед-
ених консултација у комбина-
цији са резултатима досадашњ-
ег рада на имплементацији пр-
ојекта и обавеза којих према ов-
ом пројекту има Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 

 
8.       ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
8.1. Висина средстава за провођење 

Програма 
 
8.1.1.   Потребна средства за провођење 

Програма дефинисана су Буџе-
том Босанско-подрињског кант-
она у износу од 250.000 КМ и 
Одлуком Вледе о усмјеравању 
непланиране донације у Буџет 
Босанско – подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину број:03-
14-708/14 од 15.05.2014.године у 
износу од 300.000 КМ.  

 
8.1.2.    Укупна висина средстава за пр- 
             овођење Програма у 2014. годи- 

ни предвиђена је у износу од 
550.000 КМ и налазе се на еконо-
мском коду 614 400 – ХАП 004 – 
Подстицај пољопривредној пр-
оизводњи – мљекара. 

 
8.2. Максимални буџет по компоне-

нтама 
 
8.2.1. Програмом се утврђује висина, 

односно максимални и миним-
ални износ средстава за сваки по-
себни циљ Програма из тачке 
2.3. Максимална или минимал- 
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на висина средстава за поједи-
нчни циљ представља једну фи-

нансијску компоненту Програ-
ма. За сваки посебан циљ, одно-
сно за сваку финансијску комп-
оненту Програма дефинисан је 
сљедећи максимални и миним-
ални буџет: 

 

a) Покретање пројекта 
 

Максимални буџет:   10.000 КМ  
 

b) Довођење укупних  
обавеза пројекта  
на одрживи ниво  
 

Минималан буџет:    535.000 КМ 
 

c) Покретање пробног  
рада и излазак на  
тржиште 
 

Максимални буџет:     5.000 КМ 
 

8.3. Финансијски план Програма за 
период 2011/14. је одобрен у Бу-
џету БПК за 2011, 2012, 2013. и 
2014. годину у укупном износу 
од 1.100.000 КМ, од чега је у пе-
риоду 2011.–2013. извршен у из-
носу од 149.262,98 КМ. Износи 
планираних и утрошених сред-
става за предходне три, текућу 
и наредне двије године су како 
слиједи у табели 3. 

 
ТАБЕЛА 3: ПРЕГЛЕД ГОДИШЊЕГ БУЏЕТА ПРОГРАМА  

ЗА 2011 - 2016. ГОДИНУ 
 

Рбр 
Приоритети / 
финансијске 
компоннте 

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

1. Планирано 200.000 200.000 150.000 550.000 100.000 80.000 1.330.000 

1.1. Покретање пројекта  150.000 50.000 50.000 10.000 0 0 260.000 

1.2.  Смањење обавеза 50.000 150.000 150.000 535.000 50.000 10.000 945.000 

1.3. 
Пробни рад 
    

5.000 50.000 70.000 125.000 

2. Извршено 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Укупно 

2.1. Покретање пројекта  64.198 0 85.065 0 0 0 149.263 

2.2.  Смањење обавеза 64.198 0 49.387 
   

113.585 

2.3. 
Пробни рад 
 

0 0 35.678 
   

35.678 
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8.4. Редистрибуција средстава 
 
8.4.1. У случају потребе, Министарс-

тво за привреду може направи-
ти редистрибуцију средстава са 
једне на другу финансијску ко-
мпоненту у износу до максима-
лно 10 процената од износа ко-
мпоненте са које се средства пр-
еносе. Редистрибуцију ових ср-
едстава Министарство за прив-
реду ће извршити одлуком ми-
нистра. 

 
8.4.2. У случају постојања оправдане 

потребе за корекцијом износа 
средстава планираних за сваки 
посебни циљ Програма до мак-
симално 25 процената Минист-
арство за привреду може напра-
вити редистрибуцију средстава 
уз сагласност Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
8.4.3. У случају измјене укупне врије-

дности Програма која је резулт-
ат измјене и допуне Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде, преусмјерења са  других  
кодова или на друге кодове ун-
утар Буџета Министарства за 
привреду и преусмјеравања из-
међу буџетских корисника, Ми-
нистарство за привреду се овла-
шћује да може вршити  измјену  
и допуну Програма у складу са 
потребама на основу којих су 
донесене одлуке о преусмјерав-
ању, повећању или смањењу ук-
упне вриједности Програма уз 
сагласност Владе. 

 
9.      КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  

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

дјелом државне новчане помоћи 
за сврху, циљеве и приоритете 
утврђене Програмом и може би-
ти додијељена једном или више 
пута у складу са одредбама Про-
грама искључиво за активности 
које доприносе остваривању  оп-
штих и посебних циљева из тач-
ке 2. Програма, на основу одобр-
ених захтјева поднешених у скл-
аду са Програмом. Коначне одл-
уке о додјели средстава у складу 
са Програмом доноси Влада Бо-
санско-подрињског кантона Гор-
ажде.  
 

9.2. Критерији за расподјелу 
 
9.2.1. Расподјела средстава, у складу 

са општим циљем Програма из 
тачке 2.1. ће се вршити у складу 
са посебним циљевима из  тач-
ке 2.3. и приоритетима из тачке 
12.1 Програма сразмјерно допр-
иносу у остваривању циљева и 
очекиваних резултата Програ-
ма из тачке 13.1. и других елем-
ената за расподјелу у складу са 
одредбама Програма.  

 
9.2.2. Приликом одлучивања о распо-

дјели средстава примјењиваће се 
критерији путем којих ће се оцј-
ењивати сви битни аспекти ут-
ицаја акције предложене за фи-
нансирање на начин да се осиг-
ура да се средства ефикасно ко-
ристе за испуњвање циљева Пр-
ограма. 

 
9.2.3. Критерији по основу којих ће се  
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вршити расподјела средстава 
Програма: 

 

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

 
9.2.3.2. Допринос одрживом побољша- 

њу стања, достигнутог напред-
ка и очекиваних резултата Пр-
ограма; 

 
9.2.3.3. Трошковна ефикасност у про- 
              вођењу акције. 
 
9.2.4. Кандидовање и подношење за-

хтјева за средствима 
 
9.2.4.1. У оквиру Програма дозвољено  

је достављање захтјева за сред-
ствима након усвајања Програ-
ма од стране Владе и његовог 
објављивање у Службеним нов-
инама или огласној табли. 

 
9.2.4.2. Подношење захтјева за средст- 

вима дозвољено је за све посеб-
не циљеве Програма.  

 
9.2.4.3. Правилно попуњавање пропи- 

сане форме омогућава да се сви 
аспекти приједлога захтјева обј-
ективно селектирају и проције-
не, због чега је од посебне важн-
ости да се приликом доставља-
ња захтјева у прилогу доставе 
документи који доказују испуњ-
авање услова предвиђених Пр-
ограмом. 

 
9.2.4.4. Сви захтјеви се процјењују у ск- 

ладу са процедурама аплицира-
ња и проводи се њихова селек-
ција, евалуација и рангирање у 
складу са критеријима из тачке  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
9.2.3. Програма.  

 
10.       ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

      УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ  
      У ПРОГРАМУ 

 
10.1. Општи услови за учествовање у 

Програму 
 

10.1.1. Општи услови за учествовањем 
у Програму су: 

 

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

2. да имају производњу на подру-
чју Босанско-подрињског кант-
она Горажде, односно да имају 
у власништву привредно друш-
тво које је регистровано за дјел-
атност производње или прера-
де пољопривредних производа 
на подручју БПК Горажде, 

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

 

10.2. Посебни услови за учествовање 
у Програму: 

 

10.2.1. Посебни услови за одобравање 
средстава у оквиру првог посеб-
ног циља су: 

 

1. да су намјенски утрошили средства 
одобрена од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде у 
периоду од протекле три године 
уколико им је таква помоћ додије-
љена, 

2. да нису користили подршку за ис-
те или сличне потребе у периоду 
од протекле три године из средста-
ва овог Програма, 

3. да се не налазе у процесу стечаја  
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или ликвидације, 
4. да је дата сагласност Надзорног од-

бора привредног друштва “МИЛГ-
ОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за активнос-
ти које су предложене у захтјеву. 

 
10.2.2. Посебни услови за одобравање 

средстава у оквиру другог посе-
бног циља су: 

 

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

2. да нису користили подршку за 
исте или сличне потребе у пер-
иоду од протекле три године из 
средстава овог Програма, 

3. да се не налазе у процесу стеча-
ја или ликвидације, 

4. да је дата сагласност Надзорног 
одбора привредног друштва 
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за 
активности које су предложене 
у захтјеву. 

 
10.2.3. Посебни услови за одобравање 

средстава у оквиру трећег посе-
бног циља су: 

 

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

2. да нису користили подршку за 
исте или сличне потребе у пер-
иоду од протекле три године из 
средстава овог Програма, 

3. да се не налазе у процесу стеча-
ја или ликвидације, 

4. да је дата сагласност Надзорног  
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одбора привредног друштва 
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ за 
активности које су предложене 
у захтјеву. 

 

11.     ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,  
      СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

11.1. Апликанти 
 

11.1.1. Поред привредног друштва 
“МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖДЕ, пр-
иједлоге за подршку у имплем-
ентацији активности и мјера из 
средстава Програма могу доста-
вљати и лица која испуњавају 
опште и посебне услове Прог-
рама.  

 

11.1.2. Лица која испуњавају опште ус-
лове (10.1.) и посебне услове 
(10.2.) Програма, и која у фор-
ми и начин прописан Програм-
ом доставе приједлог пројеката 
и/или захтјев за средствима им-
ају статус апликанта. Апликант  
може одабрати најповољнији 
начин аплицирања на средства. 
 

11.1.3. Крајњи рок за достављање захт-
јева је 05. децембар 2014. године 
у 16:00 сати. 

 

11.2. Кандидовање приједлога проје-
ката 

 

11.2.1. У оквиру Програма за 2014. год-
ину није предвиђено кандидов-
ање приједлога пројеката. 

 

11.3. Финансирање приједлога проје-
ката 

 
11.3.1. Није примјенљиво у складу са 

тачком 11.2.1. 
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11.4. Кандидовање захтјева за средст-

вима 
 
11.4.1. Програмом је дата предност по-

дношењу захтјева за средстви-
ма. Уколико апликант кандиду-
је приједлог пројекта чији је оп-
ис наведен у захтјеву, елементи 
приједлога пројекта се оцјењују 
на начин који је предвиђен за 
оцјењивања, селекције и евалу-
ације захтјева. 

 
11.4.2. Апликант може  у току године  

поднијети више појединачних 
захтјева  за  средствима. 

 
11.4.3. Захтјев за средствима апликант 

подноси у прописаној апликац-
ионој форми за захтјеве. 

 
11.4.4. Истовремено апликант може по-

днијети само један захтјев за сре-
дствима. 

 
11.4.5. У случају позитивне одлуке, ап-

ликант може поднијети нови за-
хтјев за средствима. У случају  
одбијања захтјева у процесу ева-
луације, апликант може подни-
јети нови захтјев тек након ист-
ека 30 дана од дана пријема об-
авјештења о одбијању захтјева, 
те након отклањања разлога од-
бијања захтјева. 

 
11.4.6. Апликант може доставити захт-

јеве за средствима од дана објав-
љивања овог Програма у „Слу-
жбеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, од-
носно објављивања Програма 
на званичној интернет страни-
ци Кантона или на огласној та- 
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бли кантона, а све до 05. децем-
бра 2014. године. 

 
11.5. Обавезни  садржај  захтјева 
 
11.5.1. На посебном обрасцу, придрж-

авајући се смјерница које су пр-
описане за одговарајуће секције 
обрасца, апликант је дужан у 
захтјеву за подршком из средст-
ава Програма навести:  

 

1. специфичне и мјерљиве циљеве 
које планира постићи у времен-
ском периоду кориштења подр-
шке из средстава Програма, 

2. опис усклађености акције и ак-
тивности са општим и посебн-
им циљевима и приоритетима 
из Програма, 

3. опис  планираних активности,   
4. очекивани резултат који се пл-

анира остварити, 
5. укупне трошкове провођења пл-

анираних  активности, 
6. тражени износ средстава Прог-

рама,  
7. износ средстава који би се  обез-

биједио  из  других  извора, 
8. друге релевантне информације 

и податке, али не и брошуре, 
каталоге или друге промотивне 
материјале.  

 
11.6. Финансирање захтјева за средс-

твима 
 
11.6.1. Минимални и максимални  из-

нос гранта који на основу захтј-
ева може бити затражен за под-
ршку из средстава Програма не 
могу бити мањи или већи од 
износа гранта који су предвиђе-
ни у табели 4. Захтјеви у којима 
је планирани грант већи или  
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мањи од утврђене висине ће у 
фази административне провје-
ре бити аутоматски одбијени као 
неприхватљиви за финансира-

ње. Властита средства апликан-
та су пожељна, али нису обаве-
зујућа. 

  
ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА 

 ГРАНТ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА 
 

Р.бр. Посебан циљ 
Буџет по 
компоненти 

Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

1. Поновно покретање пројекта  10.000 КМ  5.000 КМ 10.000 КМ 

2. 
Смањење укупних обавеза 
пројекта и њихово довођење  
на одрживи ниво 535.000 КМ 10.000  КМ     320.000 КМ 

6. 
Покретање пробног рада и 
излазак производа на тржиште 5.000 КМ 2.000 КМ 5.000 КМ 

 
 
11.6.2. Приликом подношења захтјева 

за средстима апликанти су дуж-
ни да воде рачуна о финансиј-
ски критеријима из тачке 11.6.1. 
Свака апликација која није у ск-
ладу са овим критеријима (мин-
имални и максимални износ гр-
анта) ће бити одбачена у адми-
нистративној провјери. 

 
11.6.3. Захтјеви за средствима достав-

љени изван рока; захтјеви у кој-
има је тражен износ средстава 
већи од максималне вриједнос-
ти предвиђене Програмом и за-
хтјеви у којима нису доставље-
ни докази о властитом учешћу; 
захтјеви у којима нису достављ-
ени докази о испуњавању посе-
бних услова или ограничења за 
остваривање подстицаја ће би-
ти аутоматски одбијени као не-
прихватљиви за финансирање. 

 

11.7. Отварање апликација и админ-
истративна провјера 

 
11.7.1. Апликације за захтјеве за средс-

твима се отварају након прије-
ма и као такве упућују у проце-
дуру административне провје-
ре и оцјењивања. 

 
11.7.2. Административна провјера се  

проводи у циљу утврђивања  да 
ли апликант испуњава услове  
за учествовање у кориштењу ср-
едстава у оквиру овог Програ-
ма. 

 
11.7.3. Административном провјером  

ће комисија провјеравати да ли  
је свака апликација  задовољила  
сљедеће услове: 

 

1. да апликант испуњава опште и 
посебне услове за учествовање 
у Програму, 
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2. да апликација испуњава фина-

нсијске критерије Програма, 
3. да је документација потпуна и 

исправно  попуњена у складу са 
прописаном формом. 

 
11.7.4. Уколико су ови услови испуње-

њи, комисија ће апликацију ев-
алуирати у складу са одредбама 
Програма. У супротном, апли-
кација ће и без евалуације бити 
одбијена из административних 
разлога.  

 
11.7.5. Апликације писане рукопис-

ом ће бити аутоматски одбије-
не.  

 
11.7.6. Након проведене администрат-

ивне процедуре, Министарство 
ће обавијестити апликанта о ре-
зултатима административне пр-
овјере. 

 
11.8. Евалуација приједлога пројека-

та. 
 
 Примјенљиво у складу са 11.4.1. 
 
11.9. Евалуација захтјева за средстви-

ма  
 
11.9.1. Комисија проводи евалуацију  

захтјева након проведене адми-
нистративне провјере. У евалу-
ацији захтјева комисија примје-
њује три група индикатора у 
складу са критеријима из тачке 
9.2.3. Програма и то: 
 

а. Релевантност 
б. Одрживост 
ц. Буџет  и трошковна ефикасност 
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11.10. Поступак оцјењивања прилик-

ом евалуације  
 
11.10.1. Евалуација захтјева се проводи 

на основу Скале за евалуацију. 
Евалуацијом се оцјењују акција 
и активности садржане у захте-
јву у складу са критеријима из 
тачке 9.2.3. Програма. Евалуац-
иони критерији су подјељени у 
оквиру група и подгрупа. За св-
аку подгрупу комисија даје оцј-
ену између 1 и 5 према сљедећ-
им категоријама процјена:  
 

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

 
11.10.2. Свака оцјена се множи коефиц-

ијентом који је за сваки индика-
тор предвиђен у евалуационој 
скали. Максималан број бодова 
за захтјев за средствима 80. 

 
11.10.3. Захтјеви за средствима који им-

ају мање од 50 бодова се одбац-
ују у првом кругу селекције. Ук-
олико је укупан резултат у по-
глављу релевантност мањи од 
15, апликација се одбија без об-
зира на добивен укупан макси-
малан број бодова. Уколико је 
укупан резултат у поглављу бу-
џет и трошковна ефикасност  
мањи од 15, апликација се одб-
ија без обзира на добивен укуп-
ан максималан број бодова. 

 
11.10.4. Комисија ће процјењивати ври-

једност индикатора. Сви члано-
ви комисије додјелују оцјене, а  
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укупан број бодова се добија ка-
да се оцјене добивене од свих 

чланова комисије подијеле са 
бројем чланова комисије. 

 
 
11.11. Скала за евалуацију 
 

СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА 

КРИТЕРИЈ / ОПИС ИНДИКАТОРА  
ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.      Финансијски и оперативни капацитети апликанта   

1.1.  Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
        пројектом 

 - 

 

1.2.  Процијењени ниво техничког знања неопходног за импле- 
        ментацију пројеката 

 - 

2.     Релевантност  30 

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

 
 

5x2 
 

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

 
 
 

5x2 
 

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

 
 
 

5x2 

3. Методологија  
 

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

 
 
- 

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа  
       проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за 
       рјешавање презентованог проблема те да ли су на задовоља- 
       вајући начин укључени сви који могу допринијети рјешава- 
       њу проблема? 

 
 
 
- 

4. Одрживост  30 

4.1. Да ли предложене активности могу допринијети побољша- 
       њу стања описаног у тачки 6. Програма и доприносе нап- 
       редку пројекта из тачке 7. Програма? 
 

 

 
 

5x2 

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

                                                                               

 

 
 

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

 

 
 
 

5x2 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност  30 

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

 

 
 

5x2 

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

 
 
 

5x2 
 

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

 

 
 
 

5x2 

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА  80 

 
11.12. Процедуре одобравања пријед-

лога пројеката 
 
11.12.1. Примјењиво у складу са тачком 

11.4.1. 
 
11.13. Процедуре одобравања захтјева 

за средствима 
 
11.13.1. Апликација поднесена у форми 

захтјева комисија рангира по бр-
оју освојених бодова за оне захт-
јеве које су добили више од 50 
бодова.  

 
11.13.2. Након проведеног рангирања, 

комисија предлаже одобравање 
захтјева у пуном или умањеном 
износу у зависности од резулта-
та процеса евалуације. У току 
провођења процедура одобрав-
ања захтјева, комисија води рач-
уна о предходно одобреним за-
хтјевима, одобреним пројекти-
ма одноно пројектима који се 
налазе у процесу одобравања. 

Комисија може предложити пр-
ивремену суспензију процедура 
одобравања захтјева највише до 
3 мјесеца, након чега доноси ко-
начни приједлог одлуке. 
 

11.13.3. Захтјеви за средствима који 
имају више од 50 бодова али за 
чије финансирање нема 
расположивих средстава 
стављају се на листу чекања у 
случају обезбјеђења додатних 
средстава за Програм или 
доношења одлуке о 
прерасподјели средстава у 
складу са одредбама Програма.  

 
11.13.4. Све одобрене захтјеве Министа-

рство предлаже Влади да у скл-
аду са Законом о извршењу Бу-
џета, донесе одлуку о одобрава-
њу средстава из Буџета Босанс-
ко-подрињског кантона – екон-
омски код 614 400 – ХАП 004 – 
Подстицај пољопривредној пр-
оизводњи – Мљекара. 
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11.13.5. Након прихватања приједлога 

одлуке од одобравању захтјева 
за исплатом средстава од стране 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, захтјев је одоб-
рен и Министарство доставља 
захтјев за плаћање Министарст-
ву за финансије. 

 
12.    ПРИОРИТЕТИ, ОГРАНИЧЕЊА,  

     ФИНАНСИЈСКИ КРИТЕРИЈИ  
     И НАЧИН РАНГИРАЊА 

 
12.1. Приоритетне активности 
 
12.1.1. Приоритетне активности су: 
 

1. Измиривање обавезе по основу 
јавних прихода по основу поре-
за и доприноса мљекаре “МИЛ-
ГОР”, 

 

2. Измиривање обавеза према ра-
дницима мљекаре “МИЛГОР”, 

 

3. Измиривање обавеза према фа-
рмерима, 

 

4. Остале активности у складу са 
динамиком ревитализације пр-
оизводног процеса и активнос-
ти на пробном раду одобрене 
од стране Владе кантона и које 
су дефинисане тачком 4.7. Про-
грама. 

 
12.1.2. Код реализације приоритетних 

активности важно је нагласити 
да је крајњи рок када измирива-
ње обавеза за порезе и доприн-
осе може реализовати у предви-
ђеном износу, односно уплата 
јавних прихода (пореза-допри-
носа) 30.06.2014. године, након 
чега би се Програмом предвиђ- 
ени износ за ове намјене морао 
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увећати на трошкове затезних 
камата које износе око 80.000 КМ. 

 
12.2. Ограничења за кориштење под-

ршке из Програма 
 
12.2.1. Ограничења дефинишу услове 

или радње које је неопходно 
испунити за добијање подршке 
која је Програмом предвиђена.  

 
12.2.2. У оквиру првог  посебног циља 

Програмом нису предвиђена по-
себна ограничења за кориште-
ње средстава Програма. 

 
12.2.3. У оквиру другог посебног циља 

Програмом су дефнисана сљед-
ећа ограничења у виду подузи-
мање предходних радњи које је 
неопходно испунити прије доб-
ијање подршке која је предвиђ-
ена Програмом: 

 

1. Приликом достављања захтјева 
у којем се тражи подршка из 
Програма за измиривање обав-
еза за порезе и доприносе, нео-
пходно је да апликант достави 
потписани споразум са радни-
цима о начину измиривања об-
авеза по основу рада. 

 

2. Приликом достављања захтјева 
у којем се тражи подршка за из-
миривање обавеза за нето плате 
запослених радника, уз спораз-
ум из предходне тачке неопход-
но је доставити доказ да банко-
вни рачуни привредног друшт-
ва “МИЛГОР” Д.О.О. ГОРАЖ-
ДЕ нису блокирани. 

 

3. Приликом достављања захтјева 
у којем се тражи подршка из 
Програма за измиривање обаве- 
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за према фармерима неопход-
но је да апликант достави потп-
исани споразум са фармерима 
о начину измиривања обавеза.  

 
12.2.4. У оквиру трећег посебног циља 

захтјеви за средствима нису по-
себна ограничења за кориште-
ње државне помоћи. 

 
12.3. Финансијски критерији 
 
12.3.1. Финансијски критерији се при-

мјењу за оцјену буџета и трош-
ковне ефикасности предложен-
их активности. 

 
12.3.2. За оцјењивање односа планира-

них трошкова и очекиваних ре-
зултата акције,  све предложене 
активности за подршку из сре-
дстава Програма ће се процјењ-
ивати са аспекта адекватности, 
економичности и ефикасности 
тражене подршке за реализаци-
ју предложених циљева акције. 

 
13.       ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
13.1. Преглед очекиваних резултата 

подршке 
 
13.1.1. Очекивани резултати Програма 

у 2014. години су: 
 

1. Завршен процес реорганизације по-
словања мљекаре “МИЛГОР”, усп-
остављена нова организација са ми-
нималним бројем запослених рад-
ника, укључивање приправника и 
волонтера са факултетским образо-
вањем из пољопривреде, прехране 
и другим специјлизацијма из обла-
сти производње хране 
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2. Израђен пословни план за излазак 

производа мљекаре “МИЛГОР” на 
тржиште 

 
3. Смањивање укупних обавеза мљек-

аре “МИЛГОР” на одрживи ниво 
кроз: 

 

- потпуно измиривање обаве-
за по основу директних пор-
еза и доприноса 

- потпуно измиривање обаве-
за по основу обрачунатих, а 
неисплаћених плата радни-
ка 

- рјешено питање измирива-
ња трошкова према фарме-
рима за обавезе по основу 
неисплаћене накнаде за отк-
упљено млијеко, а обавезе 
по овом основу смањене за 
најмање 30% до 31.12.2014. 
године, а потпуно најкасни-
је до краја 2016. године 

- Значајно смањивање остал-
их обавеза на начин да уку-
пне обавезе мљекаре “МИЛ-
ГОР” неће прелазити 20% вр-
иједности укупне имовине 
друштва 

 
4. Покренут пробни рад мљекаре 

“МИЛГОР”, успостављен систем от-
купа, прераде и продаје производа 
од млијека, донесен план развоја са-
радње са мини фармама крава 

 
5. Повећање околишно прихватљиве, 

домаће и здраве хране 
 
6. Повећање сточног фонда на подр-

учју кантона, 
 
7. Повећање броја мини фарми крава 

са више од пет, седам и десет грла 
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13.1.2. Имплементација Програма ће 

омогућити напредак у прилаго-
ђавању Програма новчаних по-
дстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи те повећа-
њу ефикасности издвајања сре-
дстава у анималној производњи.  

 
13.1.3. Министарство за привреду ће 

редовно пратити имплементац-
ију Програма, о чему ће перио-
дично извјештавати Владу Кан-
тона. Извјештаји и информаци-
је о процесу имплементације 
обавезно се достављају прилик-
ом предлагања одлуке о одобр-
авању средстава и приликом до-
стављња коначног извјештаја. 
Влада може утврдити начин и 
вријеме периодичног извјешта-
вања о резултатима сваке појед-
иначне акције, Процјена резул-
тата ће се вршити на основу 
мјерења напретка у имплемен-
тацији приоритета који су деф-
инисани у тачки 11.1. Програ-
ма. 

 
13.1.4. Реализацијом Програма очекује 

се остваривање конкретних рез-
ултата од стране апликаната ко-
јима су одобрена средства. Оче-
кивани резултати Програма се 
односе на испуњавање циљева 
из Програма санације за покре-
тање мљекаре „Милгор“ д.о.о. 
Мравињац Горажде који ће се 
огледати кроз сљедеће активно-
сти:   

 
13.1.5. Мјерење  резултата  активности  

ће се вршити на основу резул-
тата мониторинга  имплемента-
ције и резултата обиласком  ко- 
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рисника на терену и на основу 
писаних извјештаја корисника 
средстава. 

 
13.1.6. У циљу осгурања процјене рез-

ултата Програма одабрани кор-
исници Програма су дужни на-
кон утрошка одобрених средст-
ава доставити  Министарству за 
привреду извјештај о проведен-
им активностима које су одоб-
рене за финансирање из Прог-
рама.   

 
14.     ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ   

      РАСХОДА И РИЗИКА 
 
14.1. Непредвиђени расходи 
 
14.1.1. Имајући у виду техничку прир-

оду Програма, околности у кој-
има се Програм реализује, мог-
уће је појављивање непредвиђе-
них расхода у току активности 
на покретању мљекаре “МИЛГ-

ОР”, као што су: 
 

1. повећање обавезе за јавне приходе 
по основу камата за обрачунате, а 
неуплаћене доприносе, 

 

2. повећање износа средстава неопхо-
дних за измиривање обавеза за об-
рачунате, а неисплаћене плате рад-
ницима по правоснажним судским 
пресудама, 

 

3. могућ спор око поврата средстава 
Краљевине Холандије у случају не-
могућности поновног покретања 
мљекаре “МИЛГОР”. 

 
14.2. Ризици 
 
14.2.1. Апликант је дужан планирати  
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одговарајуће мјере које ће поду-
зети у случају остваривања риз-
ика који могу утицати на оства-
ривање циљева и резултата који 
су предвиђени у активностима 
и мјерама за које су добили под-
ршку из овог Програма. 

 
15.        ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

 ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
15.1. За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарс-
тву за привреду и Програм не 
захтијева ангажовање додатних 
радника на провођењу Програ-
ма. Лица задужена за управља-
ње и надзор над пројектом су: 
 

- Супервизор Програма: 
      Расим Сијерчић 

- Сарадник на пројекту: 
     Бешлија Ермина 

- Сарадник на пројекту: 
    Лаковић Индира 

 
15.2. Поред лица из претходног ста-

ва на Програму ће бити ангаж-
ована лица на пословима коми-
сија које се формирају у складу 
са Програмом. Чланови комис-
ије за провођење активности на 
оцјењивању апликација не могу 
бити чланови комисије за конт-
ролу реализације уговорених об-
авеза по овом Програму. Коми-
сије по овом Програму се не пл-
аћају. 

 

Брoj:03-14-878-1/14             П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

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

01.август/коловоз 2014. 
 

 
878/14 дана 25.06.2014. године усвојила 
је Програм новчаног подстицаја за по-
дршку ревитализацији Мљекаре “МИ-
ЛГОР” и стварању услова за покрета-
ње прераде млијека и развој пољопри-
вредне производње на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у 
складу са потписаним споразумом са 
Краљевином Холандијом. 
 

480 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), чланова 41. и 46. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене  новине  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де“ број:16/13) и чланова 57. и 58. Зак-
она о водама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:6/10), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 84. редо-
вној сједници, одржаној дана 25.06.2014. 
године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о  давању  сагласности  на  План  

и Програм утрошка средстава  
у сектору водопривреде за  2014. 

годину на економском коду  
615 100 - Капитални трансфери 

другим нивоима власти  
  (водне накнаде) и 821 500 - Набавка 

сталних средстава у облику права 
(израда пројекта) 

 
Члан 1. 

 
         Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг- 
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ласност на План и Програм утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2014. годину, утврђених у Буџету Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2014. год-
ину, на економском коду 615 100 – Ка-
питални трансфери другим нивоима 
власти (водне накнаде) и 821 500 – На-
бавка сталних средстава у облику пра-
ва (израда пројекта), у укупном изно-
су  од 190.000,00  КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм  из  члана 1. ове Одлу-
ке саставни  је дио  Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду 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:03-14-888/14                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
25.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

481 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) те на основу члана члана 35. За-
кона о извршењу Буџета Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2014. го- 
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дину (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
16/13), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 84. редовној 
сједници, одржаној дана 25.06.2014 го-
дине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности ЈУ ОШ „Прача“ 

Прача за набавку опреме 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУ ОШ „Прача“ Прача за набавку  
опреме и то: 
 

1. Апарат за гашење пожара   4 ком. 
 

II 
 
 Набавку опреме из члана 1. ово 
Одлуке извршити у складу са одредба-
ма Закона о јавним набавкама БиХ. 
      

III 
 

Средства за набавку опреме из 
члана 1. ово Одлуке  обезбијеђена су у 
Буџету ЈУОШ „Прача“ Прача на еконо-
мском коду 821 300 – Набавка опреме. 
 

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:03-14-880/14                 П Р Е М И Ј Е Р  
 25.06.2014.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 84. редовној 
сједници, одржаној дана 25.06.2014. го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности ЈУ ОШ „Хасан 
Турчало Брзи“ Иловача за набавку  
огрјевног материјала  за школску 

2014/2015. годину 
             

I 
 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Хас-
ан Турчало Брзи“ Иловача за набавку 
55 пм  огрјевног дрвета, 8 тона угља и 
15 тона пелета за школску 2014/2015. 
годину и то: 
 

1. Централна школа у Иловачи 30 пм 
буковог дрвета и 8 тона угља 

2. Подручна школа у Осаници 15 то-
на пелета        

3. Подручна школа у Решетници 10 
пм  буковог дрвета 

4. Подручна школа у Брзачи 10 пм  
буковог дрвета 

5. Подручна школа у Краборишу 5 
пм  буковог дрвета 

 
II 

 

 Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама Зако-
на о јавним набавкама БиХ.  
 

III 
 

Средства за набавку огрјевног  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
дрвета за школску 2014/2015. годину 
обезбијеђена су у Буџету ЈУ ОШ „Хас-
ан Турчало Брзи“ Иловача на економ-
ском коду 613 200 - Издаци за енергију.  
 

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:03-14-881/14                 П Р Е М И Ј Е Р                                                            
25.06.2014.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 84. редовној 
сједници, одржаној дана 25.06.2014. 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 директорици ЈУМСШ „Енвер Позде-
ровић” Горажде за расписивање огласа 
за пријем запосленика, и то како сли-
једи: 
 

1. Домар, један извршилац у ЈУМСШ 
“Енвер Поздеровић” Горажде, пу-
но радно вријеме, на неодређено 
радно вријеме. 
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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:03-34-879/14                  П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.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 чланом 15. Правил-
ника о утврђивању услова и критерија 
за продају станова у стамбено-послов-

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

О Д Л У К У 
о утврђивању Коначне ранг-листе  

за продају станова у стамбено-
пословном објекту „Ламела Х2 - 

Зграда за младе“ у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком утврђује Кон-
ачна ранг-листа за продају станова у 
стамбено-пословном објекту „Ламела 
Х2 - Зграда за младе“ у Горажду: 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
ПОДНОСИОЦА 

ЗАХТЈЕВА 

БРОЈ 
ЗАХТЈЕВА 

УКУПАН 
БРОЈ 

БОДОВА 

1. Џаферовић Семир 09-23- 265/14 59 

2. Исановић Елдин 09-23- 247/14 49 

3. Салић Мирела 09-23-239 /14 44 

4. Смајовић Амир 09-23- 246/14 44 

5. Буква Армин 09-23- 267/14 44 

6. Зец Санела 09-23- 226/14 44 

7. Исламагић Русмир 09-23- 216/14 44 

8. Дучић Емир 09-23- 259/14 39 

9. Кадрић Аднан 09-23- 274/14 39 

10. Обућа Адем 09-23- 260/14 39 

11. Тањо Елма 09-23- 272/14 39 

12. Драгољ Адиса 09-23- 268/14 39 

13. Папрачанин Мирсад 09-23- 229/14 39 

14. Хасовић Селма 09-23- 243/14 34 
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15. Хелаћ Алмин 09-23- 275/14 34 

16. Пршеш Мурис 09-23- 245/14 34 

17. Буква Мирела 09-23- 227/14 34 

18. Џанановић Амела 09-23- 251/14 34 

19. Ковач Сувада 09-23- 248/14 34 

20. Павица Мухарем 09-23- 234/14 34 

21. Пештек Армин 09-23-271/14 34 

22. Рого Амир 09-23- 242/14 34 

23. Буква Нермина 09-23- 273/14 29 

24. Дјана Мидхат 09-23- 209/14 29 

25. Бардак Алма  09-23- 253/14 29 

26. Габела Муамер 09-23-237 /14 29 

27. Хоџић Аднан 09-23- 263/14 29 

28. Хоџић Нермин 09-23- 252/14 29 

29. Имамовић Ахмедин 09-23- 228/14 29 

30. Исаковић Алмин 09-23- 235/14 29 

31. Кадрић Јасмин 09-23- 266/14 29 

32. Маличевић Џенан 09-23- 238/14 29 

33. Рашидовић Елдин 09-23- 277/14 29 

34. Ресумовић Анел 09-23- 230/14 29 

35. Дучић Един 09-23- 223/14 24 

36. Павица Амина 09-23- 233/14 24 

38. Рахман Адис 09-23- 254/14 24 

39. Агановић Един 09-23-240 /14 22 

40. Балић Џана 09-23- 218/14 22 

41. Џино Нермин 09-23- 262/14 22 

42. Хоро Анел 09-23- 264/14 22 

43. Бајић Елвир 09-23- 261/14 12 

44. Хаџовић Армин 09-23- 278/14 12 

45. Моцо Алмин 09-23-241 /14 12 

46. Радововић Един 09-23-270 /14 12 

 
Члан 2. 

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

дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа наснагу дан-
ом  објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 



01.август/коловоз 2014.                                                                          Број 11 – страна 1391 
 
 
де, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-23-873/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.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 њихов-
их породица у Босанско – подрињском 
кантону Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број:9/13), Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 84.           
сједници, одржаној дана 25.06.2014.го-
дине, 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 4.261,00 (слови-
ма: четирихиљадедвијестотинешезд-
есетједна) КМ на име једнократних 
новчаних помоћи браниоцима и члан-
овима њихових породица са простора  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

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

 

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

средстава 
(КМ) 

1. Алаим (Халил) Шемсудин социјалне потребе 209,00 

2. Бечић (Расим) Сувад социјалне потребе 250,50 

3. Бујак (Адил) Сафет социјалне потребе 209,00 

4. Дардаган (Махмут) Мерсад социјалне потребе 209,00 

5. Дрљо (Смајо) Фаик социјалне потребе 209,00 

6. Ђозо (Расим) Асим социјалне потребе 167,00 

7. Хоџић (Хајдар) Фахрудин социјалне потребе 250,50 

8. Имамовић (Мухарем) Нусрет социјалне потребе 167,00 

9. Калача (Сафет) Саид социјалне потребе 250,50 

10. Кљуца (Мехо) Идриз прехрамбени бон 83,50 

11. Куртовић (Јусуф) Мирсад социјалне потребе 209,00 

12. Маслан (Мујо) Нахид социјалне потребе 209,00 

13. Масло (Бећир) Неџиб социјалне потребе 167,00 

14. Машић (Захид) Енес социјалне потребе 209,00 

15. Пушило (Ариф) Салих социјалне потребе 167,00 

16. Соколовић (Тахир) Захир социјалне потребе 376,00 

17. Шехо (Хамед) Шериф социјалне потребе 250,50 
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18. Тешовић (Милик) Гордана социјалне потребе 250,50 

19. Туруља (Бећир) Азир социјалне потребе 209,00 

20. Зец (Селим) Хасан социјалне потребе 209,00 

 УКУПНО: 4.261,00 

 
 

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 пит-
ања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства уплатити на жиро-
рачуне НЛБ Тузланска банка филија-
ла 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:03-14-876/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.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, економски и соција-
лних права број:01-05-174/14 од 22.04. 
2014.године („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 6/14), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 84. редовној 
сједници, одржаној дана 25.06.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о комисијама које имају право  

на накнаду за свој рад, а које именују 
министарства Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
  

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се ком-
исије које имају право накнаде за рад, 
а које именују минстарства у Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
како слиједи: 
 

Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе: 
- Комисија за полагање стручног уп-

равног испита намјештеника сред-
ње стручне спреме 

Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не: 
- Комисија за давање стручне оцјене 

у поступку издавања урбанистичке 
сагласности 

- Комисија за технички преглед 
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Министарство за социалну по-
литику, здравств, расељена лица и 
избјеглице: 
- Стручна комисија за утврћивање 

испуњености услова простора, оп-
реме и кадра за обављање приват-
не праксе у здравственој дјелатнос-
ти 

- Стручна комисија за утврђивање 
испуњености услова у погледу про-
стора опреме и кадра за рад апоте-
ка у свим организационим облици-
ма 

- Стручна комисија за утврђивање 
испуњености услова простора, оп-
реме и кадра за рад специјализова-
не трговине за промет медицинск-
их средстава на мало 

- Испитна комисија за полагање стр-
учног испита здравствених радни-
ка са завршеном средњом стручн-
ом спремом  

            Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт: 
- Комисија за полагање возачког ис-

пита 
- Комисија за полагање стручних ис-

пита одгајатеља, наставника и стр-
учних сарадника 

            Министарство за привреду: 
- Комисија за концесије 
- Комисија за утврђивање вриједно-

сти дрвне масе добивене крчењем, 
успостава права служности или да-
вања у закуп шумског земљишта 

- Комисија за оцјену оправданости 
претворбе пољопривредног земљи-
шта 

- Комисија за технички пријем рад-
ова сјече  у шумарству 

            Минстарство за унутрашње по-
слове: 
- Одбор за жалбе грађана 
- Полицијски одбор 
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- Дисциплинка комисија и дисцип-
лински тужилац 

- Комисија за оспособљавање за пра-
вилно држање, ношење и рукова-
ње кратким ватреним оружјем фи-
зичких лица 

 
Члан 2. 

 
Накнада комисијама из члана 1. 

ове Одлуке до ступања на снагу Одлу-
ке о измјенама и допунама Одлуке о 
интервентним мјерама заштите грађа-
нских, економских и социалних права, 
а то је 25.04.2014. године исплатиће се 
по раније донесеним рјешењима, а од 
овог датума, у складу са предходно на-
веденом Одлуком, накнада овим коми-
сијама се умањује за 30%. 

Задужују се министри који име-
нују комисије из члана 1. ове одлуке да 
ураде нова рјешења за комисије са ум-
ањеном накнадом и важењем од 25. 04. 
2014. године. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и ресорни министри из члана 2. ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној табли Кант-
она, а накнадно ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-896/14                П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.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), те члана 33. Закона о здравстве-
ном осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“,  број: 30/97, 07/02, 
70/08 и 48/11), на приједлог Управног 
одбора Завода здравственог осигура-
ња, Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на својој 84. редовној сје-
дници, одржаној дана 25.06.2014.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке 

 о обиму права осигураних лица  
на кориштење ортопедских и других 
помагала која се обезбјеђују на терет 

средстава Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врши се измјена 
и допуна Одлуке о обиму права осигу-
раних лица на кориштење ортопедск-
их и других помагала која се обезбјеђу-
ју на терет средстава Завода здравстве-
ног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број:03-14-467/06 од 
17.03.2006.године, тако што се у члану 
3. у оквиру Табеле са ортопедским по-
магалима, иза редног броја 2.12. додаје 
редни број 2.13. који гласи: 
 

„2.13-гел-лајнер     1 година      1.200,00 КМ   

                                 (рок)           (учешће 
                                                       Завода) 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-885/14                П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.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 84. редовној 
сједници, одржаној дана 25.06.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на План 

утрошка средстава  Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине  Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са “Подрачуна за заштиту околине  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст  на План утрошка средстава  Мини-
старства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са “Подра-
чуна за заштиту околине  Босанско-по-
дрињског кантона Горажде” са еконо-
мског кода 821500 – Набавка сталних 
средстава у облику права. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 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:03-14-875/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.06.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

488а) 
 

П  Л  А  Н 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење 

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са “Подрачуна за заштиту околине  
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде” 
 
1. НАЗИВ ПЛАНА: Утрошак сред-

става Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту ок-
олине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са “Подрачуна за за-
штиту околине у Босанско-подр-
ињском кантону Горажде” 

 
2. ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско 

- подрињског кантона Горажде  за 
2014.годину, Закон о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ 
број:16/13) и Закон о заштити око-
лине Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 5/05, 11/10 и 8/11). 

 
3. ТРАЈАЊЕ ПЛАНА:           4  мјесеца  

-од 01.07.2014. до 30.10.2014. године. 
 

4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС:  
                                          23.400,00  КМ 
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5. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:  
        Биљана Симић, дипл.инг.грађ.   

               Министрица за урбанизам, пр- 
               осторно уређење и заштиту  
               околине Босанско-подрињског  
               кантона Горажде.  
 
ЗАКОНСКИ ОСНОВ  
 

Доношење плана утрошка сре-
дстава са подрачуна за заштиту околи-
не у Босанско-подрињском кантону 
Горажде прописано је чланом 88. Зако-
на о заштити околине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 5/05, 11/10 и 8/11)  (у 
даљем тексту: Закон). 
 
ИЗВОР СРЕДСТАВА  
 

Средства на подрачун за зашти-
ту околине у Босанско-подрињском 
кантону Горажде прикупљају се у скл-
аду са чланом 85. Закона, а њихова ра-
сподјела врши се са рачуна Федералн-
ог фонда за заштиту околине у однос-
има одређеним прописима који регу-
лишу ту област.  
 
УТРОШАК СРЕДСТАВА  
 

Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, у складу са Програмом рада за 
2014. Годину, планира реализовати ак-
тивности израде стратешких докуме-
ната којима ће се уредити област заш-
тите околине, посебно управљања отп-
адом. Проблем прикупљања и адеква- 
тног збрињавања отпада је присутан у 
свим општинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. Између осталог,  
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планирана је израда планова прилаго-
ђавања за санацију постојећих депони-
ја чврстог отпада у општинама на под-
ручју Босанско - подрињског кантона 
Горажде. 
 

Закон о управљању отпадом 
(„Службене новине ФБиХ“, број 33/03 
и 72/09) и Правилник о садржају Пла-
на прилагођавања управљања отпад-
ом за постојећа постројења за третман 
или одлагање отпада и активностима 
које предузима надлежни орган („Слу-
жбене новине ФБиХ“, број 9/05) проп-
исују обавезу израде и садржај Плана 
прилагођавања управљања отпадом за 
сва постојећа постројења – депоније. 
Тек након израде и одобравања плана 
прилагођавања може започети процес 
санације депоније. Поступак израде 
планова прилагођавања је у надлежно-
сти општина, а на основу њихових оп-
равданих захтјева и уз претходну сагл-
асност Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће се извршити транс-
фер новчаних средстава са “Подрачу-
на за заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

У складу са наведеним и обзи-
ром на озбиљан проблем са депонова-
њем отпада, сачињен је План утрошка 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за израду Планова прилагођава-
ња укупне вриједности 23.400,00 КМ са 
“Подрачуна за заштиту околине  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, на 
који сагласност даје Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. Предв- 
иђено је финансирање израде Плано-
ва прилагођавања како слиједи: 

 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

1. Општина Горажде  
– израда  планова  
прилагођавања  
за 2 депоније…………...11.700,00 КМ 

2. Општина Фоча у ФБиХ  
- израда  плана  
прилагођавања  
за 1 депонију………........5.850,00 КМ 

3. Општина Пале у ФБиХ  
- израда  плана  
прилагођавања  
за 1 депонију……............5.850,00 КМ 

________________________________________________ 

      УКУПНО: ……………...23.400,00 КМ
  

Законом о заштити околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/05, 
11/10 и 8/11) предвиђено је да се сре-
дства са наведеног подрачуна могу тр-
ошити у складу са Планом утрошка 
средстава за те намјене. 
 

МОНИТОРИНГ 
 

Праћење и контролу израде и 
реализације планова проводиће струч-
на лица Министарства, за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

По окончању поступка израде 
планова, општине су дужне Министа-
рству за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде доставити 
извјештај о утрошку додијељених сре-
дстава. 
 

Број:09-23-312-5 /14    МИНИСТРИЦА  
26.06.2014.године           Биљана Симић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе 
о утврђивању платних разреда и кое-
фицијената за плате намјештеника у 
кантоналним органима државне служ-
бе (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 11/07), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 85. редовној сједни-
ци, одржаној дана 08.07.2014. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату   

и накнаде за топли оброк 
за мјесец ЈУНИ 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 мјесец ЈУ-

НИ 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- 

есец ЈУНИ 2014. године у износу од  
8,00 КМ по једном радном дану. 
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 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде утврђује 
да ће се и за мјесец јуни 2014.године од 
топлог оброка сваког упосленика Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде одбијати по 1 КМ дневно и иста 
ће се издвојити на посебан намјенски 
рачун који је отворила Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 Јавним предузећима и установ-
ама чији је оснивач Кантон препору-
чује се да донесу исту одлуку. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-950/14                П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 
Горажде” број: 16/13), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 85. редовној сједници, одржаној 08. 
07.2014. године, д о н о с и: 
 
   

О  Д  Л  У  К  У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  
текући трансфери општинама у саста-
ву Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за МАЈ 2014. године, како слије-
ди: 
 

1. Општина Горажде 42.000,00 КМ из 
Буџета Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614100 (БАЛ 
002) - Текући трансфери Општини  
Горажде на рачун број: 132-500-201 
2829930, отворен код НЛБ банка 
Тузла, филијала Горажде. 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 

2. Општина Фоча-Устиколина 42.000,00 
КМ из Буџета Министарства за 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 финан-
сије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614100 
(БАЛ 004) - 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 Горажде.  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
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 
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:03-14-949/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
 08.07.2014.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 41. Закона о извршењу  
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 16/13), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 85. редовној сједници, одржаној да-
на 08.07.2014.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  

унапређења услуга јавних предузећа 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде  за 2014.годину на 
економском коду 614400 - Субвенције 

јавним предузећима 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм унапређења услу-
га јавних предузећа у Босанско-подри-
њском кантону Горажде за 2014.годи-
ну на економском коду 614400 – Суб-

венције јавним предузећима, у изно-
су од  50.000 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 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-939/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  

........................... 
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ПРОГРАМ УТРОШКА  
СРЕДСТАВА БУЏЕТА  

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
Година: 
 

2014. 

Буџетски корисник: Министарство  
за привреду 
 

Економски код: 614 400 
 

Назив економског 
кода: 

Субвенције јавним  
предузећима 
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ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Назив Програма:Програм унапређења  
     услуга јавних предузећа у Босанско- 
     подрињском кантону Горажде 
 

Буџетски корисник:    
                17. Министарство за привреду 
 

Економски/аналитички код:      614 400 
 

Аналитички код:                         ХАП 001   
 

Назив аналитичког кода:    Субвенције  
                                   јавним предузећима 
 

Период реализације Програма: 
                                 01.01.2014 - 31.12.2014. 
 

Укупна вриједност Програма:  50.000 КМ 
 

Одговорно лице:        Демир Имамовић 
 

Позиција одговорног лица:  Министар 
 

Контакт лице за Програм:  
                                         Исмет  Омерагић 
 

Контакт-телефон:            +387 38 228 640 
 

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

Интернет:        www.mp.bpkg.gov.bа 
 

Сагласност:Сагласност на Програм ут- 
                рошка дала је Влада Босанско- 
                подрињског кантона Горажде  
                („Службене новине Босанско- 
                подрињског кантона Горажде“, 

                број:11/14) 
 
 

На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2014. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ- 

mailto:jedinicazarazvoj@bpkg.gov.bа
http://www.mp.bpkg.gov.bа/
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ског кантона Горажде“, број: 16/13), у 
складу са Програмом развоја Босанско 
-подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 10/11) и Закон-
ом о систему државне помоћи у  Босни 
и Херцеговини (“Службени гласник 
БиХ” број: 10/12), Министарство за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде утврђује:  
 
 

П Р О Г Р А М   У Т Р О Ш К А 
средстава Буџета Босанско-подрињког 

кантона Горажде за 2014. годину 
са економског кода 614 00 - Субвенције 

јавним  предузећима 
 
1.       НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

1.1.       Назив Програма утрошка сред- 
става Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2014. 
годину са економског кода 614 
400 – Субвенције јавним предуз-
ећима гласи: Програм унапређ-
ења услуга јавних предузећа у 
Босанско-подрињском кантону 
Горажде (у даљем тексту: Прог-
рам). 

 
2.       ОПШТИ И ПОСЕБНИ 

      ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

2.1. Општи циљ 
 

2.1.1. Основни циљ Програма је пру-
жање подршке јавним комунал-
ним предузећима у осигурању 
техничких и технолошких стан-
дарда у производњи и снабди-
јевању корисника питком вод-
ом. 

 

2.2. Сврха Програма 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

2.2.1. Сврха Програма је смањивање 
ризика од прекида водоснабди-
јевања становништва и привре-
де питком водом због дотрајал-
их постројења и опреме које ко-
мунална предузећа не могу са-
нирати властитим средствима и 
средствима јединица локалне 
самоуправе. Сврха Програма је, 
такођер, да у складу са чланом 
41. Закона о извршењу Буџета, 
осигура плански и транспарен-
тан утрошак средстава, одобр-
ен на економском коду 614 400 
(ХАП 001) – Субвенције  јавним  
предузећима, у складу са важе-
ћим законским прописима. 

 

2.3. Посебни циљеви 
 

2.3.1.    Посебни циљеви Програма су: 
a) подршка у набавци приори-

тетне опреме за потребе во-
доснабдијевања, 

б)   подршка у санацији друге  
       опреме која се користи у пр- 
       оцесу производње питке воде. 

 
2.3.2.    Подршка у набавци приори- 

тетне опреме за потребе водос-
набдијевања 

 

2.3.2.1. Први посебан циљ је осигурање  
подршке комуналним предузе-
ћима у набавци приоритетне 
опреме која је неопходна за пр-
оцес водоснабдијевања и без ко-
је комунална предузећа не могу 
осигурати пружање услуга про-
изводње и дистрибуције воде 
корисницима. 
 

2.3.2.2. У оквиру првог циља приори- 
тетне су активности и мјере ко-
јима се набавља опрема у виду  
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пумпи и друге припадајуће оп-
реме за за производњу и транс-
порт сирове воде. 
 

2.3.2.3. У протекле три године у оквиру 
ру подршке јавним предузећи-
ма осигурана је подршка свим 
јавним предузећима за набавку 
опреме која доприноси смање-
њу оперативних трошкова и/ 
или повећању прихода од редо-
вног пословања. Ова подршка је 
осигурана у Програму за 2011. 
годину. Програм за 2013. годи-
ну је био усмјерен на пружање 
директне помоћи ЈПРТ ВБПК 
Горажде у санирању губитака и 
набавци приоритетне опреме 
за производњу и емитовање Пр-
ограма. 
 

2.3.2.4. Програм за 2014. годину је при- 
оритетно фокусиран на подрш-
ку јавним комуналним предузе-
ћима са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

2.3.3.    Подршка у санацији друге оп- 
реме у процесу производње 
питке воде 
 

2.3.3.1. Други посебан циљ Програма је 
пружање подршке комуналним 
предузећима у санацији друге 
опреме у производњи питке во-
де која се налази у таквом стању 
да без њене поправке може до-
ћи до проблема у стабилном во-
доснабдијевању корисника. 
 

2.3.3.2. У оквиру другог посебног циља  
настоји се побољшати стање те-
хничко-технолошке оспособље-
ности комуналних предузећа 
код производње питке воде, за- 
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нављањем и набавком друге 
пратеће опеме код производње 
питке воде, као што су припад-
ајући цјевоводи са вентилима, 
мјерни инструменти и друга 
машинска и електро неопходна 
опрема.  

 
3.       ЗАКОНСКИ ОСНОВ  

      ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА   
 
3.1. На основу закона  о кантоналн-

им министарствима и другим 
тијелима кантоналне управе Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде број: 05/03”), надлежности 
Министарства за  привреду су 
предлагање и провођење поли-
тике у области индустрије, под-
узимање мјера за унапријеђење 
производње, управљање приро-
дним богатствима, развој пољо-
привреде, управљање пољопр-
ивредним земљиштем, узгој, за-
штита и унапређење шума, шу-
мске комуникације и експлоата-
ција шума, индустријске воде, 
водопривредне активности, ко-
риштење вода у енергетске и 
рекреационе сврхе, употреба и 
заштита вода, улагања у прив-
редна предузећа, саобраћај ро-
ба и услуга, учешће у креирању 
политике увоза и извоза, конт-
рола цијена производа и услуга, 
закључивање економских спор-
азума, креирање и имплемента-
ција политике кантоналног ту-
ризма, развој туристичких ресу-
рса, развој рекреативних, реха-
билитацијских и других цента-
ра, промоција туризма, угости- 
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тељство, подузетништво, прово-
ђење политике развоја комуни-
кација и транспортне инфраст-
руктуре, развој јавног саобраћа-
ја, изградња, обнова и одржава-
ње саобраћајница од значаја за 
Кантон, модернизација цестов-
ног саобраћаја и осигурање ко-
муникационих веза на подручју 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

3.2. Овај Програм креиран је на ос-
нову надлежности Министарст-
ва за привреду у области прово-
ђења развоја комуналне инфра-
структуре. 
 

3.3. Програм је изузев законског ок- 
вира наведеног у преамбули 
Програма, усклађен и са: 
 

а) Законом о јавним предузећи- 
     ма у Федерацији БиХ, 
б) Законом о комуналним дје- 
     латностима ФБиХ, 
ц) Програмом рада Владе Боса- 

нско - подрињског кантона 
Горажде за 2014.годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, 
број: 4/14) 

д) Иницијативом посланика Ск- 
     упштине БПК Горажде у 2013.  
     години 

 
4.        ОПИС ПРОГРАМА 
 
4.1. Програмом развоја Босанско-

подрињског кантона Горажде 
до 2014. године (у даљем тексту: 
 

Програм развоја Кантона) деф-
инисане су основне смјернице 
за дјеловање Владе на побољш-
ању стања у областима јавне  
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управе у надлежности Кантона. 
Министарство за привреду је 
2011. године покренуло Прогр-
ам унапријеђења услуга јавних 
предузећа и од тада се у складу 
са годишњим циљевима јавним 
предузећима на подручју кант-
она, основаним од стране Кант-
она и јединица локалне самоу-
праве, пружа подршка у облас-
тима дефинисаним Програмом 
развоја Кантона. У протекле дв-
ије године пружена је финанси-
јска подршка највећим дијелом 
кроз набавку нових уређаја и 
опреме за пружање услуга од 
општег интереса. 
 

4.2. Програм је креиран у циљу ис-
пуњавања сљедећих приорите-
та Програма развоја кантона: 
 

- осигурање потпуне сарадње ор-
гана управе која омогућава дје-
лотворније, ефикасније, ефект-
ивније дјеловање и рационално 
кориштење јавних ресурса, 

- осигурање дјелотворне, ефикас-
не и хармонизоване јавне упра-
ве и јавних служби које ће грађ-
анима пружити квалитетне усл-
уге за мање новца и које ће пос-
ловати на основу транспарент-
них и отворених процедура по 
европским стандардима, 

- осигурање ефикасног утрошка 
јавних средстава у вршењу своје 
надлежности и одрживог систе-
ма финансирања јавних устан-
ова и предузећа. 

 

4.3. Програм у 2014. години има ко-
риговане посебне циљеве, како 
би се у складу са циљевима Вла-
де и Иницијативом посланика   
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Скупштине БПК Горажде, оси-
гурала одговарајућа подршка 
јавном предузећу ЈКП „6. март“ 
д.о.о. Горажде. У складу са тим 
и са циљевима дефинисаним у 
Програму развоја, овим Прогр-
амом се стварају услови за имп-
лементацију приоритетног пр-
ојекта који омогућава дугороч-
но рјешење за боље функцион-
исање производње питке воде 
кроз набавку нове и реконстру-
кцију дотрајале опреме. 

 

4.4. Из тог разлога, сврха Програма 
јесте да пружи подршку јавним 
комуналним предузећима на 
подручју кантона која се налазе 
у потешкоћама и која нису у ст-
ању да властитим средствима 
зауставе губитке који би без ин-
тервенције Владе кантона гото-
во сигурно резултирали застој-
ем њиховог пословања и прест-
анком пружања услуга од јавн-
ог интереса.  

 

4.5. Програм обухвата: 
 

а) опште и посебне циљеве Пр- 
     ограма за 2014. годину, 
б) преглед стања, 
ц) одредбе о почетку и рокови- 
     ма провођења Програма, 
д) потребна средства за прово- 
     ђење Програма, 
е) критерије за расподјелу сред- 
    става, 
ф) процедуре аплицирања, сел- 
      екције и евалуације пројека- 
      та и захтјева за средствима, 
г) приоритете, финансијске кр- 
    итерије и начин рангирања, 
х) назив корисника средстава, 
и) процјену резултата и 
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ј) процјену непредвиђених рас- 
   хода и ризика. 

 
4.6. Пружање подршке обезбједиће 

се кроз финансирање и суфи-
нансирање пројеката и захтјева 
у складу са одредбама овог Пр-
ограма. 

 
5.        ПОЧЕТАК И РОКОВИ  

       ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 
 

5.1. Провођење Програма у 2014. 
години почиње добивањем саг-
ласности од стране Владе Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде и трајаће до 31.12.2014. год-
ине. 
 

5.2. Крајњи рок за достављање при-
једлога пројеката и захтјева за 
кориштење средстава у 2014. го-
дини истиче 05. децембра  2014. 
године у 16:00 сати.  

 
6.       АНАЛИЗА СТАЊА  
 

6.1. Јавна комунална предузећа на 
подручју БПК Горажде, између 
осталог, обављају дјелатност во-
доснабдијевања насељених мје-
ста у урбаним дијеловима опш-
тина, управљају канализацијом 
и отпадним водама, врше дјела-
тност одлагања крутог отпада и 
обављају дјелатност уређења па-
рковских и других површина. 

6.2. Највећи проблеми у пословању 
комуналних предузећа су екон-
омске природе и ниских прихо-
да по основу продаје питке воде 
и вршења осталих услуга основ-
не и споредне дјелатности, те 
недовољним приходима општ-
ина по основу одлука којима се  
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комуналне услуге пружају гра-
ђанима. 

6.3. Недовољни извори прихода ут-
ицали су на немогућност изми-
рења обавеза према плаћању 
електичне енергије основних 
сировина за пречишћавање пи-
тке воде, набавке опреме и резе-
рвних дијелова за пумпно водо-
снабдијевање. 

6.4. Најважнији идентификовани 
проблеми у пружању услуга во-
доснабдијевања су старе цијеви 
у систему водовода и канализа-
ције, чиме се стварају велики 
губици у секундарној мрежи, 
недостатак квалитетне контро-
ле постојећих система, дотраја-
ла опрема у систему производ-
ње сирове и питке воде, као и 
резервни дијелови за исту. Тре-
ба напоменути да се ЈКП „6. ма-
рт” д.о.о. Горажде, актом број: 
1729/13 од 13.12.2013.године об-
ратило захтјевом Влади и Мин-
истарству за привреду БПК Го-
ражде, у коме, између осталих 
проблема,  тражи да се у Буџету 
за 2014.годину планирају фина-
нсијска средства за ЈКП „6. ма-
рт” д.о.о. Горажде у износу од 
100.000 КМ. У акту се наводи 
даље да пумпно постројење у 
фабрици воде Витковићи ради 
са једном радном пумпом сиро-
ве воде и двије пумпе питке во-
де, што представља могућност 
да избацивањем из рада било 
које од ових пумпи може град 
оставити без воде најмање два 
мјесеца. Пумпе које тренутно 
раде у фабрици воде су често 
ремонтоване и за њих су издва-
јана велика средства у циљу са- 
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нације. Тренутно ЈКП ”6. март” 
д.о.о. Горажде није у могућнос-
ти да изврши занављање пумп-
ног постројења, што представ-
ља велики проблем обзиром да 
се ради о услугама од јавног ин-
тереса што је сходно члановима 
22. и 38. Закона о комуналним 
дјелатностима. 

6.5. Имајући у виду да су послани-
ци Скупштине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде у ви-
ше наврата тражили да се обез-
биједе бољи услови за произво-
дњу воде, а поготово набавка 
пумпи за производњу воде, Пр-
ограм подршке јавним предузе-
ћима је усмјерен ка помоћи ја-
вним комуналним предузећима 
у набавци основних средстава 
која омогућавају сигурно и ста-
билно водоснабдијевање стано-
вништва. Програмом није пред-
виђена подршка за прошири-
вање обима водоснабдијевања, 
већ искључиво у виду подршке 
у осигурању достигнутог нивоа 
водоснабдијевања становништ-
ва. 

 
7.        ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА  

       И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ 
       ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ 

 
7.1. У протекле три године из сред-

става Програма пружена је зна-
чајна подршка јавним предузе-
ћима у набаци опреме и других 
сталних средстава који допри-
носе смањењу оперативних тр-
ошкова пословања и повећању 
прихода од основне дјелатнос-
ти. У 2011. години за ове намје-
не подржано је 7 пројеката јавн- 
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их предузећа са простора кант-
она.  

 

7.2. У протеклој години пружена је 
подршка искључиво Јавном пр-
едузећу РТВБПК Горажде у сма-
њењу губитака из редовног по-
словања и набаци неопходне 
опреме за пружање услуга из 
основне дјелатности – информ-
исања.  

 

7.3. За 2014. годину Програм је ко-
ригован на начин да се фоку-
сира искључиво на јавна кому-
нална предузећа у циљу осигу-
рања опреме за редовно посло-
вање без које би јавна комунал-
на предузећа била у опасности 
да потпуно прекину или знача-
јно смање обим услуга водосна-
бдијевања становништва. 
 

8.        ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
8.1.        Висина средстава за провођење  

 Програма  
 

8.1.1.   Потребна средства за провођење  
Програма утрошка дефинисана 
су Буџетом Босанско-подрињск-
ог кантона у укупном износу од 
50.000 КМ. Средства за ове намј-
ене налазе се на економском ко-
ду 614 400 (ХАП 001) – Субвенц-
ије  јавним  предузећима. 

 

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. Макси- 
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мална или минимална висина 
средстава за појединчни специ-
фични циљ представља једну 
финансијску компоненту Прог-
рама. 

 

8.2.2.   За сваки посебан циљ, односно  
за сваку финансијску компоне-
нту Програма дефинисан је сљ-
едећи максимални/минимални 
буџет: 
 

а) Подршка за набавку  
     приоритетне опреме  
     за потребе водосна- 
     бдијевања 
 

                  Максимални буџет:45.000 КМ   
  

б) Подршка у санацији  
     друге опреме у про- 
     цесу производње пи 
     тке воде 
 

                  Минималан буџет:   5.000 КМ  
 
8.3.       Овим Програмом је предвиђена  

подршка за опште и посебне 
циљеве само за 2014. годину и 
за исте циљеве подршка није 
планирана за 2015. и 2016. годи-
ну. 

  
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 у ск-
ладу са циљевима предвиђене 
тачком 2. Програма и може би-
ти додијељена једном или више 
пута у складу са одредбама овог 
Програма. 
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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-
уке о додјели државне помоћи 
за појединачне пројекте, актив-
ности и мјере и средстава из ов-
ог Програма, на приједлог Ми-
нистарства за привреду, доноси 
Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 

9.1.3. У случају додјеле државне пом-
оћи у правима и стварима, пос-
тупак 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 Програмом. 

 
9.2. Критерији за расподјелу 
 

9.2.1. Расподјела средстава, у складу 
са општим циљем Програма из 
тачке 2.1. ће се вршити у складу 
са посебним циљевима из  тач-
ке 2.3. и приоритетима из тачке 
12.1 Програма, сразмјерно доп- 
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риносу у остваривању очекива-
них резултата Програма из та-
чке 13.1. и других елемената за 
расподјелу у складу са одредба-
ма Програма.  

 

9.2.2. Приликом одлучивања о распо-
дјели средстава примјењиватће 
се критерији путем којих ће се 
оцјењивати сви битни аспекти 
утицаја акције предложене за 
финансирање на начин да се 
осигура да се средства ефикас-
но користе за испуњавање циљ-
ева Програма. 

 

9.2.3. Критерији по основу којих ће се 
вршити расподјела средстава 
Програма: 
 

9.2.3.1. Финансијски и организациони 
капацитети апликанта за пров-
ођење акције (за пројекте) 

 
9.2.3.2. Усклађеност акције са сврхом,  

општим и посебним циљевима 
Програма 

 
9.2.3.3. Методологија провођења план- 
 иране акције (за пројекте) 
 
9.2.3.4. Допринос одрживом побољша- 
 њу стања из тачке 6. Програма 
 
9.2.3.5. Трошковна ефикасност у про- 
 вођењу акције 
 

9.3. Начин расподјеле средстава  
 

9.3.1. Расподјела средстава ће се врш-
ити на основу одобрених проје-
ката и захтјева за средствима у 
складу са сваким посебним ци-
љем Програма. Расподјела сред-
става врши се додјелом државне  
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помоћи у новцу и она може би-
ти додијељена једном или више 
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 унапр-
ијед). Додјела средстава се може 
вршити у хитним случајевима и 
на основу захтјева за подршком 
у реализацији појединачне акт-
ивности или потребе искључи-
во на начин прописан Програ-
мом. 

 

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 посебног циља. 

 

9.4.3. Апликант може доставити један 
приједлог пројеката за средства 
само за први посебни циљ или 
један приједлог пројекта који 
доприноси остваривању свих 
посебних циљева Програма.  
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9.4.4. Правилно попуњавање пропи-

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 вредно-
вати њихов допринос оствари-
вању циљева Програма на нач-
ин предвиђен процедурама ап-
лицирања, селекције, евалуаци-
је и рангирања из тачке 11. Пр-
ограма.  

 
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: 
 

а) да је регистровано као јавно  
предузеће у складу са одред-
бама Закона о јавним преду-
зећима („Службене новине Ф 
БиХ“, број: 08/05 и 81/08) 

б) да има регистрацију и сједи- 
ште на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде 

ц) да се не налазе у процесу сте- 
     чаја или ликвидације или бл- 
     окаде рачуна, 
д) да је регистровано минимал- 
    но 2 године од дана поднош- 
    ења захтјева за учествовање у  
    Програму 
е) да немају неизмирених оба- 

веза за порезе и доприносе,  
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укључујући и неизмирене об-
авезе које су обухваћене угов-
ором о репрограмирању оба-
веза. 

 

10.2. Посебни услови за учествовање 
у Програму 

 

10.2.1. За сваки посебан циљ Програ-
ма, поред општих, примјењива-
ће се и посебни услови за учес-
твовање у Програму.  

 

10.2.2. Посебни услови који се примје-
њују за апликанте у оквиру пр-
вог посебног циља су: 

 

а) да су намјенски утрошили 
средства одобрена од стране 
Владе Босанско-подрињског 
кантона у периоду од проте-
кле три године уколико им је 
таква помоћ додијељена, 

б) да су испунили уговорене об- 
авезе по одобреним гранто-
вима Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, уко-
лико су их добили у задње 
три буџетске године, 

ц) да нису користили подршку  
за исте или сличне намјене у 
периоду од протекле двије 
године из средстава овог Пр-
ограма, 

д) да имају сагласност јединица  
локалне самоуправе за пров-
ођење активности предвиђе-
них пројектом или тражених 
захтјевом. 

 

10.2.3. Посебни услови за аплицирање 
у оквиру другог посебног циља 
су: 

 

а) да су намјенски утрошили  
средства одобрена од стране  
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Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде у периоду 
од протекле три године уко-
лико им је таква помоћ дод-
ијељена, 

б) да су испунили уговорене об- 
авезе по одобреним грантов-
има Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, укол-
ико су их добили у задње 
три буџетске године, 

ц) да нису користили подршку  
за исте или сличне намјене у 
периоду од протекле двије 
године из средстава овог Пр-
ограма, 

д) да имају сагласност јединица 
локалне самоуправе за про-
вођење активности тражене 
захтјевом. 

 

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 Програма у 
„Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де“. 

 

10.3.2. Приједлози пројеката и захтјеви 
за средствима се могу доставља-
ти и прије објављивања Прогр-
ама у службеним новинама са-
мо у случају претходне саглас-
ности Владе. 

 

10.3.3. Подношење захтјева за средств-
има дозвољено је за све посебне 
циљеве.  

 
10.3.4. Подношење приједлога пројек-

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

 

10.3.5. Правилно попуњавање пропис-
ане форме омогућава да се сви 
аспекти приједлога пројеката и 
захтјева објективно селектују и 
процијене. 

 

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

 
11.       ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,  

      СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ  
      ЗАХТЈЕВА ЗА СРЕДСТВИМА 

 
11.1. Апликант 
 

11.1.1. Лица која испуњавају опште и 
посебне услове за учествовање 
у Програму и која у форми пр-
описаној од стране Мнинистар-
ства за привреду доставе прије-
длог пројекта и захтјев за сред-
ствима имају статус апликанта. 

 

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

 

11.1.3. Крајњи рок за објављивање јав-
них позива је 15. новембар 2014. 
године. 

  
11.2. Кандидовање приједлога проје-

ката 
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11.2.1. Апликант  може  кандидовати 
један приједлог  пројекта  у  кој-
ем је планирано суфинансира-
ње или финансирање трошко-
ва пројекта из средстава Прогр-
ама.  

 

11.2.2. Апликант  може  у току године 
доставити један приједлог прој-
екта.  

 

11.2.3. Министарство  може  расписати  
други јавни позив за доставља-
ње приједлога пројеката уколи-
ко се ради о специфичним акт-
ивностима у складу са одлуком 
Владе или уколико дође до пов-
ећања Буџета, те уколико се ср-
едства планирана за финанси-
рање пројеката и захтјева не  ут-
роше у временском плану који  
је одређен Програмом. 

 

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

 

11.3. Финансирање приједлога  прој-
еката 

 

11.3.1. Укупан буџет предложених пр-
ојеката које апликанти достављ-
ају за финансирање, не може  
бити мањи од 10.000 КМ. Макс-
имални износ пројекта није ог-
раничен.   

 

11.3.2. Минимални и максимални изн-
ос гранта који може бити затра-
жен за суфинансирање пројек-
та у новцу је у распону од  
10.000 КМ до 45.000 КМ.  

 

11.3.3. Минимални и максимални из-
нос гранта који може бити одо- 
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брен у случају додјеле државне 
помоћи у правима и стварима је 
у распону од 10.000 КМ до 
45.000 КМ.  

 

11.3.4. Учешће апликанта у финанси-
рању предложених пројектних 
активности је обавезно.  

 

11.3.5. Приједлози пројеката чији уку-
пни износ прелази максимални  
износ пројекта, у којима је пла-
нирани грант већи или мањи 

од утврђене висине ће у фази 
административне провјере би-
ти аутоматски одбијени као не-
прихватљиви за финансирање. 

 

11.3.6. Минимални и максимални из-
нос гранта за финсирање или 
суфинансирање пројеката из 
средстава овог Програма су де-
финисани у распону за сваки 
специфични циљ, како је прик-
азано у табели 1. 

 
ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА  

ГРАНТ СРЕДСТАВА У НОВЦУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА 
 

Ред. 
Бр. 

Посебан циљ 
Укупан  

буџет по 
компоненти 

Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

1. 
Подршка у набавци приори-
тетне опреме за потребе водо-
снабдијевања 45.000 КМ 10.000 КМ 45.000 КМ 

2. 
Подршка у санацији друге оп-
реме у процесу производње 
питке воде 5.000 КМ 2.500 КМ 5.000 КМ 

 
 

11.4. Подношење  захтјева  за  средст-
вима 

 

11.4.1. Подношење захтјева за средст-
вима намијењено је првенстве-
но за аплицирање на средства 
из Програма без предложеног 
пројекта у случају постојања хи-
тних, мањих или  специфичних  
потреба које су директно пове-
зане са циљевима  Програма те 
у случају да Влада својом одлу-
ком одобри кориштење средс-
тава за намјене предвиђене у 
оквиру другог посебног циља.  

 

11.4.2. Укупан износ средстава који се 
може додијелити путем захтјева  

за средствима не може прећи 
10% укупног буџета у оквиру 1. 
посебног циља Програма.  

 

11.4.3. Апликант не може у току годи-
не у оквиру истог циља достав-
ити и приједлог пројекта и  зах-
тјев за средствима за исте или 
сличне активности. Уколико  је  
у току године апликант  корис-
тио  средства  Програма  путем  
захтјева за средствима, његов 
приједлог  пројекта,  уколико  је  
поднесен за исти циљ као и зах-
тјев, биће аутоматски одбијен 
до испуњавања уговорених оба-
веза. 
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11.4.4. Захтјев за средствима апликант 

подноси у прописаној аплика-
ционој форми за захтјеве. 

 

11.4.5. Истовремено апликант може 
поднијети само један захтјев за  
средствима у оквиру једног пос-
ебног циља. 

 

11.4.6. У случају позитивне одлуке, ап-
ликант може поднијети нови  
захтјев за средствима тек  након  
прихватања извјештаја о утро-
шку средстава по одобреном  
захтјеву. У случају одбијања за-
хтјева у процесу евалуације, ап-
ликант може поднијети нови за-
хтјев тек након истека 30 дана 
од дана пријема обавјештења о 
одбијању  захтјева. 

 

11.5. Обавезни  садржај  захтјева  
 

11.5.1. У поднесеном захтјеву аплика- 
нт  је  дужан навести: 
 

а) основне податке о апликанту 
б) опис усклађености захтјева 

са општим и посебним  циљ-
евима Програма 

ц) разлог због којег се захтјевом 
тражи одобравање средстава 
са финансијским описом и 
мјерама подузетим прије по-
дношења захтјева 

д) преглед планираних активн- 
     ости 
е) очекивани резултат који се  
     планира остварити 
ф) износ тражених средстава из  

Програма и износ средстава  
који би се обезбиједио из др-
угих  извора 

 

11.6. Финансирање захтјева за сред-
ствима 
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11.6.1. Минимални и максимални  из-
нос гранта који на основу захтј-
ева може бити затражен за први 
и други посебни циљ је у  расп-
ону  од  2.500 КМ до 5.000 КМ. 
Захтјеви у којима је планирани 
грант већи или мањи од утвр-
ђене висине ће у фази админи-
стративне провјере бити  ауто-
матски одбијени као неприхва-
тљиви за финансирање. Власт-
ита  средства  апликанта су  по-
жељна, али нису обавезујућа ос-
им за остваривање подстицаја у 
оквиру петог посебног циља. У  
току године апликант може  по-
днијети само један захтјев за ср-
едствима. 

 

11.6.2. Приликом подношења захтјева 
за средстима апликанти су дуж-
ни да воде рачуна о критерији-
ма који су наведени у Програ-
му. Свака апликација која није 
у складу са критеријима из тач-
ке 11.6.1. ће бити одбачена у ад-
министративној провјери. 

 

11.6.3. Захтјеви за средствима изван 
рока, у којима је тражен износ 
средстава већи од максималне 
вриједности предвиђене Прогр-
амом и у којима нису доставље-
ни докази о властитом учешћу; 
у којима нису достављени дока-
зи о испуњавању посебних усл-
ова или ограничења за оствари-
вање подстицаја ће бити  аутом-
атски одбијени као неприхват-
љиви за финансирање. 

 

11.7. Отварање апликација и админ-
истративна  провјера 

 

11.7.1. Отварање  апликација и адми-  
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нистративна  провјера  за прије-
длоге пројеката се проводе нај-
касније 15 дана од дана пријема 
апликације.  

 
11.7.2. Апликације за захтјеве за средс-

твима се отварају након прије-
ма и као такве упућују у проце-
дуру административне провје-
ре  и  оцјењивања. 

 
11.7.3. 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 са одредбама овог Програ-
ма. Административну  провјеру 
проводи комисија Министарст-
ва за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде. Коми-
сија провјерава да ли је аплика-
ција задовољила сљедеће усло-
ве: 

 

- 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 је предложено финансирање 
у складу са одредбама о финан-
сирању (11.3. и 11.6). 

 

11.7.4. Уколико су ови услови испуње-
њи, комисија ће апликацију ев-
алуисати у складу са одредбама 
Програма. Комисија може затр-
ажити од апликанта доставља-
ње додатне документације уко- 
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лико је очигледно да је докуме-
нт изостављен због случајне те-
хничке грешке, а што се може 
индиректно утврдити на осно-
ву преостале достављене докум-
ентације. Комисија може затра-
жити допуну документације за 
максимално два доказа о испу-
њавању општих или посебних 
услова који су прописана Прог-
рамом. У супротном, апликаци-
ја ће и без евалуације бити одб-
ијена из административних ра-
злога.  

 

11.7.5. Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене. 

 

11.7.6. Након проведене процедуре, 
Министарство за привреду ће 
обавијестити апликанта о резу-
лтатима административне про-
вјере. 

 

11.8. Евалуација достављених прије-
длога пројеката 

 

11.8.1. За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања пр-
иједлога пројеката Министарст-
во за привреду формира коми-
сију. 

 

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

 

11.8.3. При евалуацији пројеката ком-
исија примјењује пет група ин-
дикатора у складу са критериј-
има из тачке 9.2.3. Програма: 

 

а) Финансијски и оперативни  
     капацитети апликанта 
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б) Релевантност 
ц) Методологија 
д) Одрживост 
е) Буџет и трошковна ефикасн- 
    ост 

 
11.9. Евалуација достављених захтје-

ва за средствима 
 
11.9.1. Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене адми-
нистративне провјере. 

 

11.9.2. У евалуацији захтјева комисија 
примјењује три групе индика-
тора у складу са одабраним кр-
итеријима из тачке 9.2.3. и то: 

 

а) Релевантност 
б) Одрживост 
ц) Буџет и трошковна ефикасн- 
     ост 

 

11.10. Оцјењивање/евалуација 
апликација 

 

11.10.1. Евалуација апликација се пров-    
оди на основу критерија и ска-
ле за евалуацију. Евалуациони 
критерији су подијељени у окв-
иру група и подгрупа. За сваку 
подгрупу комисија даје оцјену 
између 1 и 5 према сљедећем 
редослиједу: 
  

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

 

11.10.2.Свака оцјена се множи са кое- 
фицијентом који је за сваки кр-
итериј предвиђен у евалуацио- 
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ној скали. Максималан број бо-
дова за пројекат износи 100, док 
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 вр- 
 иједност критерија. Приликом 
одређивања вриједности крите-
рија комисија ће се оцјењивати 
вриједност критерија на основу 
приоритетних активности из та-
чке 12.1. Програма, финансијск-
их критерија из тачке 12.2. Пр-
ограма, правила о начину ранг-
ирања из тачке 12.3. Програма, 
а резултати пројекта ће се проц-
јењивати у односу на очекива-
не/процијењене резултате Пр-
ограма из тачке 13. Програма 
на начин како је то предвиђено 
у скали за евалуацију. 

 
11.11. Критерији и скала за евалуаци-

ју 
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КРИТЕРИЈ 
            СКАЛА 

Пројекти Захтјеви 
   

Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
       пројектом (из апликације) 5 - 

1.2. Процјењени ниво финансијских капацитета апликанта  
       неопходнихг за имплементацију пројеката (апликација 
       и буџет пројекта) 5 - 

2. Релевантност 
30 30 

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху и општи циљ  
       из тачке 2.1. и 2.2. Програма 5x2 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за посебне циљеве из 
       тачке 2.3. Програма 5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за приоритетне акти- 
       вности из тачке 12.1. Програма 5x2 5x2 

3. Методологија 10  
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарају- 
       ће и конзистентне са циљевима и очекиваним резулта- 
       тима пројекта? 5 - 

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна ана- 
       лиза проблема, да ли су предложене активности одго- 
       варајуће за рјешавање презентованог проблема те да ли 
       су на задовољавајући начин планирани расположиви  
       ресурси апликанта неопходни за остваривање планир- 
       аних резултата из пројекта? 5 - 

4. Одрживост  20 20 

4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније доприни- 
       јети побољшању стања  које је наведено у тачки 6. Про- 
       грама? 5x2 5x2 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне 
       ефекте на очекиване резултате тачке 13. и смањење оп- 
       еративних трошкова и повећавање оперативних прихо- 
       да у сектору у којем апликант послује?  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? 5 5 
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11.12. Процедуре одобравања пријед-

лога пројеката 
 
11.12.1. За пројекте који су у процесу 

евалуације добили више од 70 
бодова, комисија рангира по 
броју освојених бодова. 

 
11.12.2. У процесу одобравања, комиси-

ја може увидом на терену пров-
јерити стање у погледу усклађе-
ности стварног стања са стањем 
наведеним у приједлогу пројек-
та. 

 
11.12.3. Након  проведеног  рангирања  

одобравају се сви најбоље ранг-
ирани пројекти до висине расп-
оложивих средстава која су Пр-
ограмом дефинисана  за сваки  
појединачни циљ. Сви  најбоље  
рангирани пројекти за које пос-
тоје распложива средства  имају 
статус одобрених пројеката. 

 
11.12.4. Приједлози пројеката који има-

ју више од 70 бодова, али за чије 
финансирање нема расположи-
вих средстава, стављају се на 

листу чекања у случају обезбје-
ђења додатних средстава за Пр-
ограм или доношења одлуке о 
прерасподјели средстава у скла-
ду са одредбама Програма. У 
супротном, приједлог пројекта 
се одбија. 

 
11.12.5. Одобрене пројекте Министарс-

тво за привреду предлаже Вла-
ди Босанско-подрињског канто-
на Горажде да донесе одлуку о 
одобравању приједлога пројек-
та који ће се суфинансирати из 
средстава Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горазде – еко-
номски код 614 400 – Субвенци-
је јавним предузећима. 

 
11.12.6. Уколико се ради о одобреном 

пројекту којим се кориснику од-
обрава исплата средстава у нов-
цу, истовремено са приједлогом 
одлуке о одобравању приједло-
га пројекта Влади кантона се 
доставља одобрени приједлог 
пројекта и преднацрт уговора о 
суфинансирању одобреног пр-
ојекта. 

5. Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

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

5x2 5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за им- 
       плементацију планираних активности? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 
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11.12.7. Уколико се ради о одобреном 

пројекту којим се кориснику од-
обрава грант у стварима или 
правима, Влади Кантона се дос-
тавља приједлог одлуке о пров-
ођењу поступка јавне набавке у 
складу са законом. Након завр-
шетка поступка јавне набавке, 
пројекте Министарство за прив-
реду предлаже Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде 
да да сагласност за закључива-
ње уговора са одабраним пону-
ђачем у складу са Законом. 

 
11.12.8. У случају да је планирано фин-

ансирање пројекта из Програма 
веће од 6.000 КМ и мање од 
50.000 КМ, уз преднацрт угово-
ра подноси се и приједлог закљ-
учка Владе о давању сагласнос-
ти министру за привреду за по-
тписивање уговора. Уколико је 
износ одобреног гранта већи од 
50.000 КМ, уз преднацрт угово-
ра подноси се и приједлог закљ-
учка о давању сагласности пре-
мијеру Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за закључивање 
уговора о финансирању пројек-
та. 

 
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 пот-
писивању уговора за суфинан-
сирање пројекта, о чему се апл-
икант писмено обавјештава. Уг-
овором се дефинише начин им-
плементације пројекта, вријеме 
имплементације, обавезе корис- 
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ника средстава и Министарства 
за привреду Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и начин 
обезбјеђења инструмената за на-
мјенски утрошак средстава. 

 
11.12.10. Након испуњавања услова де- 

финисаних уговором, Министа-
рство за привреду предлаже Вл-
ади Босанско-подрињског кант-
она Горажде да, у складу са За-
коном о извршењу Буџета, дон-
есе одлуку о одобравању средс-
тава из Буџета Кантона – еконо-
мски код 614 400 – Субвенције 
јавним предузећима, у складу 
са потписаним уговором. 

11.12.11.Након прихватања приједлога  
одлуке од одобравању захтјева 
за исплатом средстава од стране 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, захтјев за плаћа-
ње се доставља Министарству 
за финансије Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 

 
11.13. Процедуре одобравања захтјева 

за средствима 
 
11.13.1. Апликације поднесене у форми 

захтјева, а које се односе на пр-
ви и други посебан циљ, а које 
су у процесу евалуације добиле 
више од 50 бодова, комисија ра-
нгира по броју освојених бодо-
ва.  

 
11.13.2. У процесу одобравања, комиси-

ја може увидом на терену пров-
јерити испуњавање услова за до-
бијање подршке из Програма, 
посебно у погледу уклађености 
стварног стања са стањем наве-
деним у захтјеву. 
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11.13.3. Након проведеног рангирања, 

комисија предлаже одобравање 
захтјева у пуном или умањеном 
износу у зависности од резулта-
та процеса евалуације. У току 
провођења процедура одобрав-
ања захтјева, комисија води ра-
чуна о претходно одобреним за-
хтјевима, одобреним пројекти-
ма, односно пројектима који се 
налазе у процесу одобравања. 
Комисија може предложити пр-
ивремену суспензију процедура 
одобравања захтјева највише до 
3 мјесеца, након чега доноси 
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 
супротном, захтјев за средстви-
ма се одбија. 

 
11.13.5. Све одобрене захтјеве Министа-

рство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде  пр-
едлаже Влади Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да, у скл-
аду са Законом о извршењу Бу-
џета, донесе одлуку о одобрав-
ању средстава из Буџета Босан-
ско-подрињског кантона – еко-
номски код 614 400 – Субвенци-
је јавним предузећима. 

 
11.13.6. Уговором ће се дефинисати на-

чин имплементације средстава, 
вријеме имплементације, обаве- 
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зе корисника средстава и  нач-
ин 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 за привреду  
доставља захтјев за плаћање Ми-
нистарству за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде. 

 
12.       ПРИОРИТЕТИ,  

      ФИНАНСИЈСКИ  
      КРИТЕРИЈИ И НАЧИН  
       РАНГИРАЊА 

 
12.1. Приоритетне активности 
 
12.1.1. Приоритетне активности и мје-

ре су активности које су обухва-
ћене тачкама 2.3.2.2. и 2.3.3.2. 
Програма, у којим се пројекти: 
 

- односе на системе за водоснаб-
дијевање за више од 500 корис-
ника (домаћинстава) 

- односе на набавку остале опре-
ме за потребе воснабдијевања, 
набавка за системе којим се опс-
лужује минимално 500 корисн-
ика (домаћинстава)  

 
12.2. Финансијски критерији 
 
12.2.1. Финансијски критерији се при-

мјенљују за оцјену буџета и тро-
шковне ефикасности предлож-
ених активности.   

 
12.2.2. За оцјењивање односа планира- 

них трошкова и очекиваних ре- 
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зултата те адекватности и еф-
икасности и економичности ак-
тивности, примјењиваће се сље-
дећи финансијки критерији: 

 

- однос висине тражене подршке 
у односу на број корисника ус-
луга  који ће бити обухваћени 
подршком, 

- однос тражене подршке у укуп-
ним трошковима која је неопхо-
дна за дугорочно и одрживо рј-
ешавање проблема,  

- адекватно учешће апликанта у 
финансирању трошкова проје-
кта. 

 
12.3. Начин рангирања 
 
12.3.1. 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 редовно 
измирују обавезе према порез-
има и доприносима у односу на 
апликанте који имају репрогр-
ам дуга, који су већи број посљ-
едњих узастопних година пос-
ловали са добитком, који су ду-
жи временски период активни 
на подручју кантона, који су за-
биљежили раст броја запослен-
их на начин да је осигурана бо-
ља организациона и кадровска 
структура за провођење сличн-
их пројеката. Овај критериј се 
примјењује само приликом оцј-
ењивања приједлога пројеката. 

 
12.3.2. Приликом оцјењивања релева-

нтности пројекта (критериј 9.2. 
3.2.) предност ће се давати прој-
ектима који доприносе оствари- 
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вану циљева из тачке 2.3.2. Про-
грама, а комисија ће водити ра-
чуна о томе да приоритет да пр-
ојектима који ефикасније допр-
иносе остваривању општих и 
посебних циљева Програма те 
да ли пројектом и захтјевом пр-
едвиђене активности доприно-
се испуњавању приоритета де-
финисаних Програмом. Предн-
ост ће се дати апликацијама ко-
је имају за циљ реализацију пр-
иоритетних активности и мјера 
предвиђених овим Програмом. 
Посебна пажња ће бити дата 
апликацијама које доприносе 
остваривању више приоритетн-
их активности и мјера предви-
ђених Програмом. 

 
12.3.3. 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 пријед-
лога пројеката. 

 
12.3.4. 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 укупн- 
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ом сектору у којем апликант по-
слује. Приликом оцјењивања од-
рживости, процјењиваће се ни-
во планираних очекиваних рез-
ултата из тачке 13. Програма и 
могућности за одрживи настав-
ак остваривања резултата и на-
кон завршетка финансирања из 
средстава овог Програма. Пред-
ност у пружању подршке ће се 
дати пројектима и захтјевима ко-
ји омогућавају остваривање ве-
ћих резултата који су предвиђе-
ни овим Програмом.  

 

12.3.5. Приком оцјењивања буџета и 
трошковне ефикасности (крит-
ериј 9.2.3.5.) предност ће се дати 
апликацијама које боље испуњ-
авају финансијске критерије Пр-
ограма, на начин да ће се пред-
ност давати апликантима који 
пројектом побољшавању стање 
за већи број корисника услуга, 
у којем је планирана подршка 
планирана на нивоу да дугоро-
чно рјешавање проблема навед-
еног у пројекту, те пројектима у 
којима су апликанти у већем ни-
воу планирали користити влас-
тита средства и ресурсе као вла-
стито учешће у финансирању 
трошкова пројекта. 

 
13. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

13.1. Преглед очекиваних резултата 
подршке 

 

13.1.1. Очекивани резултати Програма  
подршке јавног предузећа су: 

 

a. Рјешење проблема који омогућ-
авају сигуран и редован рад у 
пружању услуга грађанима у 
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минимално једном јавном ком-
уналном предузећу у главном 
систему за водоснабдијевање ст-
ановништва и привреде водом 
за пиће; 

б.   Осигурање бољих услова рада   
на побољшању услуга јавног пр-
едузећа и унапређење система 
пружања услуга који обезбјеђу-
је већи степен задовољства кор-
исника услуга јавног предузећа; 

        ц. Побољшање доступности услу- 
га које се пружају корисницима; 

        д. Увођење нових врста услуга јав- 
 ног предузећа; 
        е. Побољшање економске и фина- 

нсијске одрживости јавног пре-
дузећа и проширење капаците-
та јавног предузећа кроз набав-
ку неопходне опреме, уређаја и 
машина. 

 

13.1.2. Апликација која се поднесе за 
финансирање из средстава Пр-
ограма биће процјењивана у од-
носу на очекиване резултате.  

 

13.2. Квантитативни преглед очеки-
ваних резултата 

 

13.2.1. У приједлогу пројекта неопход-
но је навести информације које 
су потребне за утврђивање ква-
нтитативних ефеката очекиван-
их резултата пројекта. 

 

13.3. Мониторинг имплементације 
Програма 

 

13.3.1. Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се импл-
ементација подржане активнос-
ти проводи у складу са потпис-
аним уговором и у складу са од-
редбама овог Програма. У циљу   
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осигурања процјене резултата,  
одабрани корисник је дужан до- 
стављати правовремене одгово-
ре Министарству на све упите 
везане за имплементацију про-
јекта, омогућити члановима ко-
мисије увид у све поступке и 
документе који су повезани са 
имплементацијом пројекта, об-
авјештавати Министарство о св-
им одступањима у имплемента-
цији пројекта од плана који је 
дефинисан у приједлогу проје-
кта те омогућити комисији ув-
ид и у друге податке и докуме-
нтацију која је неопходна за ус-
пјешно провођење мониторин-
га. 

 

13.3.2. Мјерење  резултата  и проведе-
них активности  ће  се  вршити  
на основу периодичног монит-
оринга имплементације актив-
ности, сачињавањем записника 
уз који ће бити сва неопходна 
документација којом се доказује 
имплементација намјенског ут-
рошка додијељених средстава. 

 

13.3.3. У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заоста-
так у испуњавању уговорених 
обавеза, Министарство за прив-
реду предлаже Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде 
доношење одлуке о поврату до-
дијељење државне помоћи или 
преусмјеравање у складу са од-
редбама Програма. 

 

13.3.4. У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани  ко-
рисник који је добио подршку 
дужан је након утрошка одобр-
ених средстава доставити Мин- 
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истарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де извјештај о проведеним акти-
вностима које су одобрене за  
финансирање из Програма. Ко-
рисник је дужан доставити јед-
ан извјештај на половини и јед-
ан на крају периода имплемен-
тације пројекта. Форма и  садр-
жај извјештаја о утрошку средс-
тава ће бити достављени кори-
снику  средстава. 

 

13.3.5. Надзор реализације Програма 
врши Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

 
14.       ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  

      РАСХОДА И РИЗИКА 
 
14.1. Непредвиђени расходи 
 

14.1.1. Непредвиђени расходи за оста-
ле Програмом предвиђене акт-
ивности могу се појавити само 
као резултат промјена унутар 
ин-терне структуре самог Прог-
рама, али не и до повећања ук-
упних непредвиђених расхода 
Програма. 

 
14.2. Ризици 
 

14.2.1. Како би се смањили ризици у 
процесу имплементације Прог-
рама, уведен је механизам испу-
њавања предуслова у имплеме-
нтацији пројеката који се испу-
њавају добијањем сагласности 
од органа предвиђеног Програ-
мом. Обзиром на специфичнос-
ти Програма, средства из Прог-
рама се могу одобрити након 
што је пројекат или захтјев одо- 
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брен од стране Владе те након 
што су испуњени одређени пр-
едуслови предвиђени Програм-
ом. У циљу додатног смањења 
ризика, Влада, одлуком о одоб-
равању пројеката може дефин-
исати додатне услове које је ап-
ликант обавезан испунити при-
је исплате средстава у складу са 
Програмом. 

 

14.2.2. Апликант је дужан  планирати 
одговарајуће мјере које ће поду-
зети у случају остваривања риз-
ика који могу утицати на оства-
ривање циљева и резултата који 
су предвиђени у активностима 
и мјерама за које су добили под-
ршку из овог Програма.   

 
15.       ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
15.1. За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарс-
тву за привреду Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 

 

15.2. Поред лица из  претходног ста-
ва, на Програму ће бити ангаж-
ована лица на пословима коми-
сија које се формирају у складу 
са Програмом. Чланови комис-
ије за провођење активности  на 
оцјењивању апликација у скла-
ду са тачком 11. Програма не  
могу бити чланови комисије за 
контролу реализације уговоре-
них обавеза у складу са тачком 
13. Програма. Комисије по овом 
Програму се не плаћају. 

 

Број:04-14-1208-2/14 М И Н И С Т А Р 
08.07.2014.године      Демир Имамовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-14-939/14 од 
08.07.2014.године. 
 

492 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 41. Закона о извршењу  
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 16/13), Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
својој 85. редовној сједници, одржаној 
дана 08.07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава “Програм развоја 
туризма у Босанско-подрињском 

кантону Горажде  за 2014. годину” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст на утрошак средстава по “Програму 
развоја туризма у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде  за 2014. годину”,  
утврђених у Буџету Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2014. годину, на економ-
ском коду 614100 - Текући трансфери 
другим нивоима власти за развој ту-
ризма, у износу од  100.000,00 КМ.  

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове Одлуке је Пр-

ограм из члана 1. ове Одлуке. 
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру 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:03-14-940/14                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                    
08.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

492а) 
 

ПРОГРАМ УТРОШКА  
СРЕДСТАВА БУЏЕТА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ  ЗА  2014. ГОДИНУ 

 
Година: 2014. 
Буџетски корисник Министарство  

за привреду 
Економски код: 614 100 
Назив економског кода: Текући трансфери 

другим нивоима 
власти за развој 
туризма 

 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 

 
Назив Програма:          Програм развоја 
           туризма у Босанско-подрињском 
           кантону Горажде за 2014. годину 
 

Буџетски корисник:  
                17. Министарство за привреду 
 

Економски/аналитички код: 614 100 
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Економски код:        Текући трансфери  
            другим нивоима власти за развој 
            туризма 
 

Период реализације Програма: 
                                 01.01.2014 - 31.12.2014. 
 

Укупна вриједност Програма:  100.000 КМ 
 

Одговорно лице:        Демир Имамовић 
 

Позиција одговорног лица: Министар 
 

Контакт лице за Програм: Алмас Пита 
 

Контакт-телефон:            +387 38 224 264 
 

Контакт е-маил:  
mbpkprivredaipoduzetništvo@hotmail.com 
 

Датум усвајања Програма:  
                                        08.07.2014. године 
 

Сагласност на Програм утрошка у ск-
ладу са Законом о извршењу Буџета 
БПК Горажде дала је Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде Одлук-
ом број: 03-14-940/14 од 08.07.2014. год-
ине („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:11/14) 
 

 
У складу са чланом 41. Закона о 

извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2014. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:16/13), За-
кона о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Фед-
ерације БиХ“, брoj:102/13 и 9/14), Зак-
она о систему државне помоћи у Бос-
ни и Херцеговини (“Службени гласн-
ик БиХ” број:10/12) и на основу Прог-
рама развоја Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 10/11), Министарство за привре- 

mailto:mbpkprivredaipoduzetništvo@hotmail.com
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ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде утврђује: 
 
 

ПРОГРАМ  УТРОШКА  
СРЕДСТАВА БУЏЕТА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  

СА ЕКОНОМСКОГ КОДА 614 100  
– ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ  
ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 
 
1.        НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
1.1.  Назив Програма утрошка сред- 

става Буџета Министарства за 
привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског 
кода 614 100 – Текући трансфе-
ри другим нивоима власти за 
развој туризма, гласи: „Прогр-
ам развоја туризма у Босанско-
подрињском кантону Горажде 
за 2014. годину“ 

 
2.       ОПШТИ И ПОСЕБНИ  

      ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  
 
2.1. Основни циљ Програма 
 
2.1.1. Основни циљ Програма је пру-

жање подршке другим нивоима 
власти да самостално или у са-
радњи са другим актерима доп-
ринесу развоју јавне туристич-
ке инфраструктуре, активира-
њу нових туристичких ресурса 
за љетни, зимски, транзитни, се-
оски и за еко туризам на подру-
чју Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
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2.1.2. У складу са Програмом рада 

Владе, основни циљ Програма 
је и исплата средстава по одлу-
ци Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број:03-14-1528 

/13 за пројекте унапређења јав-
не туристичке инфраструктуре 
који су одобрени по Програму 
развоја туризма за 2013. годину 
а који због смањења средстава у 
Буџету нису исплаћена.  

 
2.2. Сврха Програма 
 
2.2.1. Сврха Програма је да доприне-

се дугорочном циљу у области 
туризма на начин да туристич-
ка дјелатност има значајан ути-
цај на економски развој, запош-
љавање, генерисање дохотка и 
побољшање укупне квалитете 
живота на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
2.3. Посебни циљеви 
 
2.3.1. Програм садржи посебне циље-

ве Програма који су креирани 
како би се дефинисали специф-
ични и мјерљиви циљеви за ра-
звој туризма на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде. У складу са општим циљ-
ем, посебни циљеви Програма 
за 2014. годину су: 
 

1. унапређење јавне туристичке 
инфраструктуре и завршетак 
имплементације пројеката одо-
брених по Програму за 2013. го-
дину по одлуци Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-1528/13, 

2. развој и проширење туристич- 
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ке понуде кроз активирање ту-
ристичких ресурса и уврштава-
ње истих у туристичку понуду 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 
2.4.      Унапређење јавне туристичке 
            инфраструктуре 
 
2.4.1.   Први посебан циљ Програма  је  

пружање подршке општинама у 
имплементацији пројеката на ур-
еђењу и опремању јавне турист-
ичке инфраструктуре који су од-
обрени Одлуком Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де број:03-14-1528/13 и којима су 
дефинисане приоритетне лока-
ције за развој туризма. 

 
2.4.2.  Подршка за унапређење турист- 

тичке инфраструктуре обезбије-
диће се за пројекте и активности 
инвестиционог улагања у уређе-
ње туристичких локација на риј-
еци Дрини у општинама Гораж-
де и Фоча у Федерацији БиХ, као 
и општини Пале у Федерацији 
БиХ за изградњу туристичке ин-
фраструктуре на Кривој Драги 
за зимски туризам.  

 
2.4.3. У току 2013. године Влада Босанс- 

ко-подрињског кантона Горажде 
је донијела Одлуку о одобравању  
пројеката број: 03-14-1528/13, пу-
тем које је Општини Горажде од-
обрена подршка за пројект „Изг-
радња пристаништа за сплавове 
и уређење десне обале ријеке Др-
ине испод Градског моста“ у вис-
ини од 20.000 КМ, Општини Фо-
ча у Федерацији БиХ за пројект 
„Уређење обала ријеке Дрине за  
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дневни боравак туриста“ у виси-
ни од 20.000 КМ и Општини Па-
ле ФБиХ за пројект „Изградња 
туристичке инфраструктуре на 
стази за скијалиште у саставу Сп-
ортско-рекреативног центра Кр-
ива Драга“ у висини од 20.000 КМ. 
Иако су Програми одобрени, ср-
едства за њихову имплементаци-
ју нису исплаћена због финансиј-
ских потешкоћа у Буџету Канто-
на. 

 
2.4.4. Програмом за 2014. годину план- 

ира се исплата по претходно на-
веденој Одлуци јер су потписани 
уговори и обављена комплетна 
процедура одабира корисника ср-
едстава. 

 
2.5.   Проширење, унапређење и разв- 
         ој туристичке понуде 
 
2.5.1. Други посебан циљ Програма је 

осигуравање планског приступа 
који ће омогућити проширење, 
унапређење и развој туристичке 
понуде кантона, брже активира-
ње туристичких ресурса и уврш-
тавање истих у туристичку пону-
ду Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

 
2.5.2. У оквиру другог посебног циља  

подршка ће се осигурати за акт-
ивности које су пројектом „Уре-
ђења и заштите плажа и купали-
шта на ријеци Дрини“  предвиђ-
ене за уређење и заштиту 12 ку-
палишта на ријеци Дрини, а које 
је Министарство за привреду ка-
ндидовало за финансирање по 
јавном позиву Фонда за заштиту 
околине Федерације БиХ у 2014.  
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години.  У оквиру овог циља пл-
анирана је подршка у виду влас-
титих средстава апликанта у слу- 
чају одобравања пројекта од стр-
ане Фонда за заштиту околине 
Федерације БиХ, односно подр-
шка активностима које су предв-
иђене пројектом у случају изост-
анка подршке Фонда за заштиту 
околине имајући у виду посље-
дице катастрофалних поплава ко-
је су у мају 2014. године погодиле 
Босну и Херцеговину и најавама 
за преусмјерење подршке за под-
ручја погођена поплавама. Пор-
ед тога, у оквиру овог пројекта 
планирана је подршка и другим 
мјерама које доприносе активи-
рању туристичких потенцијла и 
њихово кориштење у туристич-
ке сврхе те подршка активности-
ма које доприносе промоцији ту-
ризма и развоју еко-туризма на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
2.5.3. У току 2013. године за ове потре- 

бе израђена је Студија о могућн-
остима изградње плажа и купал-
ишта на подручју БПК Горажде, 
чиме су идентификоване локац-
ије које, у складу са прописима 
из области вода, могу бити кори-
штене као плаже и купалишта. 
Идентификоване плаже и купа-
лишта су предложене за увршта-
вање у Просторни план БПК Го-
ражде за период 2008-2028. година. 

  
2.5.4. Подршка за унапређење и развој  
          туристичке инфраструктуре пре- 
          двиђена је и за 2015/16. годину. 
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3.         ЗАКОНСКИ ОКВИР  
            ЗА ДОНОШЕЊЕ  ПРОГРАМА 
 
3.1. На основу Закона  о кантоналн-

им министарствима и другим 
тијелима кантоналне управе Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 09/13), надлежности 
Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде су предлагање и провође-
ње политике у области индуст-
рије, подузимање мјера за уна-
пређење производње, управља-
ње природним богатствима, ра-
звој пољопривреде, управљање 
пољопривредним земљиштем,  
узгој, заштита и унапређење шу-
ма, шумске комуникације и ек-
сплоатација шума, индустријске 
воде, водопривредне активнос-
ти, кориштење вода у енергетс-
ке и рекреационе сврхе, употре-
ба и заштита вода, улагања у 
привредна предузећа, саобраћај 
роба и услуга, учешће у креир-
ању политике увоза и извоза, 
контрола цијена производа и 
услуга, закључивање економск-
их споразума, креирање и им-
плементација политике кантон-
алног туризма, развој туристич-
ких ресурса, развој рекреативн-
их, рехабилитацијских и друг-
их центара, промоција туризма, 
угоститељство, подузетништво, 
провођење политке развоја ко-
муникација и транспортне ин-
фраструктуре, развој јавног сао-
браћаја, изградња, обнова и од- 
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ржавање саобраћајница од зна-
чаја за кантон, модернизација 
цестовног саобраћаја и осигура-
ње комуникационих веза на по-
дручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 

3.2. Програм је усклађен са Страте-
гијом развоја туризма Федера-
ције БиХ за период 2008-2018. 
година. Претходно наведеном 
Стратегијом обухваћени су кап-
итални инфраструктурни про-
јекти и исти се планирају реал-
изовати  Програмом развоја ту-
ризма у Босанско-подрињском 
кантону Горажде у периоду за 
који је урађена Стратегија.  

 
3.3. Програм развоја туризма Боса-

нско-подрињског кантона Гора-
жде израђен је у складу са Про-
грамом развоја Босанско-подри-
њског кантона Горажде до 2014. 
године и  у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 
2014. годину. 

 

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

 
4.       ОПИС ПРОГРАМА 
 
4.1. Програм утрошка је проведбе-

ни акт Министарства за привр-
еду Босанско-подрињског кант-
она Горажде који осигурава да  
се планирана средства у Буџету 
Министарства за привреду Бос- 
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анско-подрињског кантона Гор-
ажде користе на транспарент-
ан, специфичан, мјерљив нач-
ин у временски одређеном пе-
риоду са намјером/сврхом да се 
омогући повећање привредне 
активности у сектору туризма и 
побољшање укупне квалитете 
живота на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
4.2. Програм ће обезбиједити суфи-

нансирање Одлуке о одобрава-
њу приједлога пројеката број: 
03-14-1528/13, коју је донијела 
Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на својој 45. ред-
овној сједници, одржаној дана 
17.09.2013. године, а који нису 
могли бити исплаћени у 2013. 
години због недостатка новчан-
их средстава. Претходно навед-
еном Одлуком обухваћени су 
сљедећи корисници средстава: 
Општина Горажде за пројект 
„Изградња пристаништа за сп-
лавове и уређење десне обале 
ријеке Дрине испод Градског 
моста“ у висини од 20.000 КМ, 
Општина Фоча у Федерацији 
БиХ  за пројект „Уређење обала 
ријеке Дрине за дневни боравак 
туриста“ у висини од 20.000 КМ 
и Општина Пале ФБиХ за про-
јект „Изградња туристичке ин-
фраструктуре на стази за скија-
лиште у саставу Спортско-рекр-
еативног центра Крива Драга“ 
у висини од 20.000 КМ. Укупан 
износ средстава потребан за ре-
ализацију наведене одлуке је 
60.000 КМ. Разлог за уврштава-
ња јесте у томе што је Министа-
рство провело комплетну проц- 
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едуру предвиђену Програмом 
развоја туризма у Босанско-под-
рињском кантону Горажде за 
2013. годину (закључило угово-
ре, корисници су доставили мј-
енице и припадајућа мјенична 
овлаштења), али због недостат-
ка новчаних средстава у Буџету 
средства нису исплаћена у 2013. 
години.  

 
4.3. Програм ће обезбиједити и  по-

дршку за даље унапређење и 
развој туристичке инфраструк-
туре чије активности су плани-
ране интензивинијим темпом и 
уз суфинансирање из средстава 
јавних фондова Федерације БиХ. 
За потребе ове активности Ми-
нистарство за привреду је апли-
цирало по јавном позиву Фонда 
за заштиту околине Федерације 
БиХ. Исто тако, Програм ће об-
езбиједити подршку за друге 
иновативне пројекте, активнос-
ти и мјере које доприносе побо-
љшању стања туристичке инф-
раструктуре, побољшању тури-
стичке понуде и промоцији ту-
ристичких ресурса и потенци-
јале, у циљу стављања истих у 
туристичку понуду Босанско-
подрињског кантона Горажде.  

 
4.4. Програмом ће се обезбиједити 

и подршка Туристичкој заједн-
ици БПК Горажде за пројекте 
којима се реализују активности 
планиране у већ постојећим ст-
удијама, идејним рјешењима пр-
ојеката и осталим стратешким 
постојећим документима. 
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5.        ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ 

 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  
 ПРОГРАМА 

 

5.1. Програм развоја туризма у Бос-
анско-подрињском кантону Го-
ражде је вишегодишњи Прогр-
ам који се проводи у периоду 
од 2011. до 2014. године.  

 

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

 

6.        СТАЊЕ ТУРИЗМА  
             НА ПОДРУЧЈУ  

       БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ  
       КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 

6.1. Босанско-подрињски кантон Го-
ражде већ дужи низ година ста-
гнира по питању развоја туриз-
ма. Осигурањем  адекватне тур-
истичке инфраструктуре створ-
иле би се претпоставке за бржи 
развој туристичке дјелатности и 
запошљавање у туризму. Недо-
вољно развијено стање у овој гр-
ани привреде најбоље се огледа 
у туристичком индикатору бр-
оја долазака туриста и броја но-
ћења. Према званичним статис-
тичким подацима, у 2013. годи-
ни укупно је забиљежено 3.115 
долазака туриста и 7.267 ноће-
ња. Подаци о броју долазака и 
ноћења туриста у 2013. години 
дати су у табели 1. 
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ТАБЕЛА 1: ПРЕГЛЕД ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА НА ПОДРУЧЈУ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  

У ПЕРИОДУ 01.-12.2013. ГОДИНЕ 
 
 

 
МЈЕСЕЦ 

 

Број долазака 
Број 

ноћења 
Хотели и сличан смјештај 

Домаћи Страни Домаћи Страни 
Домаћи Страни 

Доласци Ноћења Доласци Ноћења 

 
Јануар  

 
247 

 
10 

 
624 

 
22 

 
247 

 
624 

 
10 

 
22 

 
Фебруар  

 
106 

 
24 

 
244 

 
43 

 
106 

 
244 

 
24 

 
43 

 
Март 

 
177 

 
10 

 
527 

 
40 

 
177 

 
527 

 
10 

 
40 

 
Април 

 
348 

 
31 

 
459 

 
37 

 
348 

 
459 

 
31 

 
37 

 
Мај 

 
266 

 
54 

 
441 

 
225 

 
266 

 
441 

 
54 

 
225 

 
Јуни 

 
216 

 
32 

 
433 

 
59 

 
216 

 
433 

 
32 

 
59 

 
Јули 

 
311 

 
27 

 
432 

 
71 

 
311 

 
432 

 
27 

 
71 

 
Август 

 
215 

 
81 

 
570 

 
466 

 
215 

 
570 

 
81 

 
466 

 
Септембар 

 
210 

 
28 

 
569 

 
83 

 
210 

 
569 

 
28 

 
83 

 
Октобар 

 
196 

 
57 

 
602 

 
195 

 
196 

 
602 

 
57 

 
195 

 
Новембар 

 
181 

 
28 

 
437 

 
83 

 
181 

 
437 

 
28 

 
83 

 
Децембар 

 
225 

 
35 

 
485 

 
120 

 
225 

 
485 

 
35 

 
120 

 
УКУПНО 

 
2.698 

 
417 

 
5.823 

 
1.444 

 
2.698 

 
5.823 

 
17 

 
1.444 

         

 
6.2. У односу на остварене просјеч-

не резултате у Федерацији Бос-
не и Херцеговине, подаци о до-
ласцима и ноћењима туриста 
говоре да је Босанско-подрињс-
ки кантон Горажде остварио исп-
одпросјечне резултате по броју 
долазака туриста и ноћења. Пр-
осјечно задржавање туриста на 
простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде је 2,33 дана, а 
највећи број ноћења у наведен-

ом периоду остварили су тури-
сти из Њемачке, Француске, Ср-
бије, Аустрије, Турске, Холанд-
ије, Кине, Словеније и Шпаније. 

 
6.3. У протекле три године у окви-

ру Програма подржане су акти-
вности  на развоју туризма које 
су имале за циљ осигурање ин-
фраструктуре за развој зимског 
туризма, уређење турстичких 
локација и пружање подршке  
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привредним субјектима актив-
ним у сектору туризма. Провед-
ено је више акција које су имале 
за циљ промоцију туристичких 
потенцијала, организовани су 
туристички догађаји, а посебно 
значајна подршка је пружена 
Туристичкој заједници која је 
захваљујући подршци из овог 
Програма имала осигурана сре-
дства за рад на промоцији тур-
истичких потенцијала Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 

 
7.       ПРОЦЈЕНА НАПРЕТКА  

      И КЉУЧНЕ КОРЕКЦИЈЕ 
      ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ 

 
7.1. Процјена напретка Програма 
 
7.1.1. У периоду од 2011/13. године 

из средстава Програма подрш-
ке развоју туризма подржано је 
укупно 18 пројеката. 

 
7.1.2. Програм развоја туризма на по-

дручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде покренут је 2011. 
године и у истом је обезбијеђе-
на финансијска подршка за им-
плементацију десет пројеката: 
шест пројеката из области унa-
пређења јавне туристичке инф-
раструктуре, два пројекта из об-
ласти промоције туристичких 
потенцијала и два пројекта из 
области проширења туристич-
ке понуде. 

 

7.1.3. У 2012. години није остварен 
значајнији напредак по питању 
повећања броја долазака  турис-
та и ноћења јер није реализован 
Програм развоја туризма у Бос- 
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анско-подрињском кантону Го-
ражде због недостатка новчан-
их средстава у Буџету.  

 
7.1.4. У 2013. години обезбијеђена је 

финанијска подршка за промо-
цију туристичких производа и 
потенцијала Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (3 проје-
кта), проширење туристичке по-
нуде и категоризацију угостит-
ељских објеката (5 пројеката). 
Такођер је израђена Студија о 
могућностима изградње плажа 
и купалишта на ријеци Дрини 
на потезу од Устиколине до Го-
ражда од стране Института за 
хидротехнику, што је неопход-
на планска документација за до-
бијање претходне водне саглас-
ности за извођење радова у во-
дном појасу ријеке Дрине. 

 
7.1.5. Потребно је напоменути да по-

ред подршке из средстава овог 
Програма у протекле три годи-
не дошло је до значајнијег побо-
љшавања стања у сектору тури-
зма кроз изградњу нових тури-
стичких капацитета и туристи-
чких садржаја, а најважнији уг-
оститељски објекти су изврши-
ли процес категоризације. Ип-
ак, на подручју кантона и даље 
недостаје туристичких капаци-
тета и понуде која би омогући-
ла снажнији прилив туриста. 
Не постоје капацитети који би 
могли примити веће групе ту-
риста па би том проблему треб-
ало посветити значајнију паж-
њу у наредном периоду, као и 
припреми инфраструктуре за 
већу искориштеност туристич- 
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ких ресурса Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 

 
7.2. Кључне корекције Програма за 

2014. годину 
 
7.2.1. У односу на Програм подршке 

развоју туризма за 2013. годину 
у Програму за 2014. годину ни-
су планиране значајније промј-
ене, а Програм је прилагођен 
тешкој финансијској ситуацији 
у којој се налази Буџет БПК Го-
ражде. Програм ће обезбиједи-
ти суфинансирање Одлуке о од-
обравању приједлога пројеката 
број: 03-14-1528/13, коју је дони-
јела Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде на својој 45. 
редовној сједници, одржаној да-
на 17.09.2013.године, а који нису 
могли бити исплаћени у 2013. 
години због недостатка новчан-
их средстава.  

 
7.2.2. Претходно наведеном Одлуком 

обухваћени су сљедећи корис-
ници средстава: Општина Гора-
жде за пројект „Изградња прис-
таништа за сплавове и уређење 
десне обале ријеке Дрине испод 
Градског моста“ у висини од 
20.000 КМ, Општина Фоча у Фе-
дерацији БиХ за пројект „Уређ-
ење обала ријеке Дрине за дне-
вни боравак туриста“ у висини 
од 20.000 КМ и Општина Пале 
ФБиХ за пројект „Изградња ту-
ристичке инфраструктуре на 
стази за скијање у саставу Спор-
тско-рекреативног центра Кри-
ва Драга“ у висини од 20.000 
КМ. Укупан износ средстава по- 
требан за реализацију наведене 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
Одлуке је 60.000 КМ. 

 
7.2.3. У циљу побољшања ефеката 

Програма за 2014. годину, план-
ирано је да Програм обезбијед-
ити подршку за стварање усло-
ва за већим искориштавањем 
природних потенцијала у тури-
стичке сврхе и њихово ставља-
ње у туристичку понуду канто-
на, те подршку за пројекте који 
доприносе унапређењу и разв-
оју туристичких производа и 
њихово укључивање у туристи-
чку понуду и промоцију. Прог-
рамом ће се обезбиједити и по-
дршка Туристичкој заједници 
за пројекте којима се реализују 
активности планиране у већ по-
стојећим студијама, идејним рј-
ешењима пројеката и осталим 
постојећим стратешким докум-
ентима.  

 
8.       ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
8.1.  Висина средстава за провођење 

Програма 
 
8.1.1. Потребна средства за провође-

ње Програма дефинисана су Бу-
џетом Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског канто-
на („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 16/13), на економском 
коду 614 100 Текући трансфери 
другим нивоима власти за разв-
ој туризма, у укупном износу 
од 100.000 КМ. 

 
8.2. Максимални буџет по компоне-

нтама   
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8.2.1. Програмом се утврђује висина, 

односно максимални и миним-
ални износ средстава за сваки 
посебни циљ из тачке 2. Прогр-
ама.   Максимална или минима-
лна висина средстава за поједи-
нчни циљ представља једну фи-
нансијску компоненту Програ-
ма. За сваки посебан циљ, одно-
сно за сваку финансијску комп-
оненту Програма дефинисан је 
сљедећи максимални и миним-
ални буџет: 

 

1. Исплата средстава по Одлуци 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде број:03-14-1528/13  

 

Максималан буџет: 60.000 КМ 
 

2. Развој и проширење туристич-
ке понуде кроз активирање ту-
ристичких ресурса и уврштава-
ње истих у туристичку понуду 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 

Максималан буџет: 40.000 КМ 
 

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

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

 

Р.бр. 
Приоритети  
финансијске 
компоннте 

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

1. 
 

Планирано 130.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 630.000 

1.1. 

 

Туристичка 
инфраструктура  74.500 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 374.500 

1.2. 

 

Туристичка 
понуда 55.500 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 255.500 

2. 
 

Извршено 129.945 0 40.000 0 0 0 169.945 

2.1. 

 

Туристичка 
инфраструктура  74.405 0 0 0 0 0 74.405 

2.2. 

 

Туристичка 
понуда 55.540 0 40.000 0 0 0 95.540 

 
8.4. Прерасподјела средстава 
 
8.4.1. У случају потребе, Министарст-

во за привреду може направити 

редистрибуцију средстава са је-
дне на другу финансијску ком-
поненту у износу до максимал-
но 10 процената од износа ком- 
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поненте са које се средства пре-
носе. Редистрибуцију ових сре-
дстава Министарство за привр-
еду ће извршити одлуком мин-
истра. 

 
8.4.2. У случају постојања оправдане 

потребе за корекцијом износа 
средстава планираних за сваки 
посебни циљ Програма до мак-
симално 25 процената, Минис-
тарство за привреду може нап-
равити редистрибуцију средст-
ава уз сагласност Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де. 

 
8.4.3. У случају измјене укупне врије-

дности Програма, која је резул-
тат измјене и допуне Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде, преусмјерења са  других  
кодова или на друге кодове ун-
утар Буџета Министарства за 
привреду и преусмјеравања из-
међу буџетских корисника, Ми-
нистарство за привреду се овла-
шћује да може уз сагласност Вл-
аде вршити измјену и допуну  
Програма у складу са потреба-
ма на основу којих су донесене 
одлуке о преусмјеравању, пове-
ћању или смањењу укупне ври-
једности Програма. 

 
9.       КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  

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

додјелом државне новчане пом-
оћи за сврху, циљеве и приори-
тете утврђене Програмом и мо- 
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же бити додијељена једном или 
више пута у складу са одредба-
ма Програма, на основу одобре-
них пројеката и захтјева поднес-
ених у складу са Програмом. 
Коначне одлуке о додјели сред-
става у складу са Програмом до-
носи Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде.  

 
9.2. Критерији за расподјелу 
 
9.2.1. Расподјела средстава, у складу 

са општим циљем Програма из 
тачке 2.1. ће се вршити у складу 
са посебним циљевима из  тач-
ке 2.3. и приоритетима сразмје-
рно доприносу у остваривању 
циљева и очекиваних резултата 
Програма.  

 
9.2.2. Приликом одлучивања о распо-

дјели средстава примјењиваће 
се критерији путем којих ће се 
оцјењивати различити аспекти 
утицаја акције предложене за 
финанирање на начин да се ос-
игура да се средства ефикасно 
користе за испуњвање циљева 
Програма. 

 
9.2.3. Критерији по основу којих ће се 

вршити расподјела средстава Пр-

ограма: 
 
9.2.3.1. Финансијски и организациони  
             капацитети апликанта за пров- 
             ођење акције (за пројекте) 
 
9.2.3.2. Усклађеност акције са сврхом,  
             општим и посебним циљевима  
             Програма, 
 
9.2.3.3. Методологија провођења план- 
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              иране акције (за пројекте) 
 
9.2.3.4. Допринос одрживом побољша- 
             њу стања из тачке 6. Програма 
 

9.2.3.5. Трошковна ефикасност у пров- 
             ођењу 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 
пута, у складу са одредбама Пр-
ограма. 

 

9.3.2. Коначну сагласност на списак 
корисника средстава државне 
помоћи из овог Програма даје 
Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  

 

9.3.3. Средства из овог Програма дод-
јељиваће се у форми пројектног 
финансирања (плаћање унапр-
ијед). Додјела средстава се може 
вршити у хитним случајевима и 
на основу захтјева за подршком 
у реализацији појединачне акт-
ивности или потребе искључи-
во на начин прописан Програ-
мом. 

 

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, 
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који се расписује у складу са од-
редбама Програма. 

 

9.4.2. Приједлози пројеката се достав-
љају за аплицирање на средства 
у оквиру 1. и 2. посебног циља. 

 

9.4.3. Апликан може доставити више 
приједлога пројеката или захт-
јева у оквиру другог посебног 
циља. 

 

9.4.4. Минимално један јавни позив 
ће се расписати за други посеб-
ни циљ Програма. Министарст-
во за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде може 
расписати и јавни позив за сре-
дства у оквиру првог посебног 
циља, уколико се предвиђени 
пројекти не реализују, односно 
уколико се обезбиједе додатна 
средства за имплементацију Пр-
ограма. 

 

9.4.5. Правилно попуњавање пропис-
ане форме омогућава да се сви 
аспекти приједлога пројеката и 
захтјева објективно селектују и 
процијене. 

 

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

 

10.       ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
      ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОГРАМУ 

 

10.1. Општи услови за учествовање у 
Програму 
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10.1.1. У имплементацији Програма 

примјењиваће се рестриктивне 
процедуре које омогућавају ра-
вноправно учествовање у Прог-
раму свим лицима која спадају 
у једну од сљедећих категорија: 

 

- да имају статус јединице локал-
не самоуправе у складу са зако-
ном,  

- да имају статус кантоналне тур-
истичке заједнице, 

- да имају статус удружења које 
је активно у области развоја ту-
ризма. 

 

10.2. Посебни услови за учествовање 
у Програму 

 

10.2.1. У имплементацији Програма, 
поред општих, примјењиваће се 
и посебни услови за учествова-
ње у Програму.  

 

10.2.2. Посебни услови који се примје-
њују за апликанте у оквиру пр-
вог посебног циља су: 

 

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

- да нису користили подршку за 
исте или сличне потребе у пер-
иоду од протекле три године из 
средстава овог Програма, 

- да имају регистрацију на подр-
учју кантона, 

- да су активности предложене за 
финансирање обухваћене Одл-
уком Владе Босанско-подрињс- 
ког кантона Горажде број:03-14- 
1528/13. 
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10.2.3. Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру др-
угог посебног циља су: 

 

- да су испунили уговорене оба-
везе и намјенски утрошили сре-
дства одобрена од стране Мин-
истарства за привреду Босанско 
- подрињског кантона Горажде 
у периоду од протекле три год-
ине, уколико им је таква помоћ 
додијељена, 

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

- да имају регистрацију на подр-
учју кантона, 

- да постоји писмо подршке од 
Туристичке заједнице БПК Гор-
ажде за апликцију предложену 
за финансирање из средстава 
Програма, уколико апликант не-
ма статус туристичке заједнице. 

 
11.       ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА,  

      СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ  
      ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА  

 
11.1. Апликанти 
 
11.1.1. Лица која испуњавају опште ус-

лове за учествовање у Програму 
и која у форми прописаној од 
стране Министарства за прив-
реду Босанско-подрињског кан-
тона Горажде доставе приједлог 
пројекта и захтјев за средствима 
имају  статус  апликанта. 

 
11.1.2. Апликанти којима је одлуком 

владе одобрен пројекат у 2013. 
годину нису обавезни поновно 
подносити апликацију. 
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11.1.3. Први јавни позив се расписује у 

року од 15 дана од дана добива-
ња сагласности која је прописа-
на Програмом. Јавни позив ми-
нимално садржи: сажетак сврхе, 
општег и посебних циљева,  на-
чин расподјеле и рокове за дос-
тављање апликација. 

 
11.1.4. Јавни позив се објављује на инт-

ернет страници Владе Босанско 
-подрињског кантона и у једн-
ом или више електронских мед-
ија. 

 
11.1.5. Крајњи рок за објављивање јав-

них позива и достављање захтје-
ва је 03. новембар 2014. године 
до 16:00 сати. 

 
11.2. Кандидовање приједлога проје-

ката 
 
11.2.1. Апликант може кандидовати 

приједлог пројекта у форми пр-
описаној од стране Министар-
ства за привреду у којем је  пла-
нирано суфинансирање трошк-
ова пројекта из средстава Прог-
рама.  

 
11.2.2. Апликант  може  доставити  ви-

ше  приједлога  пројеката  у ок-
виру  другог посебног циља. 

 
11.2.3. Приједлози пројеката за подр-

шку из средстава Програма по-
днесени од стране апликаната 
обавезно морају бити усклађе-
ни са финансијским условима 
из тачке 11.6. Програма. Пројек-
ти који не испуњавају прописа-
ну форму обавезног садржаја, 
односно који нису усклађени са  

Број 11 – страна 1435 
 
 
финансијским условима, у адм-
инистративној провјери ће би-
ти одбачени као неприхватљи-
ви за финансирање. 

 

11.2.4. Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде ће расписати други јавни  
позив за достављање приједло-
га пројеката уколико се у првом  
јавном позиву не утроше сва 
планирана  средства Програма, 
уколико додје до повећања буџ-
ета, те уколико средства плани-
рана за финансирање, не утро-
ше у временском плану који је  
одређен  Програмом. 

 

11.3. Подношење захтјева за средств-
има 

 

11.3.1. 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.  

 

11.3.2. Укупан износ средстава који се 
може додијелити путем захтјева 
за средствима не може прећи 
6.000 КМ.  

 

11.3.3. Апликант може доставити захт-
јеве за средствима у року од 15 
дана од давања сагласности на 
Програм, а најкасније до 03. но-
вембра  2014. године. 

 

11.4. Обавезни  садржај  захтјева  
 

11.4.1. У поднесеном захтјеву аплика-
нт је  дужан навести: 

 

- основне податке о апликанту, 
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- опис усклађености захтјева са  
конкретним посебним циљем, 

- разлог због којег се захтјевом тр-
ажи одобравање средстава са оп-
исом мјера подузетих прије по-
дношења захтјева, 

- преглед планираних активнос-
ти које се планирају подузети у 
случају одобравања средстава,   

- очекивани резултат који се пла-
нира остварити у случају одоб-
равања средстава, 

- износ тражених средстава из Пр-
ограма и износ средстава који 
би се обезбиједио из других из-
вора. 

 

11.4.2. Захтјев за средствима који је по-
днесен од апликанта обавезно 
мора бити усклађен са финан-
сијским критеријима из погла-
вља 11.5. Програма. Захтјеви ко-
ји не испуњавају форму обавез-
ног садржаја, односно захтјеви 
који нису усклађени са финан-
сијским критеријима, у админ-
истративној провјери ће бити 
одбачени као неприхватљиви 
за финансирање. 

 

11.5. Финансирање захтјева за средс-
твима 

 

11.5.1. Минимални и максимални  из-
нос гранта који може бити зат-
ражен у форми захтјева је у  ра-
спону од 500 КМ до 3.000 КМ. 

 

11.5.2. 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. 
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11.5.3. Властита средства апликанта су  

пожељна, али нису обавезујућа.  
 
11.6. Финансирање приједлога прој-

еката 
 
11.6.1. Укупан буџет предложеног пр-

ојекта који апликанти доставља-
ју за финансирање, не може  би-
ти  мањи од 8.000 КМ и већи  од  
165.000 КМ.   

 
11.6.2. Минимални и максимални  из-

нос гранта који може бити затр-
ажен за суфинансирање проје-
кта је у распону од 6.000 КМ до 
максимално 40.000 КМ. 

 
11.6.3. Апликанти су обавезни да оси-

гурају властито учешће у фина-
нсирању пројеката у износу ми-
нимално 20%.  

 
11.6.4. Приједлози  пројеката  чији  је 

укупан буџет мањи од 8.000 КМ 
и већи од 165.000 КМ, а у којима 
је планирани грант већи или ма-
њи од утврђене висине и проје-
кти у којима није обезбијеђено 
властито учешће у складу са пр-
етходним ставом ће у фази адм-
инистративне провјере бити ау-
томатски одбијени као неприх-
ватљиви за  финансирање. 

 
11.6.5. Минимални и максимални из-

нос гранта за суфинансирање 
пројеката из средстава овог Пр-
ограма су дефинисани у распо-
ну за сваки посебан циљ у табе-
ли 3. 
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ТАБЕЛА 3: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА ГРАНТ 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА 

 

ЦИЉ / ФИНАНСИЈСКА КОМПОНЕНТА 
Укупан 

буџет по 
компоненти 

Минимални 
износ 
гранта 

Максимални 
износ 
гранта 

Имплементација пројеката за унапређење јавне 
туристичке инфраструктуре 
 

60.000 КМ 6.000 КМ 20.000 КМ 

Развој и проширење туристичке понуде кроз 
активирање туристичких ресурса и уврштавање истих 
у туристичку понуду Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

 
40.000 КМ 

 
6.000 КМ 

 
10.000 КМ 

 
 
11.7. Отварање апликација и админ-

истративна 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 захтје-
ва за средствима се отварају  на-
кон пријема и као такве упућују 
у процедуру  административне 
провјере и  оцјењивања. 

 
11.7.2. Административна  провјера се  

проводи у циљу утврђивања да 
ли лице које је доставило апли-
кацију испуњава услове за доб-
ивање статуса апликанта у скл-
аду са одредбама овог Програ-
ма. Административну провјеру 
врши комисија Министарства за 
привреду. Комисија провјерава 
да ли је апликација задовољила 
слљедеће услове: 

 

- да је апликација достављена у 
року и на начин предвиђен 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 је предложено финансирање 
у складу са одредбама о финан-
сирању. 

 
11.7.3. Уколико су ови услови испуње-

ни, комисија ће апликацију ева-
луирати у складу са одредбама 
Програма. Комисија може затр-
ажити од апликанта доставља-
ње додатне документације уко-
лико је очигледно да је докуме-
нт изостављен због случајне те-
хничке грешке, што се може ин-
директно утврдити на основу 
преостале достављене докумен-
тације. Комисија може затражи-
ти допуну документације за ма-
ксимално два услова која су пр-
описана Програмом. У супрот-
ном, апликација ће и без евалу-
ације бити одбијена из админи-
стративних разлога.  
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11.7.4. Апликације писане рукописом 

ће бити аутоматски одбијене. 
 
11.7.5. Након проведене администрат-

ивне процедуре, Министарство 
за привреду Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде ће обави-
јестити све апликанте о резулт-
атима административне провје-
ре. 

 
11.8. Евалуација достављених прије-

длога пројеката 
 
11.8.1. За провођење процеса селекци-

је, евалуације и оцјењивања пр-
ојеката Министарство за прив-
реду Босанско-подрињског кан-
тона Горажде формира комиси-
ју. Комисија проводи евалуаци-
ју достављених приједлога про-
јеката након проведене админ-
истративне провјере.  

 
11.8.2. Комисија све достављене апли-

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

 
11.8.3. При евалуацији пројеката ком-

исија примјењује пет група ин-
дикатора у складу са критериј-
има из тачке 9.2.3. Програма: 

 

- Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

- Релевантност 
- Методологија 
- Одрживост 
- Буџет  и трошковна ефикасност 

 
11.9. Евалуација достављених захтје-

ва за средствима 
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11.9.1. Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене адми-
нистративне провјере. 

 
11.9.2. У евалуацији захтјева комисија 

примјењује три групе индикат-
ора у складу са одабраним кри-
теријима из тачке 9.2.3. и то: 

 

- Релевантност 
- Одрживост 
- Буџет и трошковна ефикасност. 

 
11.10. Оцјењивање апликација 
 
11.10.1. Евалуација апликација се пров-

оди на основу скале за евалуа-
цију. Евалуациони критерији су 
подијељени у оквиру група и 
подгрупа. За сваку подгрупу ко-
мисија даје оцјену између 1 и 5 
према сљедећим категоријама 
процјене:  
 

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

 
11.10.2. Свака оцјена се множи са кое-

фицијентом који је за сваки ин-
дикатор предвиђен у евалуаци-
оној скали. Максималан број бо-
дова за пројекте износи 100, док 
је максималан број бодова за за-
хтјеве за средствима 80. 

 

11.10.3. Комисија ће процјењивати вриј-
едност индикатора. Приликом 
одређивања вриједности инди-
катора комисија ће се придржа-
вати приоритета, финансијских 
критерија и начина рангирања  
који су прописани Програмом.  
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Сви чланови комисије додјељу-
ју оцјене, а укупан број бодова 
се добија када се оцјене добив-

ене од свих чланова комисије 
подијеле са бројем чланова ком-
исије. 

 
11.11. Скала за евалуацију 
 

ИНДИКАТОР 
СКАЛА 

Пројекти Захтјеви 

   

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању  
       пројектом 

5 - 

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

5  

2. Релевантност 25 25 

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

5 5 

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

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

3. Методологија 10  

3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и ко-
нзистентне 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 планирани расположиви ресурси 
апликанта, а који могу допринијети рјешавању проблема? 

5 - 

4. Одрживост 25 25 

4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети 
       побољшању стања које је наведено у тачки 6. Програма? 

5 5 

4.2. Да ли предложене активности доприносе одрживом оства- 
       ривању циљева Програма и да ли могу имати позитивне мул- 
       типликативне ефекте на укупни развој туризма Босанско-под- 
       рињског кантона Горажде? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 
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5.  Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних ре- 
       зултата задовољавајући? 

5x2 5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за импле-
ментацију планираних активности? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
 
11.11.1. Пројекти који имају мање од 70 

бодова, односно захтјеви за 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. 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. 

 
11.12. 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 пров-
јерити стање у погледу уклађен-
ости стварног стања са стањем 
наведеним у приједлогу пројек-
та. 

11.12.3. Након проведеног рангирања  
одобравају се сви најбоље ранг-
ирани пројекти до висине расп-
оложивих средстава која су Пр-
ограмом дефинисана за сваки 
појединачни циљ. Сви најбоље 
рангирани пројекти за које пос-
тоје распложива средства имају 
статус одобрених  пројеката. 

 

11.12.4. Приједлози пројеката који има-
ју више од 70 бодова, а за чије 
финансирање нема расположи-
вих средстава стављају се на ли-
сту чекања. У случају обезбјеђе-
ња додатних средстава за Прог-
рам или доношења одлуке о 
прерасподјели средстава у скла-
ду са одредбама Програма, пр-
иједлози пројеката биће финан-
сирани. У супротном, приједло-
зи пројеката се одбијају. 

 

11.12.5. Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање 
приједлога пројекта у пуном 
или умањеном износу у завис-
ности од резултата процеса ева-
луације.  

 

11.12.6. Све одобрене пројекте Минист- 
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арство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде пр-
едлаже Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде да дон-
есе одлуку о одобравању прије-
длога пројекта који ће се суфи-
нансирати из средстава Буџета 
Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона–ек-
ономски код 614 100 – Текући 
трансфери другим нивоима вл-
асти за развој туризма. 

 
11.12.7. Истовремено са приједлогом 

одлуке о одобравању приједло-
га пројекта, Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде се 
доставља одобрени приједлог 
пројекта и преднацрт уговора о 
суфинансирању одобреног пр-
ојекта. 

 
11.12.8. Уколико се одлуком Владе Бо-

санско-подрињског кантона Го-
ражде одобрава износ гранта ве-
ћи од 10.000 КМ, прије потписи-
вања уговора, нацрт уговора се 
доставља кантоналном правоб-
раниоцу на мишљење. 

 
11.12.9. У случају да је планирано суф-

инансирање пројекта из Прогр-
ама веће од 6.000 КМ и мање од 
50.000 КМ, уз преднацрт угово-
ра подноси се и приједлог зак-
ључка Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању 
сагласности министру за прив-
реду Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за потписивање 
уговора. Уколико је износ одоб-
реног гранта већи од 50.000 КМ, 
уз преднацрт уговора подноси 
се и приједлог закључка о дав- 
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ању сагласности премијеру Бос-
анско-подрињског кантона за 
закључивање уговора о суфин-
ансирању пројекта. 

11.12.10. Након прихватања приј-
едлога одлуке од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде и прибављеног мишљ-
ења кантоналног правобранил-
аштва на нацрт уговора, прист-
упа се потписивању уговора за 
суфинансирање пројекта, о че-
му се апликант писмено обавје-
штава. Уговором се дефинише 
начин имплементације пројек-
та, вријеме имплементације, об-
авезе корисника средстава и 
Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде и начин обезбјеђења инс-
трумената за намјенски утрош-
ак средстава. 

11.12.11. Након потписивања уго-
вора, Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског канто-
на Горажде предлаже Влади Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде да, у складу са Законом о 
извршењу Буџета, донесе одлу-
ку о одобравању средстава из 
Буџета Министарства за привр-
еду Босанско-подрињског кант-
она Горажде – економски код 
614 100 – Текући трансфери др-
угим нивоима власти за развој 
туризма, у складу са потписан-
им уговором. 

11.12.12. Након прихватања приј-
едлога одлуке о одобравању пр-
ојеката за исплатом средстава 
од стране Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, захтј-
ев за плаћање се доставља Мин-
истарству за финансије. 
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11.13. Процедуре одобравања захтјева 

за средствима 
 
11.13.1. Комисија рангира апликације 

поднесене у форми захтјева по 
броју освојених бодова, за оне 
захтјеве који су у процесу евалу-
ације добили више од 50 бодова.  

 
11.13.2. У процесу одобравања, комиси-

ја може увидом на терену пров-
јерити испуњавање услова за 
добијање подршке у погледу ук-
лађености стварног стања са ст-
ањем 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 рач-
уна о претходно одобреним за-
хтјевима, одобреним пројекти-
ма, односно пројектима који се 
налазе у процесу одобравања. 
Комисија може предложити пр-
ивремену суспензију процедура 
одобравања захтјева највише до 
3 мјесеца, након чега доноси ко-
начни приједлог одлуке. 

 
11.13.4. Захтјеви за средствима који им-

ају више од 50 бодова, а за чије 
финансирање нема расположи-
вих средстава, стављају се на ли-
сту чекања. У случају обезбјеђе-
ња додатних средстава за Прог-
рам или доношења одлуке о пр-
ерасподјели средстава у складу 
са одредбама Програма, захтје- 
ви ће бити финансирани. У су- 
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протном, захтјев за средствима 
се одбија. 

 
11.13.5. Све одобрене захтјеве Министа-

рство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде пр-
едлаже Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде да, у ск-
ладу са Законом о извршењу 
Буџета, донесе одлуку о одобр-
авању средстава из Буџета Ми-
нистарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де – економски код 614 100 – Те-
кући трансфери другим нивои-
ма власти за развој туризма,  

 
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 на-
мјенски 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 одоб-
рен и Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског канто-
на Горажде доставља захтјев за 
плаћање Министарству за фин-
ансије. 

 
12.      ПРИОРИТЕТИ, ПРИОРИТЕТНА  

      ПОДРУЧЈА, ФИНАНСИЈСКИ 
      КРИТЕРИЈИ И НАЧИН 
      РАНГИРАЊА 

 
12.1. Приоритетне активности 
 
12.1.1. Приоритетне активности и мје- 
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ре су дефинисане за сваки посе-
бни циљ. 

 
12.1.2. Приоритетне активности и мје-

ре које имају предност за учест-
вовање у Програму у оквиру пр-
вог посебног циља су обухваће-
ни Одлуком Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде бр-
ој: 03-14-1528/13 и то за: 

 

- изградњу пристаништа за спла-
вове и уређење десне обале риј-
еке Дрине испод Градског мос-
та, 

- уређење приобаља (земљани ра-
дови и хортикултурно уређе-
ње), плажа, обале, подручја на-
мијењених за камповање и дн-
евни боравак туриста на локал-
итету општине Фоча у Федера-
цији БиХ, 

- изградња зимске туристичке ин-
фраструктуре, увођење нових 
рекреационих и туристичких 
садржаја и уређење скијалишта 
на подручју Криве Драге. 

 
12.1.3. Приоритетне активности и мје-

ре које имају предност за учест-
вовање у Програму у оквиру 
другог посебног циља су актив-
ности: 

 

- предвиђене пројектом уређења 
и заштите плажа и купалишта 
на ријеци Дрини, 

- које доприносе активирању ту-
ристичких ресурса и потенци-
јала који могу допринијети про-
моцији нових туристичких про-
извода у области еко-туризма, 

- које доприносе промоцији тур-
истичке понуде Босанско-подр- 
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ињског кантона Горажде, а по-
себно понуде која се односи на 
љетни, зимски, планински и се-
оски туризам. 

 
12.2. Финансијски критерији 
 
12.2.1. Финансијски критерији се при-

мјењу за оцјену буџета и трош-
ковне ефикасности предложен-
их активности. 

 
12.2.2. За оцјењивање односа планира-

них трошкова и очекиваних ре-
зултата, те адекватности и еф-
икасности и економичности ак-
тивности, примјењиваће се сље-
дећи финансијки критерији: 

 

- За пројекат изградње пристани-
шта за сплавове и уређење де-
сне обале ријеке Дрине испод 
Градског моста одобриће се ср-
едства чија вриједност неће би-
ти већа од 20.000 КМ. 

- За пројекат уређења приобаља 
(земљани радови и хортикулту-
рно уређење), плажа, обале, по-
дручја намијењених за кампов-
ање и дневни боравак туриста 
на локалитету општине Фоча у 
Федерацији БиХ одобриће се 
средства чија вриједност неће 
бити већа од 20.000 КМ. 

- Максимални износ гранта за из-
градњу зимске туристичке ин-
фраструктуре, увођење нових 
рекреационих и туристичких 
садржаја и уређење скијалишта 
на подручју Криве Драге је 
20.000 КМ. 

- За имплементацију активности 
у пројекту уређења и заштите 
плажа и купалишта на ријеци  
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Дрини одобриће се средства у 
максималној висини која је за 
појединачне активности прове-
дене пројектом, односно средс-
тва чија је вриједност добивена 
на основу предмера радова, од-
носно предрачуна извођача ра-
дова, а у максималном износу 
од 40.000 КМ у случају издваја-
ња средстава за ове намјене у 
виду властитог учешћа. Без су-
финансирања од стране Фонда 
за заштиту околине ФБиХ, мак-
сималан износ гранта за пројек-
ат који доприноси уређењу пл-
ажа и купалишта на ријеци Др-
ини одобриће се максималан 
износ од 10.000 КМ по пројекту, 
односно максимално 3.000 КМ 
по једном захтјеву. Укупно се 
планира подржати максимално 
три пројекта, односно два про-
јекта и три захтјева за средстви-
ма. 

- За активности које доприносе 
активирању осталих туристич-
ких ресурса који могу доприни-
јети промоцији туристичких по-
тенцијала подржаће се акције у 
износу од око 5.000 КМ по акц-
ији. Сви трошкови садржани у 
акцији ће се посебно процјењи-
вати са аспекта економичности. 

- За активности које доприносе 
промоцији туристичке понуде 
БПК Горажде подржаће се ак-
ције износу од око 5.000 КМ по 
акцији. Сви трошкови садржа-
ни у акцији ће се посебно проц-
јењивати са аспекта економич-
ности. 

 
12.3. Начин рангирања 
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12.3.1. Приликом оцјењивања финан- 

сијских и оперативних капаци-
тета предност ће се дати апли-
кантима који редовно измирују 
обавезе према порезима и доп-
риносима у односу на апликан-
те који имају репрограм дуга, 
који су дужи временски период 
активни на подручју кантона, 
који су већи број година посло-
вали са добитком, који имају 
бољу организациону структу-
ру, који су у посљедње три год-
ине проводили сличне пројек-
те. Предност ће се такођер дати 
апликантима који су имали ус-
пјешно проведене исте или сли-
чне пројекте у области туризма. 

 

12.3.2. Приликом оцјењивања релева-
нтности пројекта, предност ће 
се давати пројектима који су 
предвиђени Програмом, а ком-
исија ће водити рачуна да одо-
брени пројекти омогуће испуњ-
авање свих очекиваних резулта-
та Програма. Предност ће се да-
ти апликацијама које имају за 
циљ реализацију приоритетних 
активности и мјера предвиђен-
их овим Програмом. Посебна 
пажња ће бити дата апликаци-
јама које доприносе остварива-
њу више приоритетних активн-
ости и мјера предвиђених Про-
грамом. Предност у пружању 
подршке ће се дати пројектима 
и захтјевима који омогућавају 
остваривање већих резултата 
који су предвиђени овим Прог-
рамом.  

 

12.3.3. Приликом оцјењивања методо-
логије оцјењиваће се методе и  
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предложени начин реализације 
активности. Апликације које им-
ају боље разрађену методологи-
ју и кохерентнији план импле-
ментације пројекта или захтјева 
ће имати предност при ранги-
рању. 

 
12.3.4. Приликом оцјењивања одржив-

ости пројекта, предност имају 
апликације које на свеобухватн-
ији начин рјешавају проблем и 
омогућавају остваривање резул-
тата, које проводе активности 
које су боље повезане са потре-
бама туризма и које могу дугор-
очно осигурати наставак актив-
ности и након завршетка проје-
кта. 

 
12.3.5. Приликом оцјењивања буџета 

и трошковне ефикасности, пре-
дност ће се дати апликацијама 
које боље испуњавају финансиј-
ске критерије Програма из тач-
ке 12.2. Програма.  

 
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  
бити  мјерљиви  и  јасно  време-
нски  одређени. 

 
13.1.2. Очекивани резултати Програма 

подршке развоју туризма у 
Босанско-подрињском кантону 
Горажде у 2014.години су: 
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- Уређено приобално подручје 
ријеке Дрине у насељу Устико-
лина, набављена основна тури-
стичка сигнализација и опрема, 
уређено приобаље у виду земљ-
аних радова и хортикултурно 
уређење обале и подручја план-
ираног за камповање и дневни 
боравак туриста; 

- Уређено приобално подручје 
ријеке Дрине у самом центру 
града Горажда и уређено прис-
таниште за сплавове и градска 
плажа на десној обали ријеке 
Дрине; 

- Унапријеђено стање на скијали-
штима и уведени нови рекреа-
циони и туристички садржаји 
на скијалиштима;  

- Подузете мјере на заштити и ур-
еђењу јавних плажа и купалиш-
та на ријеци Дрини на потезу 
од Устиколине до Горажда (не 
укључујући активности провед-
ене у оквиру првог посебног 
циља) у циљу побољшања уку-
пне туристичке понуде канто-
на. Овим мјерама у случају одо-
бравања додатних средстава из 
Фонда за заштиту околине Фе-
дерације БиХ планирано је по-
бољшање стања на 12 локација 
плажа и купалишта на ријеци 
Дрини те минимално три лока-
ције (уређење обале и купали-
шта, набавка опреме за купали-
шта, осигурање контроле воде 
на купалиштима, постављање 
саобраћајне сигнализације, таб-
ли обавјештења);   

- Повећан степен искориштенос-
ти туристичких ресурса и поте-
нцијала и побољшана туристи-
чка понуда  Босанско-подрињс- 
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ког кантона Горажде;  

- Покренута минимално једна ак-
ција путем које је побољшана и 
промовисана туристичка пону-
да Босанско-подрињског канто-
на Горажде, која укључује акти-
вности на побољшању туристи-
чке понуде за планински, сеос-
ки и еко-туризам те активности 
на њеној промоцији. 

 
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 зах-
тјева за средствима се процјењу-
ју у односу на очекиване резул-
тате Програма. 

 
13.1.4. Очекивани резултати који су 

предложени у приједлогу про-
јеката 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 Ми-
нистарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де. 

 
13.1.5. Мјерење  резултата  активности  

ће се вршити на основу резул-
тата мониторинга имплемента-
ције и резултата обиласком ко-
рисника на терену и на основу 
достављања писаних извјешта-
ја корисника средстава. 
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13.1.6. У циљу осгурања процјене  рез- 

ултата Програма, одабрани  ко-
рисници који су добили подр-
шку дужни су након утрошка  
одобрених средстава  доставити 
Министарству за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде извјештај о проведеним  
активностима које су одобрене  
за финансирање из Програма. 
Одабрани корисници дужни су 
достављати један извјештај на 
крају и један на половини пер-
иода имплементације пројекта.  
Форма и садржај извјештаја о ут-
рошку средстава ће бити доста-
вљени свим корисницима  сред-
става.  

 
13.2. Квантитативни преглед очеки-

ваних резултата 
 
13.2.1. Приликом процеса оцјењивања 

приједлога пројеката примјењ-
иваће се оквир који је дефинис-
ан за очекиване резултате Про-
грама и он се налази у табели 
број 4. 
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ТАБЕЛА 4: ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА  
ПРОЈЕКТА И МАКСИМАЛНЕ ПОДРШКЕ 

 

Р.б
р. 

Врста активности 
Минимални 

очекивани резултат 
Јединица 
резултата 

Број 
јед. 

Максима-
лни буџет 

(КМ) 

Максимални 
подстицај  

по јединици 
резултата 

(КМ) 

1. Први посебни 
циљ 

          

1.1. Уређење градских 
плажа на ријеци 
Дрини у граду 
Горажду 

Најмање једна плажа 
уређена и опремљена 
туристичком опремом 
на подручју града 
Горажда у складу са 
одобреним пројектом 

пројект 1 20.000 20.000 

1.1. Уређење 
приобаља ријеке 
Дрине у центру 
насељеног мјеста 
Устиколина 

Уређено подручје 
центра насеља 
Устиколина у 
приобаљу ријеке 
Дрине и постављена 
туристичка 
сигнализација и 
опрема у складу са 
одобреним пројектом  

пројект 1 20.000 20.000 

1.2. Уређене стазе за 
скијање 

 СРЦ Бијеле Воде 
подстакнут у уређењу  
скијалишта и његово 
проширење 

пројект 1 20.000 20.000 

2. Други посебан 
циљ 

        

2.1 Унапређење и 
уређење локација 
на ријеци Дрини  
 

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

пројекат 3 10.000 30.000 
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  постављање 
саобраћајне 
сигнализације, табли 
обавјештења) и/или 
израђена потребна 
пројектна 
документација за даље 
активности на 
уређењу плажа и 
купалишта на ријеци 
Дрини. 

    

2.2. Активирање 
осталих 
туристичких 
ресурса 

Стављање минимално 
једног новог 
туристичког 
потенцијала или 
ресурса у туристичку 
понуду Босанско-
подрињског кантона 
Горажде.  
Промовисани нови 
туристички 
потенцијали или 
производи. 

Пројекат 
(или 2 

захтјева) 

1 5.000 5.000 

2.3. Промоција 
туристичке 
понуде 

Подстицање 
унапређења 
туристичке 
инфраструктуре за 
љетни, зимски, 
планински и сеоски 
туризам 

Пројекат 
(или 2 

захтјева) 

1 5.000 5.000 

 
13.3. Мониторинг имплементације 

Програма 
 
13.3.1. Мониторинг се проводи са ци-

љем утврђивања да ли се имп-
лементација подржаних актив-
ности проводи у складу са пот-
писаним уговорима и у складу 
са одредбама овог Програма. У  
циљу  осигурања  процјене  рез-
ултата одабрани корисници су  
дужни након утрошка и у току  
утрошка одобрених средстава  
доставити Министарству за пр-
ивреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде извјештај о про-
веденим активностима које су  
одобрене за финансирање из   

Програма.    
 
13.3.2. Надзор реализације Програма 

утрошка средстава са економск-
ог кода 614 100 – Текући транс-
фери другим нивоима власти 
за развој туризма врши комиси-
ја Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде. 

 
13.3.3. Мјерење  резултата  и проведе-

них активности ће се вршити 
на основу периодичног монит-
оринга имплементације пројек-
та сачињавањем записника уз  
који ће бити сва неопходна док-
ументација којом се доказује им- 
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плементација намјенског утро-
шка додијељених средстава. 

 
13.3.4. У случају да резултати монито-

ринга укажу на значајнији заос-
татак у испуњавању уговорен-
их обавеза, Министарство пред-
лаже Влади доношење одлуке о 
поврату додијељене државне 
помоћи или преусмјеравање у 
складу са одредбама Програма.  

 
14.        ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  

        РАСХОДА И РИЗИКА 

 
14.1. Непредвиђени расходи 
 
14.1.1. Како би се смањили непредви-

ђени расходи унутар схеме под-
стицаја уведени су строги фи-
нансијски критерији који огра-
ничавају обим остваривања по-
дстицаја. Додатно обезбјеђење 
за непредвиђене расходе је уве-
дено кроз минималне/ максим-
алне вриједности издатака за 
сваки посебан циљ, чиме је Пр-
ограм додатно заштићен од не-
предвиђених расхода. 

 
14.1.2. Непредвиђени расходи могу се 

појавити у случају повећане по-
тражње за подстицајним мјера-
ма, обзиром да, због недостатка 
новчаних средстава, Програм 
није у потпуности реализован у 
2013. години. 

 
14.2. Ризици 
 
14.2.1. Како би се смањили ризици у 

процесу имплементације Прог- 
рама, уведене су новине и у пр- 
оцесу селекције и у мониторин- 
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гу активности које су подржане 
у оквиру овог Програма. Нови-
не се односе на омогућавање сл-
ужбеницима теренских посјета 
и прикупљање додатних инфо-
рмација 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 појављивања  
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-

лежни запослени у Министар-
ству за привреду и Програм не 
захтијева ангажовање додатних 
радника на провођењу Програ-
ма. Лица задужена за управља-
ње и надзор над Програмом су: 

 

- Супервизор Програма: 
             Алмас Пита 

- Сарадник на Програму: 
      Рефија Татарин 

 
15.2. Поред лица из  претходног ста-

ва на Програму ће бити ангаж-
ована лица на пословима коми-
сија које се формирају у складу 
са Програмом. Чланови комис-
ије за провођење активности  на 
оцјењивању апликација не  мо-
гу бити чланови комисије за ко- 
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нтролу реализације уговорених 
обавеза по овом Програму. Ко-
мисије по овом Програму се не 
плаћају. 

 

Број:04-14-1026/14 М И Н И С Т А Р 
26.06.2014.године      Демир Имамовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број:03-14-940/14 дана  
08.07.2014. године. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), чланова 57. и 58. Закона  о вода-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
6/10)  и члана 41. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
16/13), на приједлог Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 85. ре-
довној сједници, одржаној дана 08.07. 
2014.године,  д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању „Плана и Програма  утрошка 

средстава у сектору водопривреде  
за 2014. годину“ утврђених у Буџету 

Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде  

на економском коду 615 100 - Капитални 
трансфери другим нивоима власти  
(водне накнаде)  и 821 500 - Набавка 
сталних средстава у облику права  

(израда пројекта) 
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Члан 1. 
 
         Овом се Одлуком усваја „План 
и Програм утрошка средстава у секто-
ру водопривреде за 2014. годину“ утв-
рђених у Буџету Министарства за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2014. годину, на економск-
ом коду 615 100 - Капитални трансфе-
ри другим нивоима власти (водне на-
кнаде)  и 821 500 - Набавка сталних ср-
едстава у облику права (израда пројек-
та), у укупном износу од 190.000,00  
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм  из  члана 1. ове  Одл-
уке   саставни  је  дио  Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

           Овом се Одлуком ставља ван 
снаге Одлука о давању сагласности на 
План и Програм утрошка  средстава у 
сектору водопривреде за 2014. годину  
на економском коду 615 100 –Капита-
лни трансфери другим нивоима вла-
сти (водне накнаде) и 821 500 - Набавка 
сталних средстава у облику права  (из-
рада пројекта), број: 03-14-888/14 од 
25.06.2014. године. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-941/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

....................... 
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ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 
(ПЛАН И ПРОГРАМ УТРОШКА 

СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ 
ВОДОПРИВРЕДЕ ЗА 2014.ГОДИНУ) 

 
Година:                                                  2014. 
 

Економски код:                               615 100  
                                                            821 500 
 

Назив економског кода:       Капитални 
трансфери другим нивоима    
власти (водне накнаде) 

 

                   Набавка сталних средстава  
                   у облику права  
                   (израда пројекта) 
 

Назив Програма:          План и Програм 
                   утрошка средстава у сектору 
                   водопривреде за 2014.годину 
 

Датум  усвајања Програма:  
                                        08.07.2014. године 
 

                   План и Програм утрошка 
                   средстава је усвојен Одлуком  
                   Владе БПК  Горажде, број: 
                   03-14-941/14 од 08.07.2014.г. 
 

Објављивање:            План и Програм је  
                   објављен у “Службеним нов- 
                   инама Босанско-подрињског  
                   кантона Горажде”, број:11/14 
 

 Интернет:        www.mp.bpkg.gov.bа 
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Технички подаци о Програму 
 
Период реализације Програма: 
                     01.01.2014-31.12.2014. године 
 

Буџетска линија:        Капитални транс- 
                     фери другим нивоима вла- 
                     сти (водне накнаде) 
 

                     Набавка сталних средстава  
                      у облику права  
                     (израда пројекта) 
 

Економски код:                               615 100   
                                                            821 500 
 

Буџетски раздјел:                                    17 
 

Укупна вриједност Програма: 
                                                190.000,00 КМ 
 

Одговорно лице: 
                   Демир Имамовић, дипл.ецц. 
 

Позиција одговорног лица:   Министар 
 

Контакт лице за Програм: 
                      Меџида Рашчић, дипл.инг. 
 

Контакт-телефон:                   038 228 256 
 

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

Интернет:                www.мп.бпкг.гов.ба 
 
 

У складу са члановима 57. и 58. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 6/10), а у вези са чланом 178. 
став 2. Закона о водама („Службене но-
вине ФБиХ“, број: 70/06) и члановима 
34, 41. и 46. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014.годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 

http://www.mp.bpkg.gov.bа/
mailto:tajnik@fmrpo.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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де“, број: 16/13), на приједлог Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, д о н о с и: 

 
 
ПРОГРАМ   УТРОШКА  СРЕДСТАВА 

Буџета Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2014. годину са економског 
кода 615 100 - Капитални трансфери 

другим нивоима власти (водне 
накнаде) и економског кода  821 500 - 
Набавка сталних средстава у облику 

права (израда пројекта) 
 

1.     НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
          Назив Програма утрошка средст-
ава Буџета Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона са екон-
омског кода 615 100 - Капитални тран-
сфери другим нивоима власти (водне 
накнаде) и економског кода 821 500 - 
Набавка сталних средстава у облику 
права (израда пројекта) 
 
 

П Л А Н   И   П Р О Г Р А М 
утрошка средстава у сектору 
водопривреде за 2014.годину 

 
           
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ, СВРХА  

И ОПИС ПЛАНА И ПРОГРАМА 
 

(2.1.) 
 

(Законски основ) 
 
          Законски основ за доношење Пл-
ана и Програма утрошка средстава у 
сектору водопривреде за 2014. годину 
(у даљем тексту: Програм), са економ-
ског кода Министарства за привреду  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де 615 100 – Капитални трансфери др-
угим нивоима власти (водне накнаде) 
и економског кода Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде 821 500 – Набавка сталних 
средстава у облику права (израда про-
јекта) садржан је у члановима 57. и 58. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 6/10), члану 178. став 2. Зако-
на о водама („Службене новине ФБиХ“, 
број: 70/06) и члановима 34, 41. и 46. 
Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2014. 
годину (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
16/13), с циљем обезбјеђења подршке 
локалним заједницама у сектору водо-
привреде кроз суфинансирање изгра-
дње и одржавања водних објеката, као 
и осталих активности везаних за пос-
лове управљања водама (израда техни-
че документације и сл.). 
 

(2.2.) 
 

(Почетак и вријеме 
 имплементације Програма) 

 
           Имплементација Плана и Прог-
рама за 2014. годину почиње усвајањ-
ем од стране Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и трајаће до 31. 
12.2014. године. 
 

(2.3.) 
 

(Сврха Плана и Програма) 
 
         Сврха овог Плана и Програма је 
да осигура намјенски, плански и тран-
спарентан утрошак средстава одобре-
них на економском коду 615 100  – Ка- 
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питални трансфери другим нивоима 
власти (водне накнаде) и 821 500 – На-
бавка сталних средстава у облику пра-
ва (израда пројекта), у складу са важе-
ћим законским прописима, у циљу ун-
апређења водопривреде на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

                                                                               
(2.4.) 

 

(Опис Плана и Програма) 
 

План и Програм утрошка сред-
става у сектору водопривреде за 2014. 
годину, дефинише његове битне елем-
енте и то опште и посебне циљеве, кр-
итерије за расподјелу средстава, потре-
бна средства, кориснике средстава, на-
мјену утрошка средстава, процјену ре-
зултата који ће се остварити те процје-
ну непредвиђених расхода и издатака. 
 

Послови који су према одредба-
ма Закона о водама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и федералног 
Закона о водама стављени у надлежн-
ост кантона и општина финансирају 
се из сљедећих извора: 
 

- дијела средстава прикупљених 
по основу водних накнада и за-
купа јавног водног добра на по-
вршинским водама I категорије, 
која по члану 177. став 1. феде-
ралног Закона припадају кант-
ону, 

- прихода по основу закупа јавн-
ог водног добра на површинс-
ким водама II категорије, 

- Буџета Кантона и буџета општ-
ина, 

- кредитних средстава, 
- средстава осигураних посебним 

законом, 
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- донација  и осталих средстава у 
складу са законом. 

 
          Кориштење средстава из претх-
одног става прописано је чланом 57. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са годишњ-
им планом и Програмом, који на при-
једлог Министарства за привреду дон-
оси Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде.  
  
           Чланом 177. Закона о водама 
(„Службене новине ФБиХ“, број:70/06)  
прописана је расподјела прихода  оств-
арених по основу општих и посебних  
водних накнада и прихода прикупље-
них на основу закупа јавног водног до-
бра на површинским водама I катего-
рије  на  сљедећи  начин: 
 

- надлежној Агенцији за воде ......40% 
 

- у  корист  Буџета  Кантона.......45% 
 

- у корист Фонда  
за заштиту  околине  
Федерације БиХ.............................15% 

 
          Приходи од закупа јавног вод-
ног добра на површинским  водама II  
категорије у цијелости припадају  Буџ-
ету  Кантона.  
 

          Према наведеним одредбама 
Закона, ови приходи се користе за  су-
финансирање изградње и  одржавања 
водних објеката (заштитни објекти, об-
јекти за одводњавање, објекти за иско-
риштавање вода: за водоснабдијевање 
и за наводњавање и објекти за заштиту 
вода од загађивања), као и остале  акт-
ивности везане за послове управљања  
водама (израда техничке документац-
ије, подлога за издавање концесија и  
друго). 
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ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ОД ВОДНИХ НАКНАДА  
ПО ВРСТАМА И ОПШТИНАМА У 2013. ГОДИНИ 

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ОПШТИНА 

ОПШТА 
ВОДНА 

НАКНАДА 
(КМ) 

ПОСЕБНЕ 
ВОДНЕ 

НАКНАДЕ 
(КМ) 

УКУПНО 
(КМ) 

1. 
 
ГОРАЖДЕ 
 

88.628,39     86.025,08       174.653,47 

2. 
 
ФОЧА ФБИХ 
 

1.506,94       3.776,53          5.283,47 

3. 
 
ПАЛЕ ФБИХ 
 

786,14       2.917,36         3.703,50 

 
                      У К У П Н О: 
                                        

90.921,47 92.718,97      183.640,44 

Табела 1. 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ  

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

(3.1.) 
 

(Општи циљеви Плана и Програма) 
 
         Основни (општи) циљеви Пла-
на и Програма су: 
 

- Намјенски утрошак остварених 
прихода од водних накнада кр-
оз суфинансирање пројеката 
изградње, реконструкције и од-
ржавања водних објеката  које 
кандидују и реализују општине 
у саставу Босанско-подрињског 
кантона Горажде и осталих акт-
ивности везаних за послове уп-
рављања водама.  

- Израда техничке документаци-
је. 

 

 (3.2.) 
 

(Посебни/специфични циљеви  
Плана и Програма) 

 

План и Програм садржи посеб-
не (специфичне) циљеве у оквиру кој-
их ће се пружати подршка корисници-
ма Програма.  

Посебни/специфични циљеви 
Плана и Програма су: 
 

- Развој и унапређење водне ин-
фраструктуре кроз суфинанси-
рање пројеката; 

- Пружање подршке мјерама које 
доприносе развоју водопривре-
де кроз израду техничке доку-
ментације; 

- Побољшање услова живота и 
стандарда становништва (редо-
вно и квалитетно водоснабдије-
вање, кориштење водотока за  
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потребе туризма и производњу 
електричне енергије, заштита 
од поплава, заштита вода од за-
гађења, уређење водотока, заш-
тита од штетног дјеловања во-
да, заштита околине). 

 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
И ПРОГРАМА 

 
(4.1) 

 

(Висина средстава  
за провођење Програма) 

 
Средства за провођење овог Пл-

ана и Програма планирана су у укуп-
ном износу од 190.000,00 КМ на еконо-
мском коду Буџета Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде 615 100 – Капитални транс-
фери другим нивоима власти (водне 
накнаде) у износу од 160.000,00 КМ, 
намијењена за суфинансирање/фина-
нсирање пројеката из надлежности оп-
штина и економском коду 821 500 - На-
бавка сталних средстава у облику пра-
ва (израда пројекта) у износу од 30.000,00 
КМ за израду техничке документације. 
 
5. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ  

ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
 

(5.1.) 
 

(Општи услови за учествовање 
 у Програму) 

 
 Општи услови омогућавају уче-
шће локалних заједница, као корисни-
ка средстава. Општи услови за учешће 
апликаната у Плану и Програму утро-
шка средстава у сектору водопривреде 
за 2014. годину су: 
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- Да се ради о приоритетима лок-
алне заједнице, што својом изјав-
ом и образложењем потврђују 
начелници општина; 

- Да су корисници средстава нам-
јенски утрошили и оправдали 
додијељена средства из претход-
не године; 

- Да корисници средстава имају 
пројектну документацију, пред-
мјер и предрачун радова те кон-
струкцију финансирања пројек-
та, уколико аплицирају за изво-
ђење радова, или пројектни зад-
атак, уколико аплицирају за из-
раду техничке документације; 

- Да корисници средстава прове-
ду тендерску процедуру за изво-
ђење радова или израду технич-
ке документације и закључе уго-
воре са најповољнијим понуђа-
чима. 

 
(5.2.) 

 

(Критерији за расподјелу) 
         
          Рангирање приоритетних прој-
еката за План и Програм утрошка сре-
дстава у сектору водопривреде за 2014. 
годину општине су дужне извршити 
на основу сљедећих критерија:  
 

- испуњавање општих услова за 
учествовање у Програму,  

- пројекти чијом се реализацијом 
постижу највећи ефекти на по-
дручју гдје се реализују, 

- пројекти који су у фази реализ-
ације (раније започети) и могу-
ћност окончања пројекта, 

- пројекти за које постоји власти-
то или учешће из других изво-
ра финансирања, 

- оправданост и хитност извође- 
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- ња радова или израде техничке 
документације. 

 
(5.3.) 

 

(Израда техничке документације) 
 

        Планом и Програмом утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2013. годину планирана је и започета 
израда Студије економске оправдано-
сти изградње МХЕ на ријеци Колини 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  Обзиром да је предме-
тна Студија завршена у мају 2014. го-
дине и да је аванс плаћен према Плану 
за 2013.годину, у износу од 1.053,00 КМ, 
остатак средстава одобрених за израду 
ове Студије ће се планирати и платити 
у складу са овим Планом и Програм-
ом. 
 

        Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
планира приступити наредној фази 
пројектовања изградње минихидроел-
ектрана на ријеци Колини, тако да ће 
овим Планом и Програмом бити пла-
нирана средства за израду програма 
истражних радова и елабората о изв-
ршеним истражним радовима за потр-
ебе израде главног пројекта изградње 
МХЕ на ријеци Колини. 
 

(5.4.) 
 

(Начин расподјеле средстава) 
 

           Средства одобрена Буџетом Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2014. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 16/13), распоређиваће се по овом 
Програму, који на приједлог Министа-
рства за привреду усваја Влада Канто- 
на, у складу са чланом 57. Закона о во- 
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дама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
6/10), члановима 34. и 41. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2014. годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:16/13) и у скл-
аду са Законом о јавним набавкама у 
дијелу Програма који се односи на из-
раду техничке документације. 
            Приликом расподјеле средстава 
од водних накнада уважена је специ-
фичност Босанско-подрињског канто-
на Горажде у чијем саставу се налазе 
општина Горажде, као најразвијенија 
и најнасељенија општина са властитим 
приходима, и општине Пале ФБиХ и 
Фоча ФБиХ, као неразвијене општине.  
Обзиром на остварене приходе, општ-
ина по основу водних накнада датих у 
Табели 1. овог Програма, приликом 
расподјеле средстава кориштен је при-
нцип сразмјерне заступљености стано-
вништва свих локалних заједница у рј-
ешавању приоритетних потреба у обл-
асти водопривреде. 
          Средства планирана на еконо-
мском коду 615 100 – Капитални транс-
фери другим нивоима власти (водне 
накнаде) распоредиће се општинама у 
омјеру: општини Горажде 100.000,00 КМ 
а општинама Пале ФБиХ и Фоча ФБиХ 
по 30.000,00 КМ.   
 

(5.5.) 
 

(Кандидовање приједлога пројеката  
и захтјева за средствима) 

 
         Право на средства по овом Пла-
ну и Програму имају општине у саста-
ву Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде по принципу исказаних приори-
тета у рјешавању основних потреба у  
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области водопривреде, достављених 
на захтјев Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а у намјене дефиниране у члану 
178. став 2. Закона о водама (“Службе-
не новине Федерације Босне и Херце-
говине”, број: 70/06) и у члану 57. став 
1. тачке б) и ц) Закона о водама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 6/10). 
 
     Одржан је заједнички састанак 
са представницима све три општине у 
саставу кантона, у циљу утврђивања 
стварних и приоритетних потреба ло-
калних заједница у сектору водоприв-
реде и донесени закључци да се сред-
ства од водних накнада у 2014. години 
користе за сљедеће намјене: 
 

- Општини Горажде за суфинан-
сирање пројекта „Изградња ре-
зервоара за напајање водом ин-
дустријске зоне и насеља Витко-
вићи“, 

- Општини Пале ФБиХ за фина-
нсирање пројекта „Доградња 
водоводне мреже у МЗ Прача на 
дионици Велики Чаир – Драго-
син“, 

- Општини Фоча ФБиХ за фина-
нсирање провођења заштитних 
мјера изворишта „Бунар уз Др-
ину“ и изворишта „Креча“ у 
Устиколини. 

 
          Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде је, 
прије израде овог Програма, упутило 
општинама позив за достављање захт-
јева са приједлогом приоритетних пр-
ојеката за суфинансирање/финансир-
ање у 2014. години на апликационом  
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образцу „Основни подаци о пројекту“ 
који садржи: назив пројекта, кратак 
опис пројекта или техничке докумен-
тације, очекиване ефекте након реали-
зације пројекта, степен спремности пр-
ојекта за реализацију, степен реализа-
ције и могућност окончања пројекта, 
тачну или оријентациону предрачун-
ску вриједност радова или услуга са 
приједлогом конструкције финансир-
ања, да ли је пројекат предвиђен у бу-
џету општине за 2014. годину и остале 
битне податке и информације о проје-
кту или техничкој документацији. 
 

          Рангирање и одабир приорите-
тних пројеката за План и Програм ут-
рошка средстава водних накнада у 
2014. години, општине су извршиле на 
основу наведених критерија и достав-
иле Министарству документацију – за-
хтјев са попуњеним „ОПП“ образцем 
са утврђеном листом приоритетних 
пројеката. 
 

         Услови за закључивање уговора о 
преносу средстава општини су донесе-
на правоснажна одлука о избору нај-
повољнијег понуђача и закључивање 
уговора, након проведене процедуре 
јавне набавке у складу са Законом о ја-
вним набавкама БИХ. 
 

         Министарство је у План и Прогр-
ам утрошка средстава водних накнада 
у сектору водопривреде у 2014. годи-
ни уврстило кандидоване пројекте пр-
ема достављеној листи приоритета оп-
штина, у висини планираних средста-
ва. У случају мање расположивих сред-
става од захтјева општине за приорит-
етни пројекат, са одговорним предста-
вницима општине утврдиће се дио ак-
тивности из пројекта који ће се финан-
сирати из средстава водних накнада.  
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Министарство за привреду Бос-анско-
подрињског кантона Горажде ће 
доставити Влади Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде приједлоге Одлу-
ка о одобравању средстава за суфина-
нсирање/финансирање одређеног пр-
ојекта општина или за израду технич-
ке документације. 
 
         На основу приједлога Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде доноси поједи-
начне одлуке о одобравању новчаних 
средстава, након чега ће Министарст-
во за привреду или Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, у зависно-
сти од висине средстава, са корисни-
цима средстава закључити уговоре о 
суфинансирању/финансирању одоб-
рених пројеката и вршењу услуга изр-

аде пројектне документације, којима 
ће бити прецизирани начин и динам-
ика кориштења одобрених средстава 
те надзор над утрошком истих у нам-
ијењене сврхе. 
 

Након доношења одлука о одо-
бравању новчаних средстава од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, захтјев за плаћање са пратећ-
ом документацијом се доставља Мини-
старству за финансије. 
 

На основу проведених активно-
сти те Закључка Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде број:03-14-379/ 

14 од 20.03.2014.године и Закључака Ми-
нистарства за привреду број: 04-25-948-
1/14 од 29.05.2014.године, Министарст-
во за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде, предлаже сљедећи: 

 
 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА У 2014. ГОДИНИ 
 

КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЛИ 

ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК 
СРЕДСТАВА (КМ) 

 
Општина Горажде 

 

Економски код: 615 100 

 
 ● Изградња резервоара за на- 
    пајање водом индустријске  
    зоне и насеља Витковићи     

 
 

100.000,00 

 
Општина Пале ФБиХ 

 

Економски код: 615 100 
 

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

 
 

30.000,00 

 
Општина Фоча ФБиХ 
 
Економски код: 615 100 
 

 
● Провођење заштитних мје- 
   ра за извориште “Бунар уз 
   Дрину” и извориште  
   „Креча” 
     

 
 

30.000,00 
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Министарство за 

привреду Босанско-
подрињског кантона 

Горажде 
 
 
 

Економски код: 821 500 

 
● Израда студије економске  
   оправданости изградње МХЕ  
   на ријеци Колини на подру- 
   чју БПК Горажде 
    
● Израда програма истражних 
   радова и елабората о изврш- 
   еним истражним радовима 
   за потребе израде главног  
    пројекта изградње МХЕ на 
   ријеци Колини 
     

 
 

5.000,00 
 
 
 
 

25.000,00 
 
 

                                         
                                        У К У П Н О:                               

 
190.000,00 

 

 
Табела 2. 

 
 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ СУФИНАНСИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ У 2013.ГОДИНИ 

 
 

КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЛИ 

ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ИЗНОС ОДОБРЕНИХ 
СРЕДСТАВА (КМ) 

 
Општина Горажде 

 
Економски код: 615 100 

 

 
● Изградња водовода   
  “Старац”- В фаза  
     

 
 

70.000,00 
 

 
 

Општина Пале-Прача 
 

Економски код: 615 100 

 
● Одржавање водотока  
    II кат. 
- провођење мјера заштите  
   од  поплава (Барански,  
   Брдарићки и поток  
   Винчица) 
     

 
 
 

35.000,00 

 
Општина Фоча-

Устиколина 

 
Економски код: 615 100 

 

 
●  Израда елабората зашти-   
    те изворишта воде за  
    пиће 
     

 
35.000,00 
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Министарство за привреду 
Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 
 

Економски код: 821 500 

 
● Израда кантоналног  
   оперативног плана  
   одбране  од поплава 
 
● Израда студије избора  
   локација плажа и купа- 
   лишта на Дрини у БПК-у  
   Горажде за потребе доби- 
   јања претходне водне    
   сагласности 
     
● Израда студије економске  
   оправданости изградње  
   МХЕ на ријеци Колини на  
   подручју БПК-а Горажде 
    

 
 

18.000,00 
 
 
 

 
11.000,00 

 
 
 
 
 

6.000,00 
 

 

                                         
                                        У К У П Н О:                               

 
175.000,00 

 

 
Табела 3. 
 

(5.6.) 
 

(Прерасподјела средстава) 
 
            У случају потребе, Министарст-
во за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде ће направити прера-
сподјелу средстава са једне на другу 
компоненту (пројекат или техничку до-
кументацију) у износу до максимално 
10 процената од износа компоненте са 
које се средства преносе. Прерасподје-
лу ових средстава Министарство за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће извршити одлуком минис-
тра за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

У случају постојања оправдане 
потребе за корекцијом износа средста-
ва планираних за сваку компоненту до 
максимално 25 процената, Министарс-
тво за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде може направити пре-
расподјелу средстава уз сагласност Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде.  
 

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

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА 

 
         Мониторинг се проводи са циљем 
утврђивања да ли се имплементација 
подржаних пројеката проводи у скла-
ду са потписаним уговорима и у скла-
ду са одредбама овог Програма.  Кори-
сници средстава су дужни након  утр-
ошка одобрених средстава доставити  
Министарству за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде извјеш-
тај о утрошеним средствима за намјене 
предвиђене уговором, са припадајућ-
ом документацијом и доказима.   
   
           Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ће 
у циљу праћења намјенског утрошка 
одобрених средстава, тј. надзора,  фор-
мирати комисију која ће Министарст-
ву за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде сачинити извјештај о 
утрошку средстава. 
 
           Мјерење резултата и проведених 
активности ће се вршити на основу  
периодичног мониторинга имплемен-
тације пројекта сачињавањем записни-
ка уз који ће бити сва неопходна доку-
ментација којом се доказује имплемен-
тација намјенског утрошка додијељен-
их средстава. 
 
           У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство за привреду Босанско-подр-
ињског кантона Горажде предлаже Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде доношење одлуке о поврату до-
дијељених средстава. 
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        Министарство за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде ће 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставити коначни извјештај 
о утрошку одобрених средстава пред-
виђених овим Планом и Програмом. 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду, Министарству за финансије 
и Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
            Реализацијом овог Програма оч-
екује се побољшање водоснабдијевања 
на подручју општина Горажде, Пале 
ФБиХ и Фоча ФБиХ и израда техничке 
документације неопходне за послове 
управљања водама а која је у надлежн-
ости Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Мјерење резултата предметних 
активности ће се вршити на основу об-
иласка на терену и на основу писаних  
извјештаја корисника средстава. 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

(9.1.) 
 

(Непредвиђени расходи) 
 
          У случају промјене висине сред-
става и других трошкова по овом Про-
граму који могу настати као резултат 
промјене законских прописа или уск-
лађивања Буџета Босанско-подрињск- 
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ог кантона Горажде, Програм се може 
мијењати, повећавати или смањивати 
износ на појединим ставкама као резу-
лтат интерне прерасподјеле средстава. 
 
          У случају мање расположивих 
средстава од захтјева општине за прио-
ритетни пројекат, са одговорним пред-
ставницима општине утврдиће се дио 
активности из пројекта који ће се фин-
ансирати из средстава водних накна-
да.  
 

(9.2.) 
 

(Ризици) 
 

У приједлозима пројеката опш-
тине су дужне процијенити све ризике 
који могу утицати на остваривање пл-
анираних резултата пројекта. Општи-
не су дужне планирати одговарајуће 
мјере које ће подузети у случају оства-
ривања ризика који могу утицати на 
остваривање планираних резултата.  
 

Број:03-14-941-1/14             П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р.  
     Г о р а ж д е 

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

01.август/коловоз 2014. 
 

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

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању јавног интереса  

за  реконструкцију регионалног пута 
Р 448, дионица Баћански  мост – 

Зупчићи кроз насеље Сплавиште 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује  да је 
од јавног интереса реконструкција ре-
гионалног пута Р 448, дионица Баћан-
ски мост – Зупчићи кроз насеље Спла-
виште. 
 

Члан 2. 
 
 У циљу проведбе Одлуке о утв-
рђивању јавног интереса за реконстру-
кцију регионалног пута Р 448, диони-
ца Баћански мост – Зупчићи кроз насе-
ље Сплавиште покренуће се поступак 
за експропријацију на сљедећем земљ-
ишту: 
 

к.ч. бр. 376 “прилазни пут”,  
                       у површини од 146 м² 
к.ч. бр. 1384 “воћњак 1. класа”,  
                         у површини од 65 м² 
к.ч. бр. 1386 “прилазни пут”,  
                         у површини од 6 м² 
к.ч. бр. 1424 “њива 3. класа”,  
                         у површини од 38 м² 
к.ч. бр. 1426 “њива 3. класа”,  
                         у површини од 12 м² 
к.ч. бр. 435/5 “пашњак 3. класа”,  
                            у површини од 101 м² 
к.ч. бр. 435/1 “двориште”, 
                            у површини од 37 м² 
к.ч. бр. 435/2 “локални пут”,  
                            у површини од 148 м² 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
к.ч. бр. 435/4 “двориште”,  
                            у површини од 29 м² 

к.ч. бр. 1439 “воћњак 2. класа”,  
                            у површини од 6 м² 
к.ч. бр. 436/4 “воћњак 4. класа”,  
                           у површини од  10 м² 
к.ч. бр. 1445 “њива”,  
                         у површини од 2 м² 
к.ч. бр. 436/5 “воћњак 4. класа”,  
                           у површини од 2 м² 
к.ч. бр.1447 “њива”,  
                        у површини од 22 м² 
к.ч. бр. 436/6 “вочњак 4. класа”,  
                            у површини од 15 м² 
к.ч. бр. 1448 “њива”,  
                         у површини од 19 м² 
к.ч. бр. 1449 “њива”,  
                         у површини од 20 м² 
к.ч. бр. 441/1 “њива 4. класа”,  
                           у површини од 67 м² 
к.ч. бр. 1450/2 “њива 2. класа”,  
                             у површини  од 14 м² 
к.ч. бр. 442 “воћњак 3. класа”,  
                       у површини од 20 м² 
к.ч. бр. 1505 “двориште”,  
                         у површини од 2 м² 
к.ч. бр. 1506 “двориште”,  
                         у површини од 9 м² 
к.ч. бр. 1507 “прилазни пут”,  
                         у површини од 11 м² 
к.ч. бр. 1512/1”њива 2. класа”,  
                            у површини од 3 м² 
к.ч. бр. 1512/2 “њива 2. класа”,  
                             у површини од 7 м² 
к.ч. бр. 1503 “њива 3. класа”,  
                         у површини од 6 м² 
к.ч. бр. 1504 “њива 3. класа”,  
                         у површини од 5 м² 
к.ч. бр. 1512/4 “њива 2. класа”,  
                             у површини од 6 м² 
к.ч. бр. 1517 “воћњак 2. класа”,  
                         у површини од 3 м² 
к.ч. бр. 1497/1 “њива 3. класа”,  
                             у површини од 9 м² 
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к.ч. бр. 1497/2 “њива 3. класа”,  
                             у површини од 14 м² 
к.ч. бр. 1519/1 “пррилазни пут”,  
                             у површини од 7 м² 
к.ч. бр. 1500 “њива 3. класа”,  
                         у површини од 77 м² 
к.ч. бр. 1499 “воћњак  2. класа”, 
                         у површини од 7 м² 
к.ч. бр. 1528/1 “воћњак 1. класа”, 
                             у површини од 7 м² 
к.ч. бр. 1922 “прилазни пут”,  
                         у површини од 55 м² 
к.ч. бр. 1529/1 “воћњак 1. класа”,  
                             у површини од 8 м² 
к.ч. бр. 1529/2 “воћњак 1. класа”,  
                              у поивршини од 19 м² 
к.ч. бр. 1619/2 “њива 3. класа”,  
                              у површини од 12 м² 
к.ч. бр. 1620 “њива 3. класа”,  
                         у површини од 53 м ² 
к.ч. бр. 1532/1 “воћњак 1. класа”,  
                              у површини од 20 м² 
 

Члан  3. 

 
Одређује се да је Министарство 

за привреду - Дирекција за цесте Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ко-
рисник експропријације. 
 

Члан 4. 
 

Министарство за привреду–Ди-
рекција за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде ће покренути посту-
пак експропријације некретнина за ре-
конструкцију регионалног пута Р 448, 
дионица Баћански мост – Зупчићи кр-
оз насеље Сплавиште код надлежног 
органа, а по претходно покушаном по-
ступку споразумног рјешавања прено-
са права власништва на некретнина-
ма. 
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Члан 5. 
 

Против ове се Одлуке може по-
кренути управни спор подношењем 
тужбе Кантоналном суду у Горажду у 
року од 30 дана од пријема Одлуке. Ту-
жба се подноси непосредно суду. 
 

Члан 6. 
  
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03 –27-960/14               П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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:03-14-684/ 
14 од 08.05.2014.године о давању сагла-
сности на ,,Програм новчаних подсти-
цаја у пољопривреди за 2014.годину” и 
Упутства за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број:04-14-739-3/14 од 13. 

05.2014.године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 85. ре-
довној сједници, одржаној дана 08.07. 
2014. године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
за плаћање Фактуре број 01046 

за  лабораторијске услуге 
Ветеринарском факултету у Сарајеву 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
Члан  1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства по Фактури 
број 01046, у износу од 93,60 КМ Вете-
ринарском факултету у Сарајеву за ла-
бораторијско испитивање - претрага 
на бјеснило. 
                                                                

Члан 2. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског 
кода 614 500 (ПОД002) - Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња) - резервна средства. 
 

Средства у износу од 93,60 КМ 
уплатити на жирорачун Ветеринар-
ског факултета Сарајево, број: 338900 
2208310352, отворен код Уникредит 
банке.  
 

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 –14-942/14                П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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  



01.август/коловоз 2014. 
 
 
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 85. редовној сједници, 
одржаној дана 08.07.2014.г., 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 мај 
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  мај  2014.године, и то: 
 

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

- Организација ПШ 
иПББПК Горажде        2.000,00 

- Савез добитника  
највећих ратних  
признања БПК Горажде        1.200,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца 
АРБиХ Горажде         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 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи- 
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зацијама – Трансфер удружења гра-
ђана. 
 

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

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

 

- СРВИ “Синови Дрине” Горажде: 
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШ и ПББПК 
Горажде:      1011400000324239 - ПБС 

- Савез ДНРП “Златни љиљани”: 
       1990540005884792 - ШПАРКАСЕ             

- Удружење грађана  
демобилисаних бораца АБИХ: 
          1610300004930021 - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине” 
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ  
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

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

Број:03–14-943/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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:  
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5/03) и Закона о извршењу Буџета (“Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број:16/13), Програ-
ма утрошка средстава 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 85. редовној сје-
дници, одржаној дана 08.07.2014.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

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

мај 2014.године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфин-
ансирања трошкова заједничког Про-
јекта побољшања статуса борачких по-
пулација у 2014. години за мјесец мај 
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 Прој-
екта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на број жирорачуна: 199054000  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
5249733, отвореног код ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-944/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 њихов-
их породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде („Службене новине 

Босанско–подрињског кантона  Гораж-
де”, број: 9/13), Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 85. 
редовној сједници, одржаној дана 08. 
07.2014.године, д о н о с и:    

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име једнократних новчаних 
помоћи браниоцима и члановима 

њихових породица са простора 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 4.761,50 (слови-
ма:четири хиљаде седам стотина ше- 



01.август/коловоз 2014.                                                                          Број 11 – страна 1467 
 
 
здесет једну и 50/100) КМ на име јед-
нократних новчаних помоћи бранио-
цима и члановима њихових породица 
са простора Босанско–подрињског ка- 

нтона Горажде. 
Средства из претходног става 

одобравају се у појединачним износи-
ма како слиједи: 

 
 

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

средстава 
(КМ) 

1. Адиловић (Исмет) Ислам социјалне потребе 250,50 

2. Бећирспахић (Сифет) Селведнин социјалне потребе 209,00 

3. Бичо (Смајо) Салих социјалне потребе 167,00 

4. Диздаревић (Хамед) Фуад социјалне потребе 
прехрамбени бон 
набавка огрјева 

543,00 

5. Драгољ (Вејсил) Сабит социјалне потребе 209,00 

6. Глухачевић (Ибро) Хурем социјалне потребе 250,50 

7. Глумац (Мехо) Мехемед социјалне потребе 167,00 

8. Каровић (Јакуб) Ахмет социјалне потребе 167,00 

9. Китан (Мурат) Елвир социјалне потребе 334,00 

10. Китан (Мурат) Вехид социјалне потребе 209,00 

11. Кљуца (Омер) Фадил социјалне потребе 250,50 

12. Мичивода (Шабан) Селим социјалне потребе 250,50 

13. Мујагић (Рамиз) Фадила социјалне потребе 167,00 

14. Мусић (Селим) Алија социјалне потребе 167,00 

15. Пашовић (Јакуп) Сеид социјалне потребе 334,00 

16. Пашовић (Зејнил) Сулејман социјалне потребе 209,00 

17. Рамовић (Рамо) Мехемед социјалне потребе 376,00 

18. Шеко (Мујо) Мустафа прехрамбени бон 
набавка огрјева 

292,50 

19. Угљеша (Сејфо) Хусо социјалне потребе 209,00 

 УКУПНО: 4.761,50 

 
 

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 код НЛБ Тузланска банка фили-
јала  Горажде. 
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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:03-14-945/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

499 
 

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 85. редовној 
сједници, одржаној дана 08.07.2014. го-
дине,   д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за укњижбу 

 у власништво станова  
поклонопримцима у стамбено-

пословном објекту “ЛАМЕЛА-Х1”  
у Горажду 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст дјеци погинулих, умрлих и нестал-
их бораца без оба родитеља и ратним 
војним инвалидима са оштећењем ор-
ганизма од 100% I групе којима су на 
основу Одлуке Министарства за бора-
чка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде број: 11-23-75-62/09 од 
03.06.2009.године, додијељени станови 
у виду поклона у стамбено-пословном 
објекту “ЛАМЕЛА-Х1” у ул. Ферида 
Диздаревића б.б. у Горажду да исте  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
могу укњижити у власништво са пра-
вом 1/1 у Земљишној књизи код над-
лежног суда.       
 

Члан 2. 
 

Сагласност из члана 1. ове Од-
луке, а у складу са закљученим угово-
рима о поклону права на некретнина-
ма, односи се на сљедећа лица: 
 
а) Дјеца без оба родитеља 
 
1. Ходо (Сејада) Адмир   
                                      једнособан 37,30 м2 
2. Омеровић (Авдо) Енвер 

                           једнособан     37.30 м2 
3. Рамић (Енвера) Лејла 

                           једнособан     37,30 м2 
4. Срна (Вахида) Ведад  

                           једнособан     37,30 м2 
5. Велић (Ибрахима) Седина 

                           једнособан     37,30 м2 
6. Џебо (Едина)Амер  
                                  једнособан     42,83 м2  

7. Смајовић (Селима) Нихада 
                           једнособан     42,83 м2 

8. Ферхатовић (Есада) Ајдин и Алдин  
                          двособан         63,91 м2 

 
 
          б) Ратни војни инвалиди 100%  
I групе 
 

1. Машић (Рамиза) Сеид  
                            једнособан    37,30 м2 

2. Џанановић (Назифа) Зајко 
                            једнособан    42,83 м2 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об- 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–23-946/14                П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 њихов-
их породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде („Службене новине 
Босанско–одрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/13), Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на својој 85. 
редовној сједници, одржаној дана 08. 
07.2014.године, д о н о с и:    
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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 2.547,50 (слови-
ма: двије хиљаде пет стотина четрде-
сет седам и 50/100) КМ на име једно-
кратних новчаних помоћи браниоци-
ма и члановима њихових породица са 
простора  Босанско–подрињског кант-
она Горажде. 
 

Средства из претходног става 
одобравају се у појединачним износи-
ма како слиједи: 

 
 

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

средстава 
(КМ) 

1. Чаушевић (Хамдија) Омер социјалне потребе 209,00 

2. Драгољ (Атиф) Ферид социјалне потребе 167,00 

3. Халиловић (Насуф) Џевад социјалне потребе 250,50 

4. Херак (Неџиб) Рамиз прех. бон 
набавка огрјева 

292,50 

5. Караман (Алија) Сахмедин социјалне потребе 334,00 

6. Масло (Сулејмен) Касим прех. бон 
набавка огрјева 

292,50 

7. Мулахметовић (Мехо) Мехемед социјалне потребе 334,00 

8. Нухија (Даут) Реџо социјалне потребе 167,00 

9. Потурак (Мујо) Мурадиф социјалне потребе 167,00 

10 Ризвановић (Адем) Хајрија социјалне потребе 167,00 

11. Шедо (Алија) Зуфер социјалне потребе 167,00 

 УКУПНО: 2.547,50 
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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 пит-
ања и Министарство за финансије   
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а укупна средства уплатити на жи-
рорачун код НЛБ Тузланска банка фи-
лијала 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:03-14-936/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 85. редовној сједници, одр-
жаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:    
 
 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
БПК Горажде  за  Пројекат одласка 

породица борачких популација  
у Меморијални центар Поточари  

и  манифестацију  
Одбрана Игмана 2014. 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст  Организацији породица шехида и 
палих бораца БПК Горажде на Пројек-
ат одласка породица борачких попул-
ација у Меморијални центар Поточа-
ри и манифестацију Одбрана Игмана 
2014., у укупном износу од 4.427,00 КМ. 
 

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 непрофит-
ним 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 БПК Горажде на број 
жирорачуна:1011400000324239-ПБС ба-
нка Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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



01.август/коловоз 2014. 
 
 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-933/14                  П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 85. редовној сједници, одр-
жаној дана 08.07.2014.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за обиљежавање Меморијала  
“Мехо Дрљевић Дедо и саборци” 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  
новчана средстава у износу од 1.000,00 
КМ  на име суфинансирања трошкова 
обиљежавања Меморијала “Мехо Др-
љевић и саборци”. 
 

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 – Обиљежава-
ње значајних датума и догађаја. 

 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад- 

Број 11 – страна 1471 
 
 
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Зах-
тјева на жирорачун број:1020070000038 
480 – УНИОН банка филијала Горажде 
(за обиљежавање Меморијала Мехо 
Дрљевић Дедо и  саборци). 
  

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:03-14-934/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 – 
Издаци за расељена лица и ЈАМ 003 – 
Здравствено осигурање) за 2014.годину 
(одобреног Одлуком Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 03-
14-213/14 од 19.02.2014.године), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 85. редовној сједници, одр-
жаној дана 08.07.2014.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 



Број 11 – страна 1472                                                                          01.август/коловоз 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 1.000,00 КМ за обезбјеђи-
вање алтернативног смјештаја кроз на-
докнаду кирије за мјесеце мај и јуни 

2014. године за пет корисника (100,00 

КМ мјесечно по кориснику) који по 
имовинским законима и Закону о ра-
сељеним лицима и избјеглицама имају 
право на привремени смјештај, са пра-
вом продужетка до трајног рјешавања 
статуса, а према списку како слиједи: 

 
 

Р/б Презиме и име Пријератна адреса 
Износ кирије 

за 2 (два) 
мјесеца (КМ) 

1. Врева Зулфија Попов Мост – Фоча 200,00 

2. Туловић Изета Н. Пите 9. – Чајниче 200,00 

3. Овчина Хаснија Чоходар Махала – Фоча 200,00 

4. Хурко Сувад Рогатица 200,00 

5. Пашовић Хасан Фоча 200,00 

У к у п н о: 1.000,00 

 
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 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
економски код – 614200  – Текући тра-
нсфери појединцима (ЈАМ 001 – Изд-
аци за расељена лица) за 2014.годину. 
 

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:03-14-931/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 вези са чланом 8. став 6. Зако-
на о извршењу Буџета БПК  Горажде 
за 2014.годину (“Службене новине  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 16/13), Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 85. редо-
вној сједници, одржаној дана 08.07.2014. 
године, д о н о с и:   

 
 

О Д  Л  У  К  У 
о усмјеравању непланиране 

донације у Буџет БПК Горажде  
за 2014. годину 

 
Члан 1. 

  
Одобрава се усмјеравање непла-

ниране намјенске донације у Буџет Бо- 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2014. годину – организациони код 
19020001 ЈУ Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, у износу од 30.000,00 КМ за реа-
лизацију  пројекта „Кућна њега и пом-
оћ у кући”, додијељене од стране ЕМ-
КА БОСНИА д.о.о.  
 

Члан 2. 
 

Новчана средства из члана 1. 
ове Одлуке усмјеравају се у Буџет Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2014. годину у дијелу плана прихода 
повећањем прихода на економском ко-
ду 722751 – Примљене намјенске дона-
ције непланиране у Буџету. 
 

За износ средстава из члана 1. 
ове Одлуке извршиће се повећање пла-
на расхода и издатака на организацио-
ном коду 19020001 - ЈУ Центар за соци-
јални рад БПК Горажде, економски   
ко-дови: 

 

- Економски код 613400 - Набавка 
материјала и ситног инвентара у 
износу од 1.500,00 КМ, 

- Економски код 613500 - Издаци за 
услуге превоза и горива у износу 
од 1.500,00 КМ, 

- Економски код 613900 Уговорене и 
друге посебне услуге у укупном 
износу од 27.000,00 КМ. 

 
Члан 3. 

  
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена  лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, ЈУ Центар за социјални 
рад Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Члан 4. 
 

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:03–14-948/14                П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 5. Закона о 
организацији пензијског и инвалидск-
ог осигурања ФБиХ („Службене нови-
не ФБиХ”, број: 32/01 и 18/05), као и 
члана 12. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине ФБиХ”, број: 34/03 и 65/13),  
на приједлог Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на својој 85. 
редовној сједници, одржаној дана 08. 
07.2014. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о приједлогу кандидата за члана 

Управног одбора Федералног завода 
за пензијско-инвалидско осигурање 

са подручја Босанско-подрињског 
Кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

У Управни одбор Федералног 
завода за пензијско-инвалидско осигу-
рање са подручја Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде предлаже се: 
 

1. Хамед Топуз – дипл.ецц. 
 

Члан 2. 
 

У надлежности Владе Федера-
ције БиХ је именовање предсједника и 
чланова Управног одбора Федералног 
завода за пензијско-инвалидско осигу-
рање у пуном саставу. 

Мандат предсједника и чланова 
Управног одбора Федералног завода за 
пензијско-инвалидско осигурање, тра-
је двије (2) године, рачунајући од дана 
именовања од стране Владе Федераци-
је БиХ. 
 

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”. 
 

Члан 4. 
 

Против ове Одлуке приговор 
може упутити заинтересована странка. 
Приговор се подноси Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде, а копија 
истог се доставља омбудсмену за људ-
ска  права  БиХ.  
 

Број:03-05-955/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 125. став (3), Закона о пол-
ицијским службеницима Кантона („Слу-

ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:12/06, 13/07, 8/08 
и 7/09), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 85. редовној 
сједници, одржаној дана 08.07.2014.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу члана  Полицијског 
одбора и именовању новог члана 

 
I 

 
 Овом се Одлуком, на лични зах-
тјев, разрјешава дужности члан Поли-
цијског одбора у Министарству за уну-
трашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Дуровић Самир, и 
умјесто њега се именује нови члан По-
лицијског одбора из реда полицијских 
службеника: 
 

1. Машић Алмир - самостални  
                                 инспектор. 

 

 Мандат члана Полицијског одб-
ора из става 1. тачке I ове Одлуке траја-
ће до окончања мандата чланова Пол-
ицијског одбора из реда полицијских 
службеника именованих Одлуком Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде број: 03-04-1614/12 од 30.11.2012. 
године објављеном у „Службеним но-
винама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”,  број: 14/12. 
 



01.август/коловоз 2014. 
 
 

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:03-05-930/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014.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 85. редовној 
сједници, одржаној дана 08.07.2014. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника за рачун 

број: 1990540205542608 
 

Члан 1. 
 
 За потписнике рачуна број: 

1990540205542608 одређују се: 
 

1. Емир Фрашто–премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 

2. Алем Мујковић – министар за 
финансије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
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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:03–14-963/14                П Р Е М И Ј Е Р 
08.07.2014. 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, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 86. ре-
довној сједници, одржаној дана 17.07. 
2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности   

за  плаћање фактуре број: 27-07-14  
од 08.07.2014.  године 

 
Члан 1. 

 
           Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши плаћање фактуре број: 27-07-14 
од 08.07.2014.године (фискални рачун 
БФ: 84 од 08.07.2014. године), испостав-
љене од стране „Сендо”д.о.о. Сарајево, 
на  име пружања услуга израде Студи-
је економске оправданости изградње 
МХЕ на ријеци Колини, на подручју  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у износу од 4.212,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де и Министарство за финансије  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду Босанско-подр-
ињског кантона Горажде за 2014. годи-
ну,  економски  код 821 500 - Набавка 
сталних средстава у облику права 
(израда пројекта). 
 
         Плаћање извршити са „Подра-
чуна за водне накнаде” Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број: 1320 
102013870015, на трансакциони рачун 
број: 1610300004670061, отворен у Раи-
фаизен банци Сарајево. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
                                 

Број:03-14-1002/14              П Р Е М И Ј Е Р                                                              
17.07.2014.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.  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
године, који је  усвојен Одлуком Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број:03-14-941/14 од 08.07.2014. год-
ине, Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на својој 86. редовној  сје-
дници, одржаној дана 17.07.2014.годи-
не, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању  новчаних  средстава 

Општини Пале ФБиХ на име 
финансирања пројекта „Доградња 

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

у општини Пале ФБиХ 
 

Члан 1. 
 
          Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства општини Пале ФБиХ у 
износу од 30.000,00 КМ на име финан-
сирања пројекта „Доградња водоводне 
мреже у МЗ Прача, на дионици Вели-
ки  Чаир - Драгосин”, у општини Пале 
ФБиХ. 
 

Члан 2. 
 
 Обавезује се Општина Пале Ф 
БиХ, као имплементатор пројекта из 
члана 1. ове Одлуке, да након реализа-
ције пројекта достави Министарству за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на  Горажде извјештај о намјенском ут-
рошку одобрених средстава. 
 

Члан 3. 
 
           Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, уз претходно прибављено 
мишљење Кантоналног правобранил-
аштва, закључи уговор о кориштењу и  
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намјенском утрошку одобрених сред-
става са Општином Пале ФБиХ, којим 
ће се регулисати међусобна права и 
обавезе. 
 

Члан 4. 
 
         За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и  
Министарство  за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2014.годину, са 
економског кода  615 100 – Капитални  
трансфери другим нивоима  власти 
(водне накнаде).  
 
         Плаћање извршити са „Подра-
чуна за водне накнаде” Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број: 1320 
102013870015, на трансакциони рачун 
Општине Пале ФБиХ, број: 102007000 
0001426, отворен у Унион банци – ек-
спозитура Горажде.  
 

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

Број:03-14-1001/14               П Р Е М И Ј Е Р                                                               
17.07.2014.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- 
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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 Гораж-
де, број: 03-14-941/14 од 08.07.2014. год-
ине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на својој 86. редовној сје-
дници, одржаној дана 17.07.2014.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању  новчаних  средстава 

Општини Фоча ФБиХ на име 
финансирања провођења заштитних 

мјера за извориште „Бунар  
уз Дрину”  и извориште „Креча”, 

 у општини Фоча ФБиХ 
 

Члан 1. 
 
          Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства Општини Фоча Ф 
БиХ у износу од 30.000,00 КМ на име 
финансирања провођења заштитних 
мјера за извориште „Бунар уз Дрину”  
и извориште „Креча”, у општини Фо-
ча ФБиХ. 
 

Члан 2. 
 
 Обавезује се Општина Фоча Ф 
БиХ, као имплементатор пројекта из 
члана 1. ове Одлуке, да након реализа-
ције предметних радова достави Мин-
истарству за привреду Босанско-подр-
ињског кантона Горажде извјештај о 
намјенском утрошку одобрених средс-
тава. 
 

Члан 3. 
 
           Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона  
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Горажде да, уз претходно прибављено 
мишљење Кантоналног правобранил-
аштва, закључи уговор о кориштењу и 
намјенском утрошку одобрених сред-
става са Општином Фоча ФБиХ, којим 
ће се регулисати међусобна права и   
обавезе. 

 
Члан 4. 

 
           За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2014. годину, са 
економског кода  615 100 – Капитални 
трансфери другим нивоима  власти 
(водне накнаде).   
 
         Плаћање извршити са „Подра-
чуна за водне накнаде” Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број: 1320 
102013870015, на трансакциони рачун 
Општине Фоча ФБиХ, број: 101140000 
0220255, отворен у Привредној банци 
Сарајево-филијала Горажде.  
 

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

Број:03-14-1000/14              П Р Е М И Ј Е Р                                                              
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

511 
 

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

01.август/коловоз 2014. 
 

 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-684/ 
14 од 08.05.2014.године о давању сагла-
сности на ,,Програм новчаних подсти-
цаја у пољопривреди за 2014.годину” и 
Упутства за остаривање новчаних под-
стицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број:04-14-739-3/14 од 13. 
05.2014.године, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 86. ре-
довној сједници, одржаној дана 17.07. 
2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава за 
надокнаду штете за нешкодљиво 

уклоњену серопозитивну животињу 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком Министарству 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава се исплата 
новчаних средстава Авду Рамовићу по 
Програму новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2014.годину у износу 
од 1.000,00 КМ за надокнаду штете за 
нешкодљиво уклоњену серопозитивну 
животињу (краву) обољелу од бруце-
лозе. 
 

Члан 2. 
 
 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 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред- 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
на производња – надокнада штете за 
нешкодљиво уклоњене серопозитивне 
животиње. 
 Средства уплатити на жирора-
чун Авда Рамовића број: 132500200195 
0022, отворен код НЛБ банка дд Туз-
ла, експозитура 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:03-14-998/14                 П Р Е М И Ј Е Р                                                              
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

512 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
тона Горажде, на својој 86. редовној сје-
дници, одржаној дана 17.07.2014.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке  

о одобравању новчаних средстава  
на име Програма подршке развоју 

приватног сектора и извозне 
индустрије Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2013.годину 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком ставља ван сн-
аге Одлука Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде  о одобравању но- 
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вчаних средстава на име Програма по-
дршке развоју приватног сектора и  из-
возне индустрије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2013.годину, бр-
ој: 03-14-1519/13  од 17.09.2013.године. 
 

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:03–14-997/14                П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

513 
 

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 86. редовној 
сједници, одржаној дана 17.07.2014.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о упису ученика  
у први разред средњих школа  
за школску 2014/2015. годину 

 
I 

 
У Одлуци о упису ученика у 

први разред средњих школа за школс-
ку 2014/2015.годину, број:03-38-796/14 
од 29.05.2014.године, у члану I, тачка ц. 
ријечи „конобар - технолог” се бришу. 
 

II 
 

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

Број:03–38-995/14                П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

514 
 

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 86. редовној 
сј-едници, одржаној дана 17.07.2014.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 ЈУ ОШ ,,Хусеин еф. Ђо-
зо” Горажде за расписивање огласа за 
пријем запосленика, и то како слиједи: 
 

1. Хигијеничар, један извршилац, на 
неодређено радно вријеме 

2. Хигијеничар, један извршилац, на 
одређено радно вријеме, до повра-
тка запосленице са  боловања 

3. Хигијеничар, један извршилац, по-
ла радног времена на одређено  ра-
дно вријеме  до 30.06.2015. године 

4. Сервирка, један извршилац на одр-
еђено радно вријеме до 30.06.2015. 
године 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
објављивања на службеној огласној та-
бли Канотна, а накнадно ће да се обја-
ви у ,,Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-34-98214                  П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

515 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, 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 86. ре-
довној сједници, одржаној дана 17.07. 
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 V (пете) од укупно 

 XII (дванаест) редовних транши  
за 2014 годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 38.189,66 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате V 
(пете) од укупно XII (дванаест) редов-
них транши за 2014. годину, намијење-
не за исплату плата и доприноса запо-
сленицима. 



01.август/коловоз 2014. 
 
 

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. 
 

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 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:03-14-993/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

516 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) те на основу члана 35. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2014. годину  
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(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:16/13), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на својој 86. редовној сједници, 
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности ЈУССШ „Џемал 
Биједић” Горажде за набавку опреме 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде за 
набавку опреме и то: 
 

1. Косилица за траву 1 ком. 
 

II 
 
 Набавку опреме из члана 1. ове 
Одлуке извршити у складу са одредба-
ма Закона о јавним набавкама БиХ. 
      

III 
 

Средства за набавку опреме из 
члана 1. ово Одлуке обезбијеђена су у 
Буџету ЈУССШ „Џемал Биједић” Гора-
жде на економском коду 821 300 – На-
бавка опреме. 
 

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:03-14-991/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.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) те на основу члана 35. 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 86. редовној сједници, 
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

процедуре и поступка набавке 
уџбеника за ученике основних 

школа са подручја Босанско-
подрињског 

кантона Горажде 
 

I 
 

 Даје се сагласност Министарст-
ву за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт за покретање процедуре и 
поступка набавке уџбеника за ученике 
основних школа са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

II 
 

 Процедуру и поступак одабира 
најповољнијег понуђача за набавку уџ-
беника из члана I ове Одлуке изврши-
ти у складу са одредбама Закона о јав-
ним набавкама БиХ.  

 
III 

 

Средства за набавку уџбеника 
за ученике основних школа са подруч-
ја Босанско-подрињског кантона Гора- 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
жде обезбјеђена су у Буџету Министа-
рства за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт на економском коду 614 
200 (КАМ 002) – Текући трансфери по-
јединцима – остало. 
                                                       

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:03-14-990/14                П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

518 
 

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 5. Закона о 
здравственом осигурању („Службене 
новине ФБиХ”, број: 30/97, 7/02, 70/08 
и 48/11), као и члана 12. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим име-
новањима Федерације Босне и Херце-
говине („Службене новине ФБиХ”, бр-
ој: 34/03 и 65/13), на приједлог Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 86. редовној сједници, 
одржаној дана 17.07.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  приједлогу кандидата  

за  упражњену позицију члана 
Управног одбора Завода 
здравственог осигурања  

и реосигурања ФБиХ са подручја 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 



01.август/коловоз 2014. 
 
 

Члан 1. 
 

У Управни одбор Завода здрав-
ственог осигурања и реосигурања Ф 
БиХ на упражњену  позицију члана, са 
подручја Босанско–подрињског канто-
на Горажде предлаже се: 
 

1. Емир Сијерчић, дипл. иур. 
 

Члан 2. 
 

У надлежности Владе Федерац-
ије БиХ је именовање предсједника и 
чланова Управног одбора Завода здра-
вственог осигурања и реосигурања Ф 
БиХ у пуном саставу. 

Мандат предсједника и чланова 
Управног одбора Завода здравственог 
осигурања и реосигурања ФБиХ, траје 
четири (4) године, рачунајући од дана 
именовања од стране Владе Федерац-
ије БиХ. У случају избора и именовања 
кандидата из члана 1. Одлуке, пошто 
се ради о попуни упражњене позиције 
са подручја БПК Горажде у актуелном 
сазиву управног одбора, мандат канд-
идату траје до краја актуелног мандата 
предметног управног одбора, уз могу-
ћност реизбора.   
 

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”. 
 

Члан 4. 
 

Против ове Одлуке жалбу може 
упутити заинтересована странка. Жал-
ба се подноси Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а копија исте  
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се доставља омбудсмену за људска  пр-
ава  БиХ.  
 

Број:03-05-986/14                П Р Е М И Ј Е Р                                                     
17.07.2014.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 86. редовној сједници, 
одржаној дана 17.07.2014.г.,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова за учешће  екипе  
РВИ на Државном првенству у спортс-
ком риболову инвалидних лица, који 
ће се одржати у Тузли у дане 14. и 
15.06.2014.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансферии непрофитним орган-
изацијама – Спортске манифестације 
РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на Савез РВИ 
“Синови Дрине” Горажде на број жи-
рорачуна:1990490005249784, отвореног 
код ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-985/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.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  86. редовн-
ој сједници, одржаној дана 17.07.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

 у иностранство 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се службено путова-
ње у иностранство – Србија – Нови Па-
зар за делегацију Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, у саставу: 
 

- Суад Дошло, предсједавајући Ску-
пштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и  

- Елмедин Ваљевчић,  виши стручни 
сарадник. 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

 Службено путовање ће се оба-
вити 21.07.2014.године службеним воз-
илом Босанско–подрињског кантона 
Горажде и са возачем Едином Меркез-
ом. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613100 - Путни трошкови. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–49-984/14                П Р Е М И Ј Е Р 
17.07.2014.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 8. Закона о новчаним под-
стицајима у пољопривреди и руралн-
ом развоју на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде (,,Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде'', број: 4/13) и члана 41. Зако-
на о извршењу Буџета Босанско–под-
рињског кантона Горажде (,,Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде”,број:16/13), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 87. редовној сједници, одржаној дана  



01.август/коловоз 2014. 
 
 
23.07.2014.године, д о н о с и: 
 
 

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

подстицаја у пољопривреди  
за 2014. годину” утврђеног у Буџету 

Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде   

за 2014.годину на економском коду 
614 500 (ПОД002) 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком усваја ,,Прог-

рам новчаних подстицаја у пољоприв-
реди за 2014. годину” утврђен у Буџе-
ту Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2014.годину у складу са Законом о изв-
ршењу Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде, број:16/13.  
 

Члан 2. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са чланом 8. 
Закона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде (,,Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој. 4/13), усваја ,,Програм новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2014. год-
ину”. 
 

Члан 3. 
 

Средства за реализацију Прогр-
ама из тачке 1. ове Одлуке, пласираће 
се са позиције Субвенције јавним пре-
дузећима - пољопривредна производ-
ња, утврђене Буџетом Министартсва 
за привреду Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде за 2014. годину, еконо-
мски код 614 500 – ПОД002 Субвенци-
је јавним предузећима – пољопривр-
една производња. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

Овом Одлуком ставља се ван сн-
аге Одлука о давању сагласности на 
,,Програм новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2014. годину” утврђених 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2014. годину на економском коду 
614 500 (ПОД002) - Субвенције јавним 
предузећима - пољопривредна произв-
одња, број: 03-14-684/14 од 08.05.2014. 
године. 
 

Члан 7. 
 

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

Број:03–14–1037/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р.                                                        
     Г о р а ж д е 

......................... 
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ПРОГРАМ НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА  У ПОЉОПРИВРEДИ 

ЗА 2014.ГОДИНУ. 
 
(ПРОГРАМ УТРОШКА СРEДСТАВА) 

 
Година:                2014. 
 

Датум:   Јули  2014. године 
 

Eкономски код:            614 500 
 

Назив економског кода:     Субвенције 
јавним предузећима - пољопривредна 
производња 
 

Назив Програма:    Програм новчаних  
               подстицаја у пољопривреди за 
               2014. годину 
 

Датум усвајања Програма: 
                                       23.07.2014. године.  
 

             Влада Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде у складу са За-
коном о новчаним постицајима 
у пољопривреди и руралном 
развоју на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде 
донијела је одлуку о усвајању 
Програма новчаних подстицаја 
у  пољопривредној производњи 
број:03-14-1037-1/14 од 23.07.2014. 
године („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде” број: 11/14). 

 

Интернет:         www.mp.bpkg.gov.bа 
 
 
Технички подаци о Програму 
 
Период реализације Програма:  
 01.01.2014 - 31.12.2014. године 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

Буџетска линија:      Субвенције јавним  
                 предузећима-пољопривредна  
                 производња 
 

Eкономски код:          614 500  
 

Аналитички код:      ПОД 002 
 

Буџетски раздјел:       17 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                   550.000,00 КМ 
 

Одговорно лице:  
       Демир Имамовић, дипл.ецц.  
 

Позиција одговорног лица:  Министар 
 

Контакт лице:     Расим Сијерчић 
 
Контакт-телефон:   038 227 857 
 

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

Интернет:        www.mp.bpkg.gov.bа 
 

Датум усвајања Програма: 
                                        23.07.2014.године.  
 
             Влада Босанско-подрињског ка- 

нтона Горажде, у складу са За-
коном о новчаним постицајима 
у пољопривреди и руралном 
развоју на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
донијела је Одлуку о усвајању 
Програма новчаних подстицај 
пољопривредној производњи 
број:03-14-1037./14 од 23.07.2014. 
године („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде” број: 11/14). 

 
 

У складу са чланом 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск- 

http://www.mp.bpkg.gov.bа/
mailto:tajnik@fmrpo.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.bа/


01.август/коловоз 2014. 
 
 
ог кантона Горажде за 2014.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:16/13), чланом 
2. Закона о новчаним подршкама у по-
љопривреди и руралном развоју („Сл-
ужбене новине Ф БиХ”, број: 42/10), 
чланом 8. Закона о новчаним подстиц-
ајима у пољопривреди и руралном ра-
звоју на подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 4/13), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М   П О Д С Т И Ц А Ј А 
и програм утрошка средстава Буџета 

за 2014. годину са економског кода 614 
500 - Субвенције јавним предузећима - 

пољопривредна производња 
 

-1- 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма утрошка сред-
става Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског кода 614 
500 - Субвенције јавним предузећима - 
пољопривредна производња гласи: 
 

ПРОГРАМ НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРEДИ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

-2- 
 

НАДЛEЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА 
ЗА ПРИВРEДУ 

 
На основу Закона  о кантоналн-

им министарствима и другим тијели-
ма кантоналне управе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона  
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Горажде” број:05/03) надлежности Ми-
нистарства за привреду су предлагање  
и провођење политике у области инд-
устрије, подузимање мјера за унапре-
ђење производње, управљање природ-
ним богатствима, осигурање услова за 
развој и унапријеђење пољопривреде, 
заштита и кориштење пољопривред-
ног земљишта, узгој, заштита и унап-
ређење шума, шумске комуникације и 
експлоатација шума, индустријске во-
де, водопривредне активности, кори-
штење вода у енергетске и рекреатив-
не сврхе, употреба и заштита вода, ул-
агања у привредна предузећа, промет 
роба и услуга, учешће у креирању по-
литике увоза и извоза, контрола ције-
на производа и услуга, закључивање 
економских споразума, креирање и 
имплементација политике кантоналн-
ог туризма, развој туристичких ресур-
са, развој рекреативних, рехабилитац-
ионих и других центара, промоција 
туризма, угоститељсто, подузетништ-
во, провођење политке развоја комун-
икација и транспортне инфраструкту-
ре, развој јавног саобраћаја, изградња, 
обнова и одржавање саобраћајница од 
значаја за кантон, модернизација цест-
овног саобраћаја и осигурање комуни-
кационих веза на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Програм подстицаја је  израђен 
у складу са Програмом развоја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде до 
2014. године и у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2014. годину. 
Програм је такођер усклађен и са Про-
грамом рада Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2014. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/14). 
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ОПИС ПРОГРАМА 
 

Програм новчаних подстицаја у 
пољопривредни за 2014. годину израђ-
ен је у складу са чланом 2. Закона о но-
вчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју („Службене новине 
Ф БиХ”, број: 42/10) и чланом 8. Зако-
на о новчаним подстицајима у пољо-
привреди и руралном развоју на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
4/13) и доноси га Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде за сваку ка-
лендарску годину. 

 
Законом о новчаним подстица-

јима у пољопривреди и руралном раз-
воју на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде су дефинисани изво-
ри и висина новчаних средстава, моде-
ли подстицаја, корисници-клијенти но-
вчаних подстицаја, услови за оствари-
вање новчаних подстицаја, реализаци-
ја остварења новчаних подстицаја, из-
вјештавање и чување документације, 
надзор над провођењем, казнене одре-
дбе, прелазне и завршне одредбе, као 
и друга питања у вези са новчаним по-
дстицајима у пољопривреди и рурал-
ном развоју на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  

 
 Законом о новчаним подстица-
јима обезбијеђена је сигурност и кон-
тинуитет новчаних подстицаја са циљ-
ем стварања и подстицања пољоприв-
редне производње до нивоа самоодр-
живости и профитабилности у форми 
тржишно оријентисаних робних пољ-
опривредних произвођача, запошљав-
ање у пољопривреди, подстицање тех- 
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ничко-технолошког и организационог 
унапређења сектора пољопривреде, 
осигурање стабилног пољопривредног 
дохотка и омогућавање адекватног жи-
вотног стандарда пољопривредним пр-
оизвођачима, чиме би се стекли усло-
ви за извоз појединих производа, сма-
њила зависност од увоза, гарантовано 
и сигурно снабдијевање становништ-
ва, задржавање становништва на рура-
лном подручју и рурални развој. Чла-
ном 6. Закона је прописано да се сред-
ства за новчане подстицаје утврђене 
законом осигуравају у Буџету Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за св-
аку календарску годину и да ће иста  
за 2014. година износити 3% од порез-
них и непорезних прихода Буџета Ка-
нтона.Чланом 29. Закона новчани под-
стицаји се реализују на основу Програ-
ма подстицаја којим се утврђују врсте 
подстицаја, висина подстицаја по једи-
ници производње, укупна вриједност 
новчаних подстицаја, општи и посеб-
ни критерији остваривања, те надзор 
и контрола њиховог провођења. Прог-
рам подстицаја доноси Влада на прије-
длог Министарства за привреду. 
 
 Овај Програм је проведбени акт 
Министарства за транспарентан, спец-
ифичан, мјерљив и временски одређен 
утрошак државне помоћи у подстица-
њу пољопривредне производње на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Дефинисање сврхе и оквира 
Програма прописано је Законом о нов-
чаним подстицајима и Законом о извр-
шењу Буџета.  

 
Имплементација Програма ће 

се провести у складу са Упутством за 
остваривање новчаних подстицаја, ко-
ји произилази из члана 30. Закона о но- 
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вчаним подстицајима у пољопривреди 
и руралном развоју на подручју Босан-
ско–подрињског кантона Горажде. 
 

Сврха Програма подстицаја у 
2014. години је пружање подршке у 
стварању услова за повећање обима 
пољопривредне производње, повећа-
ње запошљавања, повећање броја сам-
оодрживих пољопривредних произво-
ђача и осигурање стабилног пољопри-
вредног дохотка и омогућавање адекв-
атног животног стандарда пољопривр-
едним произвођачима. 
 

Сврха Програма јесте да се једн-
им проведбеним актом обезбиједе мех-
анизми прописани законима за додје-
лу новчаних подстицаја за примарну 
пољопривредну производњу из Буџе-
та Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 500 – Субвенције 
јавним предузећима -  пољопривредна 
производња Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2014. годину (у даљем тексту 
Програм), дефинише битне елементе 
за доношења Програма од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, као што су општи и посебни 
циљеви Програма, критерији за распо-
дјелу средстава, потребна средства, ко-
рисници средстава, процјена резулта-
та, те процјена непредвиђених расхода 
и издатака. 
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ПОЧEТАК И ВРИЈEМE 
ИМПЛEМEНТАЦИЈE ПРОГРАМА 

 
Кантонално министарство је об- 
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авезно доставити Програм Влади Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у 
року од 30 дана од дана усвајања Буџе-
та Босанско-подрињког кантона Гора-
жде, који тече од 31. децембра 2013. го-
дине („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
16/13). Програм новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2014. годину је ви-
шегодишњи програм који се проводи 
у периоду од 2011. до 2014. године.  
 

Имплементација Програма за 
2014. годину почиње доношењем ист-
ог од стране Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и трајаће до 31. 
12.2014. године. Крајњи рокови за дос-
тављање захтјева за кориштење средст-
ава прописани су Упуством.  
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СТАЊE ПОЉОПРИВРEДE 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДE 
 

Примарна пољопривредна про-
изводња представља окосницу опстан-
ка и развоја сваког друштва. Нажалост, 
производња хране (примарна пољоп-
ривредна производња) на простору 
кантона не користи све расположиве 
природне ресурсе, нити су искоришт-
ене све могућности за запошљавање у 
овом сектору. Због тих околности дош-
ли смо у позицију да имамо недовољ-
ну производњу пољопривредних про-
извода и да увозимо оно што смо до-
недавно извозили. 
 

Пољопривредни ресурси кант-
она су изузетни (велике неискориште-
не пољопривредне површине, климат-
ски услови, као и сви други елементи 
неопходни за развој примарне пољоп- 
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ривредне производње, као и велики 
број незапосленог становништва) и пр-
едстављају развојни привредни потен-
цијал. 
 

Имплементација Програма по-
дстицаја пољопривредне производње 
током 2010, 2011, 2012. и 2013. године 
већ је осигурала значајнији напредак у 
развоју пољопривредног сектора, пов-
ећању обима пољопривредне произво-
дње и повећању броја регистрованих 
запослених у пољопривреди. 
 

Иако је забиљежен значајан ре-
зултат по питању запослености, и да-
ље су присутни проблеми у сточарст-
ву који се огледају у смањењу сточног 
фонда крава, коња, коза, али са друге 
стране биљежи се раст сточног фонда 
оваца, кошница пчела, перади и кока 
носиља. 
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ПРОЦЈEНА НАПРEТКА  
И КЉУЧНE КОРEКЦИЈE ПРОГРАМА  

У 2014. ГОДИНИ 
 

(6.1) 
 

(Процјена напретка  
у протеклој години) 

 

Програмом развоја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, као једна 
од приоритетних реформи предвиђе-
на је реформа система подстицаја како 
би се осигурао ефикаснији механизам 
за креирање нових радних мјеста кроз 
повећање броја самоодрживих пољоп-
ривредних произвођача. Током 2013. 
године није дошло до пада броја запо-
слених у пољопривредном сектору, 
односно супротно - тај број је наставио  
континуирно расти.  
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(6.2) 
 

(Кључне корекције Програма  
за 2014. годину) 

 
Имајући у виду стање пољопр-

ивредног сектора, потенцијала за по-
љопривредну производњу, велики бр-
ој пољопривредних произвођача, при-
шло се детаљној изради ,,Програма 
новчаних подстицаја у пољопривредн-
ој производњи за 2014. годину”, гдје је 
одржан већи број консултантских саст-
анака. Закон о новчаним подстицајима 
прописује да се Програм постицаја за 
пољопривреду ставља на јавну распра-
ву прије него што га Министарство за 
привреду достави Влади Босанско-по-
дрињског кантона на расправу и усва-
јање. Одржане су јавне расправе, гдје 
су сви учесници могли дати приједло-
ге и сугестије на понуђени „Програм 
новчаних подстицаја у пољопривреди 
за 2014. Годину“. 
 

Основни параметри које смо ко-
ристили за израду ,,Програма новчан-
их Подстицаја у пољопривреди за 2014. 
годину” били су ,,Основна стратешка 
опредјељења у примарној пољопривр-
едној производњи на Босанско-подри-
њском кантону Горажде“, стање ресур-
са на кантону, анализа стања новчан-
их подстицаја у 2013. години, мишље-
ња општинских служби за пољопривр-
еду, произвођача и прерађивача пољо-
привредних производа, задруга, удру-
жења и других. 
 

Највећа корекција Програма у 
односу на протекле године јесте знача-
јно повећање ставке за измиривање об-
авеза из протекле године, обзиром да 
због буџетске кризе у 2013. години око 
40% подстицаја који су одобрени нису  
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исплаћени због значајног смањења бу-
џетских прихода. Због ових финансиј-
ских ограничења, у Програму за 2014. 
годину нису увођене нове компоненте 
подршке подстицаја развоја пољопри-
вредне производње, а неки износи по-
дстицаја за 2014. годину су умањени 
како би се осигурало да вриједност 
Програма за 2014. годину одговара из-
носу одобрених средстава за ове намје-
не у Буџету БПК Горажде за 2014. год-
ину. 
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ОПШТИ И ПОСEБНИ ЦИЉEВИ 
ПРОГРАМА 

 
(7.1) 

 

(Основни циљ) 
 

Основни циљ Програма подст-
ицаја је повећање обима пољопривре-
дне производње који омогућава повећ-
ање броја самоодрживих пољопривре-
дних произвођача и пољопривредног 
дохотка који може гарантовати адеква-
тан животни стандард пољопривредн-
им произвођачима. 

 
(7.2) 

 

(Посебни циљеви) 
 

Програм садржи посебне циље-
ве Програма у оквиру којих ће се пру-
жати подршка корисницима Програ-
ма.  

 
У складу са општим циљем, по-

себни циљеви Програма су: 
 

- Подстицање примарне пољоп-
ривредне производње кроз нов-
чане подстицаје за анималну и  
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биљну производњу (први посе-
бни циљ); 

- Подстицање запошљавања у се-
кору пољопривреде (други пос-
ебни циљ); 

- Унапређење и развој пољопри-
вредног сектора (трећи посебни 
циљ). 

 
(7.3) 

 

(Новчани подстицаји) 
 

У оквиру првог циља обезбије-
диће се новчани подстицаји за прима-
рну пољопривредну производњу у ск-
ладу са Законом и то за анималну и 
биљну производњу. 
 

Предвиђени новчани подстица-
ји су економског карактера који приз-
нају економску производњу код фарм-
ера и стварају услове за продају произ-
вода за домаћу индустрију и тржиште. 
Подстицаји ће се обезбиједити у аним-
алној и биљној производњи, подстица-
ји за суфинансирање израде млијечн-
их картона, подстицај за надоканду 
штете за нешкодљиво уклањање серо-
позитивних животиња. У оквиру овог 
циља корисници могу аплицирати на 
резервна средства у складу са одредба-
ма Програма. 

 
(7.4) 

 

(Подстицање запошљавања  
у сектору пољопривреде) 

 
У оквиру другог посебног циља 

под додатним условима обезбиједиће 
се новчани подстицаји за мјере које до-
приносе достизању комерцијалног ст-
атуса комерцијалног пољопривредног 
произвођача и његовог успјешног пос- 
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ловања након регистрације као самос-
талног пољопривредног обртника. 
 

Подстицаји ће се обезбиједити 
кроз увећане новчане подстицаје за пр-
оизводње у биљној и анималној произ-
водњи, гљиварској производњи, прои-
зводњу меркантилног кромпира, суф-
инансирање пољопривредних произв-
ођача – самосталних пољопривредних 
обртника за доприносе на плате запос-
лених. 
 

(7.5) 
 

(Подстицаји за унапређење 
и развој пољопривреде) 

 
 У оквиру трећег посебног циља 
обезбиједиће се подршка појединачн-
им пројектима из области пољоприв-
реде који доприносе унапређењу и ра-
звоју пољопривредне производње.  
 

Подршка ће се обезбиједити кр-
оз провођење пројеката и активности 
као што су организовање сајмова, наб-
авка пољопривредне механизације и 
опреме, регресирање камата по креди-
тима одобреним за пољопривредну 
производњу. 
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ПОТРEБНА СРEДСТВА  
ЗА ПРОВОЂEЊE ПРОГРАМА 

 

(8.1) 
 

(Висина средстава  
за провођење Програма) 

 

Потребна средства за провође-
ње Програма у 2014. години дефини-
сана су Буџетом Босанско-подрињског 
кантона („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 
16/13), на економском коду 614 500 – 
Субвенције јавним предузећима -  по-
љопривредна производња, у износу од 
550.000 КМ. 
 

(8.2) 
 

(Финансијски план Програма) 
 

Финансијским планом за пери-
од од  2011. до 2014. године планирана 
су укупна новчана средства у износу 
од 2.894.000 КМ. 
 

У периоду протекле четри го-
дине, од 2010. до 2013.године за ове на-
мјене је извршено укупно 2.106.413,84 
КМ. 

Табела1: 
 

Преглед укупног годишњег буџета Програма за 2011-2014. годину (у КМ) 
 

Посебни циљеви 2011. 2012. 2013. 2014.* 
Тотал 

2010-2013. 
Тотал 

2011-2014. 
       

Одобрено 669.000 700.000 650.000 550.000 2.569.000 2.569.000 
       

Извршено 668.949 485.602 269.879 0 1.424.430 1.154.551 
       

       

Новчани подстицаји 440.051  208.778  440.051 440.051 
       

Запошљавање  
у пољопривреди 

182.916  44.368  182.916 182.916 
       

Развој пољопривреде 45.980   16732,5   45.980 45.980 
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(8.3) 
 

(Максимални буџет по компонентама) 
 
 Програмом се утврђује висина, 
односно максимални и минимални из-
нос средстава за сваки посебни циљ 
Програма. Максимална или минимал-
на висина средстава за појединчни сп-
ецифични циљ представља једну фин-
ансијску компоненту Програма. 
 

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

1. Минимални буџет  
за новчане подстицаје  341.292,6 КМ 

2. Минимални буџет  
за комерцијални 
статус             112.317,4 КМ 

3. Максимални буџет  
за развој пољопри- 
вредне производње       156.256,5 КМ

  
(8.4) 

 

(Редистрибуција средстава) 
 

У случају потребе, Министарст-
во може направити редистрибуцију ср-
едстава са једног на други посебни циљ 
у износу до максимално 10 процената 
од износа средстава планираних за св-
аки посебни циљ са које се средстава 
преносе. Редистрибуцију ових средста-
ва Министарство ће извршити одлук-
ом министра. 
 

Током имплементације Програ-
ма, уколико дође до повећања или см-
ањења обима пољопривредне произв-
одње у оквиру сваког посебног циља, 
Министарство може направити редис-
трибуцију средстава са једне на другу  
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компоненту у износу до максимално 
20 процената од износа средстава пла-
нираних за компоненту са које/на  ко-
ју се средстава преносе. Редистрибуци-
ју ових средстава Министарство ће из-
вршити одлуком министра. 

 
У случају постојања оправдане 

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

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

-9- 
 

КРИТEРИЈИ ЗА РАСПОДЈEЛУ 
СРEДСТАВА 

 
(9.1) 

 

(Начин расподјеле средстава) 
 

 Финансијска средства одобрена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2014. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 16/13), на економс-
ком коду 614 500 – Субвенције јавним  



Број 11 – страна 1494 
 
 
предузећима - подстицај пољопривре-
ди у укупном износу 550.000 КМ рас-
поређиваће се на основу одобрених за-
хтјева за новчане подстицаје у прима-
рној пољопривредној производњи и 
одобрених новчаних подстицаја за ре-
ализацију пројеката у складу са одре-
дбама овог Програма и критерија који 
су саставни дио Програма те Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
2014. години. 
 

 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених пројеката, захтје-
ва за подстицаје у складу са сваким по-
себним циљем Програма. Коначне од-
луке о додјели  помоћи кориснку или 
корисницима средстава из овог Прогр-
ама доноси Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Одобреним средствима прио-
ритетно ће се извршити уплата новч-
аних подршки по захтјевима из 2013. 
године. 
 

Средства из овог Програма до-
дјељиваће се у форми пројектног фин-
ансирања (плаћање унапријед) и у фо-
рми субвенционирања трошкова (нак-
надно плаћање). Додјела средстава се 
може вршити у хитним случајевима и 
на основу захтјева за подршком у реа-
лизацији појединачне активности или 
потребе искључиво на начин пропис-
ан Програмом. 
 

(9.2) 
 

(Критерији за расподјелу) 
 

Средства из Буџета Кантона ће 
се додјељивати корисницима у складу 
са одредбама овог Програма.  

 

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

Eлиминаторни критерији за ра-
сподјелу средстава из Програма су: 
 

1. испуњавање општих услова за кор-
иштење подстицаја, 

2. испуњавање посебних услова за ко-
риштење подстицаја. 

3. испуњавање општих и посебних кр-
итерија који су предвиђени за кор-
иснике за остваривање подстицаја 
у оквиру модела производње. 

 

Критериј по основу којег ће се 
рангирати корисници средстава су: 
 

1. Резултат процеса аплицирања, сел-
екције и евалуације пројеката и за-
хјева. 

 

Програмом подстицаја примар-
не пољопривредне производње за 2014. 
годину планиране су врсте подстицаја 
и општи и посебни критерији за оства-
ривање новчаних подстицаја, који се 
налазе у табели 2 овог Програма. 
 

(9.3) 
 

(Општи услови за учествовање 
 у Програму) 

 

 Општи услови омогућавају уче-
шће правних и физичких лица као ко-
рисника средстава (у даљем тексту ко-
рисник-клијент). Општи услови за уче-
шће апликаната у Програму су: 
 

- да је уписан у Регистар пољопр- 



01.август/коловоз 2014. 
 
 

ивредних газдинстава и клијен-
ата, 

- да имају пољопривредну прои-
зводњу на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде, 

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

 
(9.4) 

 

(Посебни услови за учествовање 
 у Програму) 

 
Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру првог пос-
ебног циља су: 
 

- да немају неизмирених обавеза 
за порезе и доприносе, осим об-
авеза за које су обухваћене угов-
ором о репрограмирању обавеза; 

- да испуњавају опште и посебне 
критерије прописане Програм-
ом и Упуством. 
 
Посебни услови који се примје-

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

- да су регистровани као самоста-
лни пољопривредни обртници, 
земљорадничке задруге, пољоп-
ривредне задруге, ветеринарске 
станице или друштва огранич-
ене одговорности, 

- да имају минимално једног и 
максимално пет стално запосле-
них радника, 

- да испуњавају опште и посебне 
критерије прописане Програм-
ом и Упуством; 

- да немају неизмирених обавеза  
за порезе и доприносе, осим об-
авеза за које су обухваћене угов-
ором о репрограмирању обавеза. 
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Посебни услови који се примје-
њују за апликанте у оквиру трећег по-
себног циља  су: 
 

- да су регистровани као пољопр-
ивредне задруге, земљораднич-
ке задруге и удружења која су 
активна у области пољопривреде; 

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

 

(9.5) 
 

(Кандидовање захтјева за новчане 
подстицаје, приједлога пројеката  

и захтјева за резервним средствима) 
 

Подношење захтјева за новчани 
подстицај у примарној пољопривредн-
ој производњи могуће је искључиво у 
случајевима који су дефинисани Прог-
рамом. Захтјеве за средства могуће је 
подносити у роковима прописаним уп-
утствима за остваривање подстицаја. 
Захтјеви за остваривање права на нов-
чане подстицаје у области примарне 
пољопривредне производње обрађив-
аће се на основу критерија прописан-
их Упутством. 
 

У оквиру Програма могуће је 
достављање приједлога за суфинанси-
рање пројекта и финансирање захтјева 
из резервних средстава у складу са ус-
ловима прописаним Програмом. Прој-
екти и захтјеви за средствима достав- 
љају се у форми прописаној од стране 
Министарства за привреду Босанско – 
подрињског кантона Горажде.  

 

 Приједлози пројеката доставља-
ју се у складу са јавним позивом који се 
расписује у складу са одредбама Прог- 
рама.  
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Достављање захтјева за средств-
има обрађиваће се у складу са проце-
дурама аплицирања и оцјењиваће се 
од стране комисије Министарства за 
привреду на основу критерија који су 
саставни дио Програма.  
 

(9.6) 
 

(Одобравање захтјева за подстицај 
пољопривредној производњи, 
приједлога пројеката и захтјева  

за средствима) 
 

 Правилно попуњавање пропис-
ане форме омогућава да се сви аспекти 
захтјева за подстицај примарној пољо-
привредној производњи, приједлога 
пројекта или захтјева за средствима ад-
екватно селектују и процијене. 
 

Одобравање новчаних подстиц-
аја у пољопривредној производњи пр-
оводи се на начин прописан процеду-
рама аплицирања и упутствима за ос-
тваривање подстицаја. 
 

Сви приједлози пројеката или 
захтјеви се одобравају у складу са про-
цедурама аплицирања, селекције, ева-
луације и рангирања. 
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ПРОЦEДУРE АПЛИЦИРАЊА,  
СEЛEКЦИЈE И EВАЛУАЦИЈE 

ПРОЈEКАТА И ЗАХТЈEВА  
ЗА СРEДСТВИМА 

 
(10.1) 

 

(Клијент - апликант) 
 

Физичка и правна лица која  ис-
пуњавају опште услове за остваривање 
новчаних подстицаја имају статус апл- 
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иканта. 
 

Физичка и правна лица која ап-
лицирају на средства у оквиру подсти-
цаја за достизање комерцијалног ста-
туса и подстицаја у оквиру развоја по-
љопривреде морају испујавати посеб-
не услове и критерије за остваривање 
новчаних подстицаја. 
 

(10.2) 
 

(Подношење захтјева  
за новчаним подстицајима) 

 
Подношење захтјева за средств-

има новчаних подстицаја у примарној 
пољопривредној производњи у оквиру 
првог посебног циља врши се путем 
прописаних образаца захтјева (З/1-А, 
З/1-Б,З/ОП ) у складу са Упуством за 
остваривање сљедећих подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи за подстицаје са позиција: 
 

A. Подстицаји анималној произво-
дњи  

 

(Позиције: А/1-1, А/1-2, А/1-3,  
А/1-5, А/1-6, А/1-7, А/1-9), 

 

(Позиције за пренос из 2013.год-
ине: А-1-3-1; А/1-4;А/1-5-1а) 

 

         Б. Подстицаји биљној производњи 
 

(Позиције: Б/1-1, Б/1-2, Б/1-2-2; 
Б/1-3;  Б/1-4, Б/1-6,) 

 

Позиције за пренос из 2013.год-
ине: Б/1-1-1; Б/1-2-1; Б/1-2-2а; 
Б/1-3-1;Б-1-4-1; Б/1-6-1 

 

        Ц. Остали подстицаји 
 

(Позиције: Д/1-1, Д/1-2; E) 
(Позиције за пренос из 2013. го-    
дине: Д/1-1-1) 
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       Д.  Позиција: E 
 

Подношење захтјева за средств-
има новчаних подстицаја за запошља-
вање у оквиру другог посебног циља 
врши се путем прописаних образаца 
захтјева (З/1-А, З/1-Б,З/1-М,З/ОП)  у 
складу са Упутством за остваривање 
подстицаја у примарној пољопривред-
ној производњи за подстицаје са пози-
ција: 
 

A. Додатни подстицај у анималној 
производњи 

 

(Позиције: А/1-5-1, А/1-6-1, 
А/1-7-1, А/1-8) 

 

(Позиције за пренос из 2013.год-
ине: А/1-5-1б) 

 

Б.  Додатни подстицаји у биљној   
     производњи 

       

(Позиције: Б/1-5, Б/1-7; Б/2-1) 
      

(Позиције за пренос из 2013.год-
ине: Б/1-5-1) 

 

       Ц.  Додатни подстицаји за капитал 
             -на улагања  
 

(Позиција: Ц/1-1) 
 

(Позиције за пренос из 2013.год-
ине: Ц/1-1а; Ц/1-2) 

 

        Д. Подстицаји за суфинансирање  
  доприноса 
 

(Позиције: Д/1-4; Д/1-5; Д/1-6) 
 

(Позиције за пренос из 2013.год-
ине: Д/1-6-1) 

 
Подношење захтјева за средства 

новчаних подстицаја у области развоја 
пољопривредне производње у оквиру 
трећег посебног циља врши се путем  
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прописаних образаца захтјева (З/ОП, 
З/1-Р) у складу са Упуством за оствар-
ивање подстицаја у примарној пољо-
привредној производњи за подстицаје 
са позиција: Д/1-3, аплицирају за захт-
јевом З/ОП у складу са процедурама 
аплицирања из овог Програма.  
 

(10.3) 
 

(Подношење  приједлога  пројеката) 
 

Лица која поред општих испу-
њавају и посебне услове Програма им-
ају статус апликанта за пројектно фин-
ансирање капиталних улагања у окви-
ру линије Д/1-3. 
 

Апликант може доставити само 
један приједлог пројекта у којем је пл-
анирано кориштење из средстава из 
овог Програма на основу јавног позива 
који објављује Министарство. 
  

(10.4) 
 

(Финансирање  пројеката) 
 

Укупан буџет предложеног пр-
ојекта не може бити мањи од 5.000,00 
КМ. Апликације Пројеката за суфина-
нсирање одржавања сајмова на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде у висини од 2.000 КМ - 20.000 КМ 
за позицију Д/1-3. 
 

(10.5) 
 

(Захтјеви  за  средствима резерве) 
 

 Апликанти могу доставити зах-
тјев за средствима резерве за додјелу 
новчаних подстицаја за реализацију 
појединачних активности у складу са 
одредбама овог Програма и након обј-
ављивања јавног позива. 
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Апликанти у случају  постојања  
хитних или специфичних потреба ко-
је су директно повезане са циљевима  
Програма, могу доставити захтјеве за  
средствима у складу са одредбама Пр-
ограма. 
 

Апликанти на резервна средст-
ва аплицирају у форми захтјева за сре-
дствима прописаној од стране Минис-
тарства за привреду (образац З/1-Р). 

 
(10.6) 

 

(Обавезни  садржај   
захтјева за средства резерве) 

 
 Садржај захтјева за средствима 
дефинисан је Упутством за остварива-
ње подстицаја Министарства за привр-
еду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. Приликом аплицирања у виду  
захтјева за одобравање средстава резе-
рве, апликант је дужан навести  сљеде-
ће  информације: 
 

- разлог због којег тражи одобра-
вање  средстава, 

- укупни износ потребних средс-
тава, 

- тражени износ новчаних средс-
тава, 

- износ средстава који би се обез-
биједио из других извора, 

- релевантну документацију кој-
ом се доказује оправданост под-
ношења захтјева, насталих тро-
шкова и потребних средстава.  

 
(10.7) 

 

(Финансирање  захтјева   
за  средствима резерве) 

 

 Финансирање захтјева за средс- 
 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
тава резерве проводи се у складу са 
Програмом. 
 
 Захтјеви за одобравање средста-
ва у појединачном случају не могу би-
ти већи од 2.000 КМ. Властита средст-
ва апликанта су пожељна, али нису об-
авезујућа. У току године апликант  мо-
же поднијети само један захтјев за сре-
дствима. 
 

(10.8) 
 

(Подношење апликација,  
отварање  апликација  

и административна  провјера) 
 
 Захтјеви за остваривање новча-
них подстицаја за подстицање пољо-
привредне производње, приједлози пр-
ојеката и захтјеви за резервна средства 
подносе се кантоналном Министарст-
ву за привреду у форми прописаној у 
овом Програму и Упуству за оствари-
вање подстицаја у примарној пољопр-
ивредној производњи. 
 
 Административна провјера се 
проводи у циљу утврђивања да ли ап-
ликант испуњава услове за остварива-
ње новчаних подстицаја у складу са ус-
ловима за различите специфичне ци-
љеве Програма. 
 

Апликације на захтјеве за сред-
ствима се отварају након пријема и  као 
такве упућују у процедуру администр-
ативне провјере и  оцјењивања. 
 

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

Отварање апликација и админ-
истративна провјера за приједлоге пр-
ојеката проводе се најкасније 30 дана 
од затварања јавног позива. 
 

 Административном провјером 
Министарство (Сектор за пољопривре-
ду) ће провјеравати да ли је свака апл-
икација задовољила сљедеће  услове: 
 

- да апликант испуњава опште ус-
лове за учествовање у Програму, 

- да  апликант испуњава посебне 
услове за учествовање у Програму, 

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

- да је документација потпуна и 
исправно  попуњена у складу са 
прописаном формом. 

 

За апликације које задовољавају 
предходне услове, у административној 
провјери захтјева за новчане подстица-
је Министарство врши провјеру доку-
ментације у складу са Упуством, утвр-
ђује чињенично стање на терену и об-
рађује захтјеве у складу са Програмом 
и Упуством.  
 

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

Приједлози пројеката писани 
руком ће бити аутоматски одбијени.  
 

Након проведене администрат- 
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ивне процедуре, Министарство ће оба-
вијестити све апликанте о резултатима 
административне провјере. 
 

(10.9) 
 

(Одобравање новчаних подстицаја) 
 

Након обраде и провјере доста-
вљене документације, кантонално Ми-
нистарство врши обрачун новчаних 
подстицаја само за клијенте чији су за-
хтјеви благовремени, основани и пот-
пуни. Обрачун новчаних подстицаја 
врши се на прописаним обрасцима у 
складу са Упуством у прописаним рок-
овима. 
 

(10.10) 
 

(Селекција приједлога пројеката) 
 

За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања пројеката 
Министарство формира комисију. Ко-
мисија све достављене апликације раз-
матра и евалуирају у периоду од макс-
имално 30 дана од завршетка админи-
стративне провјере. У евалуацији про-
јеката комисија примјењује пет група 
индикатора и то: 
 

 Финансијски и оперативни 
капацитети апликанта 

 Релевантност 
 Методологија 
 Одрживост 
 Буџет  и трошковна ефикасност 

 

(10.11) 
 

(Селекција захтјева  
за средствима резерве) 

 

Селекција достављених захтјева  
за подстицаје примарној пољопривре-
дној производњи проводи се у складу  
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са Упуством. Комисија проводи евалу-
ацију након проведене администрати-
вне провјере. У селекцији захтјева за 
средствима комисија примјењује три 
групе индикатора и то: 
 

 Релевантност 
 Одрживост 
 Буџет  и трошковна ефикасност  

 

(10.12) 
 

(Оцјењивање пројеката  
и захтјева за резерва средства) 

 

Оцјењивање приједлога пројек-
ата и захтјева за резервним средствима 
се проводи на основу скале за евалуа-
цију. Евалуациони критерији су поди-
јељени у оквиру група и подгрупа. За 
сваку подгрупу комисија даје оцјену 
између 1 и 5 према сљедећим категор-
ијама процјена:  
 

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

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

Пројекти који имају мање од 70 
бодова, односно захтјеви за средствима 
који имају мање од 50 бодова се одба-
цују у првом кругу селекције. Уколико 
је укупан резултат у поглављу релева-

нтност мањи од 15, апликација се од-
бија без обзира на добивен укупан ма-
ксималан број бодова. Уколико је уку-
пан резултат у поглављу буџет и тро-

шковна ефикасност мањи од 10, апл-
икација се одбија без обзира на доби-
вен укупан максималан број бодова. 
 

Комисија ће процјењивати вриј-
едност индикатора. Сви чланови ком-
исије додјељују оцјене, а укупан број 
бодова се добија када се оцјене добиве-
не од свих чланова комисије подијеле 
са бројем чланова комисије. 

 
(10.13) 

(Скала за евалуацију) 
 

ОПИС ИНДИКАТОРА ПРОЈEКТИ ЗАХТЈEВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
 пројектом 

5  

1.2.  Процијењени ниво знање за имплементацију пројеката 5  

2.    Релевантност 30 30 

2.1. Колико је апликација релевантна посебни циљ Програма? 5x2 5x2 
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2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете из Прог-
рама? 

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 одговарајуће и 
конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима 
пројекта? 

5  

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

5  

4.   Одрживост 20 20 

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

5 5 

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

5x2 5x2 

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

5 5 

5.   Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

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

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
 (10.14) 

 

(Процедуре одобравања захтјева  
за подстицаје у примарној 

пољопривредној производњи) 
 

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

Захтјеви поднесени Министарс-
тву за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде (сектор пољопривре-
де) након 31.12.2013. године (подстицај 
за произведено кравље млијеко за мјес-
ец децембар, производња конзумне ја- 
буке и набавка пољопривредне механ-
изације и опреме – ,,купљена опрема у 
децембру 2013. године“) преносе се у  
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наредну годину. Министарство за пр-
ивреду ће запримљене захтјеве за сјет-
ву пшенице у јесењем року 2013.годи-
не обрадити  до 30.05.2014. године у ск-
ладу са Програмом и Упутствима из 
2013. године. 

  Поред наведених захтјева, у Бу-
џет 2014. године преносе се и сљедећи 
захтјеви за остваривање новчаних под-
стицаја и то у области анималне прои-
зводње (узгој женске расплодне тела-
ди, држање основног стада оваца и ко-
за-физичка лица, држање основног ст-
ада оваца и коза-правна лица,узгој пр-
иплодних јуница), у области биљне 
производње (подизање засада јагодич-
астог воћа - прољеће – јесен 2013, прои-
зводња малине, производња конзумне 
јабуке, производња индустријске јабу-
ке, производња у затвореном просто-
ру-пластеничка производња - физичка 
лица, производња у затвореном прост-
ору - пластеничка производња – прав-
на лица);  у дијелу капиталних инвест-
иција: набавка пољопривредне механ-
изације и опреме, суфинансирање пр-
ојеката за изградњу и реконструкцију 
шталских објеката за ситну стоку (овце 
и козе); у дијелу осталих подстицаја: 
регресирање камата по кредитима од-
обраним за пољопривредну производ-
њу и израда млијечних картона. Све 
створене обавезе из 2013. године реал-
изираће се у складу са Програмом и 
Упуством из 2013. године. 

 
(10.15) 

 

(Процедуре одобравања  
приједлога пројеката) 

 
Пројекте који су у процесу ева-

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

одобравају се сви најбоље рангирани  
пројекти до висине расположивих ср-
едстава која су дефинисана за сваки по-
јединачни циљ. Сви најбоље рангира-
ни пројекти за које постоје  распложи-
ва средства имају статус одобрених  пр-
ојеката. 
 

Приједлози пројеката који има-
ју више од 70 бодова, али за чије фина-
нсирање нема расположивих средста-
ва стављају се на листу чекања у случа-
ју обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма. 
 

У правилу, комисија предлаже 
одобравање пројеката у пуном износу. 
У изузетним случајевима, комисија уз 
образложење предлаже одобравање пр-
ојекта у умањеном износу у зависнос-
ти од резултата процеса евалуације и 
провјере на терену.   
 

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

Истовремено са приједлогом од-
луке о одобравању средстава из Буџе-
та, Влади се доставља одобрени прије-
длог пројекта и нацрт уговора о фина-
нсирању или суфинансирању одобре-
ног пројекта. 
 

У случају да је планирано суф-
инансирање пројекта веће од 6.000 
КМ, уз нацрт уговора подноси се и  
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приједлог закључка Владе о давању 
сагласности министру за привреду за 
потписивање уговора.  
 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације пројекта, вријеме 
имплементације, обавезе корисника ср-
едстава и Министарства за привреду и 
начин обезбјеђења инструмената за ос-
игурање намјенског утрошка средста-
ва. 
 

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

(10.16) 
 

(Процедуре одобравања  
Захтјева за средствима резерве) 

 
Апликацију поднесену у фор-

ми захтјева за средства комисија ранг-
ира по броју освојених бодова, за оне 
захтјеве које су добили више од 50 бод-
ова.  
 

Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање захтје-
ва у пуном или умањеном износу у за-
висности од резултата процеса евалу-
ације. У току провођења процедура од-
обравања захтјева комисија води рачу-
на о претходно одобреним захтјевима, 
односно пројектима који се налазе у 
процесу одобравања. Комисија може 
предложити привремену суспензију пр-
оцедура одобравања захтјева највише 
до 3 мјесеца, након чега доноси конач-
ни приједлог одлуке. 

Захтјеви за средствима који има-
ју више од 50 бодова, али за чије фина-
нсирање нема расположивих средста- 

Број 11 – страна 1503 
 
 
ва стављају се на листу чекања у случа-
ју обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма.  
 

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

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

-11- 
 

КРИТEРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊE 
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА, 

УКУПНА ВРИЈEДНОСТ 
ПОДСТИЦАЈА И ВИСИНА 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРEДСТАВА 
 

(11.1) 
 

(Критерији за остваривање  
новчаних подстицаја) 

 
Програмом подстицаја примар-

не пољопривредне производње за 2014. 
годину планиране су врсте подстицаја 
и општи и посебни критерији за оства-
ривање новчаних подстицаја. Преглед 
подстицаја и критерија налази се у та-
бели:                                                           
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Табела 2: 
 

Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја 
 

КОД 
ВРСТА 

ПОДСТИЦАЈА 

КРИТEРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊE ПОДСТИЦАЈА 

Основни критерији Посебни критерији (квоте) 

А/1 ПОДСТИЦАЈИ У АНИМАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

А/1-1 Производња 
свјежег крављ-
ег млијека 
2014. године 

- регистровани у кантонал-
но узгојноселекционој слу-
жби  

- који имају закључен угов-
ор са регистрованим пре-
рађивачем или откупљив-
ачем  

- носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина  
и услови: 
100 литара мјесечно 
 

Максимална количина: 
500 литара мјесечно 
 

Додатни критерији: 
Минимална млијечна маст 
3,2 %. 

А/1-2 Производња 
свјежег крављ-
ег млијека из 
2013. године 
мјесец децем-
бар 

- Основни критерији су пр-
описани у Програму и Уп-
утству за 2013. годину. 

Посебни критерији су 
прописани у Програму  
и Упутству за 2013. годину. 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за ост-
варивање новчаних подсти-
цаја из 2013.године 

 
 
А/1-3  

Узгој 
приплодних 
јуница 

- Корисник који је уписан у 
Регистар произвођача пр-
иплодне стоке 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта  

Минимална количина: 

Једна приплодна јуница 
 

Максимална количина: 
Једна приплодна јуница 

 
 
А/1-3-1 

 
Узгој 
приплодних 
јуница –
ПРEНОС ИЗ 
2013.године. 

- Корисник који је уписан 
у Регистар произвођача 
приплодне стоке 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта  

Минимална количина: 
Једна приплодна јуница 
 

Максимална количина: 
Једна приплодна јуница 
 

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

 
А/1-4 

 
Узгој женске 
расплодне 
телади-
ПРEНОС из 
2013. године 

- Корисник који је уписан у 
Регистар произвођача пр-
иплодне стоке 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта  

Минимална количина: 
Једно женско расплодно теле 
 

Максимална количина: 
Није ограничена 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за 
остваривање новчаних 
подстицаја из 2013.године. 
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А/1-5  

 
Држање 
основног стада 
оваца и коза 
 
 

- Корисник кој има основно 
стадо 

- Животиње морају бити об-
иљежене у складу са Прав-
илником о обавезном озн-
ачавању и упису у јединст-
вени Регистар оваца, коза 
и свиња („Службене нови-
не Федерације БиХ“ број 
78/07) 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина: 
50 одраслих грла оваца или 
25 одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 
Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
Фармери остварују право на 
кантонални новчани подсти-
цај унутар основног стада ов-
аца и коза, само за приплод-
на одрасла женска грла. 

 
 
А/1-5-1а 

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

- Корисник кој има основно 
стадо 

- Животиње морају бити об-
иљежене у складу са Прав-
илником о обавезном озн-
ачавању и упису у јединс-
твени Регистар оваца, коза 
и свиња («Службене нови-
не Федерације БиХ” број 
78/07) 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина: 
50 одраслих грла оваца или 
25 одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
Фармери остварују право на 
кантонални новчани подст-
ицај унутар основног стада 
оваца и коза, само за припл-
одна одрасла женска грла. 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстица-
ја из 2013.године. 

 
А/1-5-1 

 
Држање 
основног стада 
оваца и коза  

- Корисник - клијент који 
има основно стадо 

- Да су регистровани као по-
љопривредни обртници 
или СПП, СПО, ЗЗ и ДОО 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

 

Минимална количина: 

50  одраслих грла оваца или  
25 одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 

Фармери остварују право на 
кантонални новчани подсти-
цај унутар основног стада ов-
аца и коза, само за приплод-
на одрасла женска грла. 

 
А/1-5-1б 

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

- Корисник - клијент који 
има основно стадо 

- Да су регистровани као 
пољопривредни обртници 
или СПП, СПО, ЗЗ и ДОО. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

 

Минимална количина: 
50  одраслих грла оваца или  
25 одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 

Фармери остварују право на 
кантонални новчани подсти-  
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   цај унутар основног стада ов-
аца и коза, само за приплод-
на одрасла женска грла. 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 

 
А/1-6     

Држање 
пчелињих 
друштава 

- Корисник који има актив-
но пчелиње друштво 

- Носилац газдинства  

Минимална количина: 
Најмање 30 (тридесет) пчел-
ињих друштава  
 

Максимална количина: 
Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
Кошнице пчела могу бити 
смјештене максимално на 
двије локације. 
 

Корисници морају бити чла-
нови удружења пчелара која 
су регистрована на подручју 
БПК Горажде  

 
 
А/1-6-1    

 
Држање 
пчелињих 
друштава 

- Корисник-клијент који 
има активно пчелиње дру-
штво 

- Да су регистровани као 
пољопривредни обртници 
или СПП, СПО, ЗЗ и ДОО. 

 

Минимална количина: 

Најмање 30 (тридесет) пчел-
ињих друштава  
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији:  
Кошнице пчела могу бити 
смјештене максимално на 
двије локације. 
 

Корисници морају бити чла-
нови удружења пчелара која 
су регистрована на подручју 
БПК Горажде 

 
А/1-7  

 
Држање 
матичног 
стада крава 
(млијечна 
грла) 

- Корисник који има матич-
но стадо крава 

- Матично стадо крава мора 
бити регистровано код на-
длежне  ветеринарске ста-
нице (у складу са Правил-
ником о обиљежавању жи-
вотиња и схеми контроле 
кретања животиња “Служ-
бени гласник БиХ”, број 
28/03). 

- Носилац газдинства  

Минимална количина: 
Два млијечна грла 
 

Максимална количина: 

Двадесет грла(20) 
 

Додатни критерији: 

Нема 

 



01.август/коловоз 2014.                                                                          Број 11 – страна 1507 
 
 

 
А/1-7-1 

 
Држање 
матичног 
стада крава 
(млијечна 
грла) 

 

- Корисник-клијент који 
има матично стадо крава 

- Да су регистровани као по-
љопривредни обртници 
или СПП, СПО, ЗЗ и ДОО. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

Минимална количина: 
Два млијечниа грла 
 

Максимална количина: 

Двадесет грла(20) 
 

Додатни критерији:  
Нема 

 
 
А/1-8      

 
 
Држање кока 
носиља 

- Корисник-клијент који 
има матично стадо кока 
носиља. 

- Да су регистровани као 
пољопривредни обртници 
или СПП. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

Минимална количина: 
1.000 кока носиља 
 

Максимална  количина: 

5.000 кока носиља  
 

Додатни критерији: Нема 

 
А/1-9 

 
Вјештачко 
осјемењавање 
крава 

- Ветеринарске станице које 
су регистроване на подру-
ју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за вршење 
ових послова и испуњавају 
услове на основу Закона о 
ветеринарству („Службене 
новине Ф БИХ“ број: 46/00) 
и Правилника о увјетима у 
погледу простора, кадра и  
ветеринарско-техничке 
опреме за оснивање вете-
ринарских организација и 
ветеринарских установа 
(„Службене новине ФБиХ“  
број: 6/03). 

- Посебни критерији нису 
прописани 

    

Б/1 Подстицаји у биљној производњи 
    

 
Б/1-1    

 
Заснивање 
нових засада 
јагодичастог 
воћа 

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

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина: 
0,1 ха. 
 

Максимална количина: 
Прописани додатком II Фед-
ералног Закона о новчаним 
подршкама („Службене нов-
ине ФБиХ“ 42/10) 
 

Додатни критерији: 
Број садница по дунуму не 
може бити мањи од  пропис-
аних стандарда 
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Б/1-1-1    

 
 
Заснивање 
нових засада 
јагодичастог 
воћа-ПРEНОС 
ИЗ 2013.године 

- Власници земљишта или 
имају земљиште у закупу 
на којем заснивају засад ја-
годичастог воћа јагоде, ма-
лине, купине, боровнице, 
бруснице, огрозда и арон-
ије.  

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина: 
0,1 ха. 
 

Максимална количина: 

Прописани додатком II Фед-
ералног Закона о новчаним 
подршкама («Службене нов-
ине Федерације БиХ” 42/10) 
 

Додатни критерији: 
- Број садница по дунуму не 
може бити мањи испод  про-
писаних стандарда. 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстица-
ја из 2013.године. 

 
Б/1-2   

 
Производња 
конзумне  
јабуке род 
2014.година 

- Корисници и клијенти ко-
ји производе конзумну јаб-
уку и имају закључен угов-
ор са регистрованим пре-
рађивачем, откупљивачем 
или трговинском  организ-
ацијом и који су регистро-
вани код надлежног   орга-
на.  

- Носилац газдинства, носи-
лац обрта и з.з. 

Минимална количина: 

1.000 (хиљада) кг 
 

Максимална количина: 
Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
Нема 

 
Б/1-2-1 

 
Пренос 
производње 
конзумне 
јабуке род 
2013. године 

- Основникритерији су про-
писани у Програму и Упу-
ствима из 2013. године 

Минимална количина. 
500 (петстотина) кг 
 

Максимална количина: 
Није ограничено  
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстица-
ја из 2013.године. 
 

Додатни критерији: Нема 
 
Б/1-2-1а 

 
Производња  
и откуп 
Конзумне 
јабуке-
ПРEНОС ИЗ 
2013.ГОДИНЕ 

- Основникритерији су про-
писани у Програму и Упу-
ствима из 2013. године 

Минимална количина. 
500 (петстотина) кг 
 

Максимална количина: 

Није ограничено  
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстица-
ја из 2013.године. 
 

Додатни критерији: Нема 
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Б/1-2-2 

 
Производња  
и откуп 
индустријске 
јабуке 

 
- Корисник-клијент који је 

регистрован за откуп или 
прераду воћа  

- Носилац газдинства, носи-
лац обрта, з.з и д.о.о. 

 
Минимална количина: 

1.000 (хиљаду) кг 
 

Максимална количина: 
Није ограничена 
 

Додатни критерији:Нема 
Б/1-2-2а Производња  

и откуп 
Конзумне 
јабуке -
ПРEНОС ИЗ 
2013.ГОДИНЕ 

- Основни критерији су пр-
описани у Програму и Уп-
уствима из 2013. године 

Минимална количина. 

500 (петстотина) кг 
 

Максимална количина: 
Није ограничено  
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава иза ост-
варивање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 
 

Додатни критерији: Нема 

 
Б/1-2-2а 

 
Производња и 
откуп 
индустријске 
јабуке-
ПРEНОС ИЗ 
2013.ГОДИНЕ 

- Корисник-клијент који је 
регистрован за откуп или 
прераду воћа  

- Носилац газдинства, носи-
лац обрта, з.з и д.о.о. 

Минимална количина: 
1.000 (хиљаду) кг 
 

Максимална количина: 
Није ограничена 
 

Додатни критерији:Нема 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава иза ост-
варивање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 

 
Б/1-3 

 
Производња 
малине  

- Остварују корисници-кли-
јенти који произведу и пр-
едају малину организован-
ом откупљивачу, прерађи-
вачу или трговинској рад-
њи који су регистровани 
код надлежног суда. 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина. 
300 кг 
 

Максимална количина: 

Није ограничена 
 

Додатни критерији:Нема 

 
Б/1-3-1 

 
Производња 
малине  
ПРEНОС ИЗ 
2013.године 

- Остварују корисници-кли-
јенти који произведу и пр-
едају малину организован-
ом откупљивачу, прерађи-
вачу или трговинској рад-
њи који су регистровани 
код надлежног суда. 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина. 

300 кг 
 

Максимална количина: 

Није ограничена 
 

Додатни критерији: Нема  
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава иза ост-
варивање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 
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Б/1-4 

 
Производња  
у затвореним 
просторима  
–пластеничка 
производња  
 

- Корисници-клијенти који 
су власници земљишта 
или имају земљиште у зак-
упу и који имају засновану 
повртларску про-изводњу 
пластеничком простору. 

- Носилац газдинства  

Минимална количина: 

200 м² пластеничког 
простора                    
 

Максимална количина: 
500 м² пластеничког 
простора 
 

Посебни услови: 
Образложени у Упутству 

 
Б/1-4-
1 

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

- Корисници-клијенти који 
су власници земљишта 
или имају земљиште у зак-
упу и који имају засновану 
повртларску производњу 
пластеничком простору. 

- Носилац газдинства  

Минимална количина: 
200 м² пластеничког 
простора                    
 

Максимална количина: 
500 м² пластеничког 
простора 
 

Посебни услови:   Нема 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстица-
ја из 2013.године. 

 
Б/1-5 

 
Производња 
 у затвореним 
просторима  
–пластеничка 
производња  

- Корисници-клијенти који 
су регистровани као СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО који су вла-
сници земљишта или има-
ју земљиште у закупу, и 
који имају засновану 
повртларску производњу. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

Минимална количина: 

200 м² пластеничког 
простора                    
 

Максимална количина: 
Није ограничено 
 

Додатни критерији: 

Образложени у Упутству 

 
Б/1-5-
1 

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

- Корисници-клијенти који 
су регистровани као СПП, 
СПО, ЗЗ,Д ОО који су вла-
сници земљишта или им-
ају земљиште у закупу, и 
који имају засновану повр-
тларску производњу. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

Минимална количина: 

200 м² пластеничког 
простора                    
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији:Нема  
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 

 
Б/1-6 

Производња  
жи-тарица и ље-
ковитог биља 
(пшеница, трит-
икале, јечам, 
раж, зоб, хељде, 
фацелија, ками-
лица, мента, не-
вен, кантарион) 

- Право на новчани подсти-
цај остварују корисници-
клијенти који засију наве-
дене културе на подручју 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина: 

0,2 ха 
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: Нема   
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Б/1-6-1 

 
ПРEНОС   
из 2013. јесња 
сјетва 
 -пшеница 

- Право на новчани подсти-
цај остварују корисници-
клијенти који засију наве-
дене културе на подручју 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Минимална количина: 
0,2 ха 
 

Максимална количина: 

1 ха по култури 
 

Додатни критерији:Нема 
 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава иза ост-
варивање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 

 
Б/1-7 

 
Производња 
меркантилног 
кромпира 
 

- Право на новчани подсти-
цај остварују корисници-
клијенти који су регистро-
вани као СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО који засију наведене 
културе на подручју Боса-
нско-подрињског кантона 
Горажде. 

Минимална количина: 

0,3 ха 
 

Максимална количина: 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: Нема   

Б/2 Подстицаји  у гљиварској производњи 

 
Б/2-1     

 
Производња 
гљива (набав-
ка компоста за 
производњу 
шампињона, 
буковача) 

- Право на новчани подсти-
цај за производњу гљива 
(шампињона, буковача) у 
затвореном простору оств-
арују корисници-клијенти 
који су регистровани као 
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО који  
имају производњу гљива 
са најмање десет  тона ко-
мпоста и исту реализују.   

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Додатни критерији: 

Нема  
 
 
 

 

Ц/1    Подстицаји  инвeстиција у пољоприврeдна газдинства -  капитална улагања 

 
Ц/1-1     

 
Набавка пољо-
привредне 
механизације 
и опреме 

- Право на подстицај за на-
бавку (куповину) пољопр-
ивредне механизације и 
опреме остварују корисни-
ци - клијенти који набаве               
односно купе у периоду 
од 30.11.2013. до 30.11.2014. 
године нову машину  и то: 
трактор или мотокултива-
тор са или без  прикључа-
ка, косачицу као и другу 
механизацију и опрему по-
требну у сточарству, воћа-
рству, повртларству и дру-
гим гранама пољопривре-
де. Подстицаће се набављ- 

Додатни критерији: 
- Набавка искључиво нове 

опреме 
- Достављена фактура на 

име корисника-клијента 
- Достављен фискални ра-

чун од добављача 
- Фактура и фискални ра-

чун морају бити издати 
на исти датум. 

- За купљену машину у 
децембру 2013. године 
корисници могу подниј-
ети захтјеве за остварива-
ње подстицаја у 2014. го-
дини. 
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  ена механизација и опре-
ма у вриједности од 1.000 – 
25.000 КМ.  

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

- Да се не води на евиденц-
ији Службе за запошљава-
ње БПК Горажде 

 

 
Ц/1-1а     

 
 

 
Набавка пољо-
привредне 
механизације 
и опреме 
ПРEНОС ИЗ 
2013.године 

- Право на подстицај за на-
бавку (куповину) пољопр-
ивредне механизације и 
опреме остварују корисни-
ци - клијенти који су наба-
вили односно купили у пе-
риоду од 30.11.2012. до 30. 
11.2013. године нову маш-
ину и то: трактор или мо-
токултиватор са или без  
прикључака, косачицу као 
и другу механизацију и оп-
рему потребну у сточарст-
ву, воћарству, повртларст-
ву и другим гранама пољ-
опривреде. Подстицаће се 
набављена механизација и 
опрема у вриједности од 
1.000 – 25.000 КМ.  

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

- Да се не води на евиденц-
ији Службе за запошљава-
ње БПК Горажде 

Додатни критерији: 
 

- Набавка искључиво нове 
опреме 

- Достављена фактура на 
име корисника-клијента 

- Достављен фискални ра-
чун од добављача 

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

 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава иза ос-
тваривање новчаних подсти-
цаја из 2013.године. 

 
Ц/1-2 

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

- Корисници ових  средста-
ва су корисници - клијен-
ти који су регистровани 
као СПП, СПО, ЗЗ, ДОО 
који су доставили пројек-
те за суфинансирање изг-
радње или реконструкц-
ије шталских објеката за 
ситну стоку – овчарници.  
Корисници средстава по 
пројектима су одабрани 
на основу бодовања под-
несеног програма од стра-
не комисије Министарст-
ва за привреду. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта који је у 2012.  

Додатни критерији: 
 

- Апликанти  су достави-
ли пројекте у складу са 
Програмом. Одабир ко-
рисника средстава се вр-
шио у складу са процес-
ом селекције и избора 
апликаната који је пре-
двиђен Програмом. 

 

Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстица-
ја из 2013.године. 
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  години  остварио подсти-
цај у примарној пољопр-
ивредној производњи – 
држање основног стада 
оваца и коза на подручју 
БПК Горажде. 

 

Д/1 Остали  подстицаји 

 
Д/1-1    

 
Суфинансира
ње израде 
млијечних 
картона 

Законски основ за ову ставку је 
члан 124. Закона о ветеринарс-
тву („Службене новине ФБиХ” 
број: 46/00), који обавезује Ка-
нтон за планирање новчаних 
средстава за провођење преве-
нције, сузбијања и искорјењи-
вања заразних болести животиња. 

Додатни критерији: 
 
Дефинисани Упуством 

 
Д/1-1-1   

 
Суфинансира
ње израде 
млијечних 
картона 
ПРEНОС 

Законски основ за ову ставку је 
члан 124. Закона о ветеринарс-
тву („Службене новине ФБиХ” 
број: 46/00), који обавезује Ка-
нтон за планирање новчаних 
средстава за провођење преве-
нције, сузбијања и  искорјењи-
вања заразних болести живот-
иња. 

Додатни критерији: 

 
Дефинисани Упуством 

 
Д/1-2    

 
Надокнада 
штете за 
нешкодљиво 
уклоњене 
серопозитивне 
животиње 

Средства за ове намјене биће 
утрошена код надокнаде шт-
ете настале код нешкодљивог 
уклањања серопозитивних жи-
вотиња, током провођења нар-
еђених мјера. Законски  основ 
за ову ставку је члан 46. Закона 
о ветеринарству („Службене 
новине ФБиХ“ број: 46/00) и 
Правилник о поступку испла-
те надокнаде штете за нешко-
дљиво уклоњене серопозитив-
не животиње („Службене нов-
ине ФБиХ“ број: 98/12) 

Додатни критерији: 

 
Дефинисани Упуством 

 
Д/1-3 

 
Подршка 
сајмовима 
који се 
одржавају на 
подручју 
кантона 

Право кандидовања за оствар-
ивање подсицаја за организов-
ање сајмова (на основу Проје-
ката) стичу корисници – клиј-
енти  (правна лица, регистров-
ани пољопривредни произво-
ђачи, удружења, задруге) који 
обављају дјелатност из облас-
ти примарне пољопривредне  
производње. 

Додатни критерији: 

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

 
Суфинансира
ње обавеза по 
основу допри-
носа за обавез-
но социјално 
осигурање 

- Право на суфинансирање 
обавеза по основу доприн-
оса за социјално осигура-
ње за запослене раднике 
имају корисници-клијенти 
који су регистровани као 
СПП и СПО на подручју  
Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

 
 

Додатни критерији: 
 

- Да обављају пољопривр-
едну производњу на св-
ом газдинству, коју ће ут-
врдити комисија Минис-
тарства за привреду. 

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

- Регистровани пољоприв-
редни произвођачи који 
из било којих разлога уг-
асе пољопривредни обрт 
дужни су извршити пов-
рат добијених средстава 
остварених у 2014. годи-
ни, а у противном немају 
право остваривања подс-
тицаја по било ком осно-
ву у наредне три године. 

  

  

 
Д/1-5 

 
Суфинансира
ње обавеза по 
основу допри-
носа за обавез-
но социјално 
осигурање за 
запослене же-
не 

- Право на суфинансирање 
обавеза по основу доприн-
оса за социјално осигура-
ње за запослене жене има-
ју корисници-клијенти ко-
ји су регистровани као 
СПП и СПО на подручју  
Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

- Носилац газдинства и но-
силац обрта 

 
 
 

Додатни критерији: 
 

- Да обављају пољопривр-
едну производњу на св-
ом газдинству, коју ће ут-
врдити комисија Минис-
тарства за привреду. 

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

- Регистровани пољоприв-
редни произвођачи који 
из било којих разлога уг-
асе пољопривредни обрт 
дужни су извршити пов-
рат добијених средстава 
остварених у 2014. годи-
ни, а у противном немају 
право остваривања подс-
тицаја по било ком осно-
ву у наредне три године. 
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Д/1-6 

 
Регресирање 
камата по 
кредитима 
одобраним за 
пољопривре-
дну произво-
дњу 

Право на регресирање камата 
на  одобрене кредите за  пољо-
привредну производњу имају 
корисници-клијенти у износу 
од 2% на годишњем нивоу.  
 

Ово право остварују корисни-
ци чије задужење по одобрен-
ом кредиту не прелази 50.000 
КМ.  
 

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Додатни критерији: 
 
Нема 
 

 
Д/1-6-1 

 
Регресирање 
камата по 
кредитима 
одобраним за 
пољопривре-
дну произво-
дњу 
ПРEНОС ИЗ 
2013. године 

Право на регресирање камата 
на одобрене кредите за  пољо-
привредну производњу имају 
корисници-клијенти у износу 
од 2% на годишњем нивоу.  
 

Ово право остварују корисни-
ци чије задужење по одобрен-
ом кредиту не прелази 50.000 
КМ. 
  

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

Додатни критерији: 

 
Сви критерији су испуњени 
на основу Упутстава за оств-
аривање новчаних подстиц-
аја из 2013.године. 

E 
Резервна 
средства 

 

 
 
 
 
 

 
Резервна 
средства 

 
Резервна средства користе се у 
хитним и непредвиђеним инт-
ервенцијама у случајевима: 
 

- неопходне интервенције у 
примарној 
пољопривредне 
проиводњи, 

- у случају елементарних и 
других непогода (снијега, 
града, вјетра, поплава, по-
жара, напада дивљих жив-
отиња), 

- друга плаћања која су нео-
пходна у сектору пољопр-
ивреде.  

- Носилац газдинства или 
носилац обрта 

 
Посебни услови: 
 
Одобравање резервних сред-
става се врши на основу про-
цјене захтјева за резерва сре-
дства на начин који је пред-
виђен Програмом. 
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(11.2) 
 

(Укупна вриједност подстицаја) 
 

Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од 550.000 КМ дио од  
317.070,46 КМ је планиран за 2014.годину, док је износ средстава од 232.929,54 КМ  
планиран за измирење дугова – средстава подстицаја из 2013.године.  

 

Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказан је у табели 3. 
 

Табела 3: 
 

Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2014. години 
 

РБР ВРСТА ПОДСТИЦАЈА 
Пренос за 

2013. 
План за 

2014. 
Укупно 

А Анимална производња 94.245,20 154.800,00 249.045,20 

Б Биљна производња 97.029,82 57.000,00 154.029,82 

Б/2 Подстицаји у  гљиварској производњи 0,00 3.500,00 3.500 

Ц 
Подстицаји инвестиција у пољопривредна 
газдинства – капитална улагања 

40.366,55 25.000,00 65.366,55 

Д Остали подстицаји 1.287,97 72.800,00 74.087,97 

E Резервна средства 0,00 3.970,46 3.970,46 

  УКУПНО 232.929,54 317.070,46 550.000 

 
(11.3) 

 

(Вриједност новчаних подстицаја) 
 

Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за 
подстицаје дефинисани су у табели 4. 
 

Табела 4: 
 

Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2014. Години 
 

КОД ВРСТА ПОДСТИЦАЈА 
Једини-
ца мјере 

 

КМ по 
јединици 

мјере 

Укупан 
обим 

подстиц-
аја 

Укупан 
износ 
 у КМ 

А/1 Подстицаји  у анималној 
производњи      249.045,20 

А/1-1 Производња свјежег крављег 
млијека 2014. године литара 0,20 20000 4.000.00 

А/1-2 Производња свјежег крављег 
млијека 2013. год. (децембар)  литара 0,20 1651 330,20 
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А/1-3 Узгој приплодних јуница грло 200 60 12.000,00 

А/1-3-1 Узгој приплодних јуница –
ПРEНОС из 2013. 

грло 300 59 
17.700,00 

 

А/1-4 Узгој женске расплодне 
телади –ПРEНОС ИЗ 
2013.године 

грло 100 22 2.200,00 

 

А/1-5 Држање основног стада оваца 
и коза 

грло 7 6400 44.800,00 

А/1-5-1а Држање основног стада 
оваца и коза - ПРEНОС из 
2013. године - физичка лица 

грло 10 6389 63.890,00 

А/1-5-1 Држање основног стада оваца 
и коза 

грло 10 730 7.300,00 

А/1-5-1б Држање основног стада 
оваца и коза ПРEНОС из 
2013. године -правна лица 

грло 15 675 10.125,00 

 А/1-6 Држање пчелињих друштава друштво 10 2000 20.000,00 

А/1-6-1 Држање пчелињих друштава друштво 15 100 1.500.00 

А/1-7 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) грло 100 470 47.000,00 

А/1-7-1 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) регистровани грло 200 60 12.000,00 

А/1-8  Држање кока носиља комада 2 1500 3.000,00 

А/1-9 Вјештачко осјемењавање крава крава 4 800 3.200,00 
 

Б/1 Подстицаји у биљној 
производњи 

  
    154.029,82 

Б/1-1 Заснивање нових засада 
јагодичастог воћа 

хектар 
 

1500 
3,5 5.250,00 

Б/1-1-1 Заснивање нових засада 
јагодичастог воћа –ПРEНОС 
ИЗ 2013.године 

хектар 2000 2,5 5.000,00 

Б/1-2 Производња  конзумне јабуке 
род 2014. година 

тона 70 100 7.000,00 

Б/1-2-1 Пренос производње 
конзумне јабуке род 2013. 
година 

тона 100 43,48 
4.348,00 

 

Б/1-2-1а Пренос производње 
конзумне јабуке род 2013. 
године 

тона 100 56.52 5.652,00 

Б/1-2-2 Производња и откуп 
индустријске јабуке 

тона 50 15 750,00 

Б/1-2-2а Производња и откуп 
индустријске јабуке –
ПРEНОС ИЗ 2013.године 

тона 70 14,6 1.022,66 
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Б/1-3 Производња малине тона 150 50 7.500,00 

Б/1-3-1 Производња малине 
ПРEНОС ИЗ 2013.годин 

тона 200  7.317,76 

Б/1-4 Производња у затвореним 
просторима пластеничка 
производња 

м² 1 6000 6.000,00 

Б/1-4-1 Производња у затвореним 
просторима - пластеничка 
производња -физичка лица -
ПРEНОС ИЗ 2013.године 

м² 1 16962 16.962,00 

Б/1-5 Производња у затвореним 
просторима - пластеничка 
производња - правна лица 

м² 2,0 10000 20.000,00 

Б/1-5-1 Производња у затвореним 
просторима - пластеничка 
производња - правна лица - 
ПРEНОС ИЗ 2013.године 

м² 2,0 20908,70 41.817,40 

Б/1-6 Производња (сјетва) житарица 
и љековитог биља 

хектар 600 10 6.000,00 

Б/1-6-1 Пренос из 2013. јесња сјетва -
пшеница 

хектар 600 24,85 14.910,00 

Б/1-7 Производња меркантилног 
кромпира 

хектар 1500 3 4.500,00 

Б/2  Подстицаји у  гљиварској 
производњи      3.500,00 

Б/2-1 Производња шампињона и 
буковача (набавка компоста за 
прозводњу шампињона и 
буковача) 

тона 70 50 3.500,00 

Ц/1 
 
 

Подстицаји инвестиција у 
пољопривредна газдинства – 
капитална улагања 

     65.366,55 

Ц/1-1 Набавка пољопривредне 
механизације и опреме 

 

17 % 
набавне 
вријед-
ности  

  

25.000,00 

Ц/1-1а Набавка пољопривредне 
механизације и опреме –
ПРEНОС ИЗ 2013.године 

  20% 
набавне 
вријед-
ности  

  

10.464,55 

Ц/1-2 Суфинансирање изградње и 
реконструкције шталских 
објеката за ситну стоку (по 
пројекту) 

 Маx. 
10.0000 КМ 

 

29.902,00 
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Д/1 Остали подстицаји 
      

74.087,97 

      

Д/1-1 Суфинансирање израде 
млијечних картона  

  
30,00  500 15.000,00 

Д/1-1-1 Суфинансирање израде 
млијечних картона ПРEНОС 

 
35,00 21 735,00 

Д/1-2 Надокнада штете за 
нешкодљиво уклоњене 
серопозитивне животиње 

      
1.800,00 

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

      
20.000,00 

Д/1-4 Суфинансирање пољопривре-
дних произвођача (регистров-
аних пољопривредних обртн-
ика) у износу од 50% трошко-
ва уплаћених доприноса 

      

 
17.500,00 

Д/1-5 Суфинансирање пољопривре-
дних произвођача (регистров-
аних пољопривредних обртн-
ика) у износу од 60% трошко-
ва уплаћених доприноса за 
жене 

      

17.500,00 

Д/1-6 Регресирање камата по 
кредитима одобреним за 
пољопривредну производњу 

      
1.000,00 

Д/1-6-1 Регресирање камата по 
кредитима одобреним за 
пољопривредну производ-
њу-ПРEНОС ИЗ 2013.године 

      

552,97 

E Резервна средства 
      

3.970,46 

  
УКУПНО од А/1-1 до E 

      
550.000,00 

 
 (11.4) 

 

(Предност) 
 

Предност при одобравању про-
јеката који се односе на други и трећи 
специфични циљ ће имати апликанти 
који: 
 

- су регистровани као пољопривре-
дни обртници, 

- који по први пут аплицирају за ре-
ализацију пројекта. 

 
-12- 

 

НАЗИВ КОРИСНИКА СРEДСТАВА 
 

(12.1) 
 

(Корисници  средстава) 
 

Корисници  средстава  су  лица  
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која испуњавају опште и посебне усло-
ве Програма и који  су  успјешно  завр-
шили  процес  аплицирања, селекције 
и  евалуације и који су успјешно ранг-
ирани за кориштење средстава из ов-
ог Програма. 
 

(12.2) 
 

(Регистар корисника) 
 

Министарство за привреду во-
ди регистар корисника у којем се на-
лазе сви релевантни подаци о датој др-
жавној помоћи у оквиру овог Програ-
ма за период од пет година од године 
добијања подстицаја.  
 

-13- 
 

ПРОЦЈEНА РEЗУЛТАТА 
 

(13.1) 
 

(Преглед очекиваних  
резултата подршке) 

 
Реализацијом  Програма  очеку-

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

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

- повећање анималне производње, 
- повећање биљне производње, 
- повећање броја запослених у пољо-

привреди, 
- повећање капиталних улагања у 

пољопривредну производње, 
- повећање обрадивих површина. 
 

Апликанти су обавезни навести 
специфичне резултате који се директ-
но планирају постићи имплементаци-
јом пројекта. 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

(13.2) 
 

(Мониторинг имплементације 
Програма) 

 
Мониторинг се проводи са ци-

љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. У  
циљу осгурања процјене резултата,од-
абрани корисници су дужни након ут-
рошка одобрених средстава  доставити 
Министарству за привреду  извјештај о  
проведеним активностима које су одо-
брене за финансирање из Програма.    
 

Надзор реализације Програма 
врше Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
Кантонална управа за инспекцијке по-
слове / пољопривредни инспектор. 
 

Мјерење резултата и проведен-
их активности ће се вршити на  основу  
периодичног мониторинга имплемен-
тације пројекта сачињавањем записни-
ка уз који ће бити сва неопходна доку-
ментација којом се доказује имплемен-
тација намјенског утрошка додијељен-
их средстава. 
 

-14- 
 

ПРОЦЈEНА НEПРEДВИЂEНИХ 
РАСХОДА И РИЗИКА 

 
(14.1) 

 

(Непредвиђени расходи) 
 

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

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

(14.2) 
 

(Ризици) 
 

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

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

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

          У случају промјене висине сред-
става и других трошкова по ,,Програ-
му новчаних подстицаја у пољоприв-
реди  за 2014. годину” који могу наста-
ти као резултат промјене законских 
прописа или усклађивања Буџета Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
,,Програм новчаних подстицај пољоп-
ривредној производњи за 2014. годи-
ну” се може мијењати, односно износи  
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средстава по ставкама у ,,Програму но-
вчаних подстицаја у пољопривреди за 
2014. годину” смањивати или повећав- 
ати уз сагласност Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

-15- 
 
 

ПОТРEБАН БРОЈ РАДНИКА  
ЗА ПРОВОЂEЊE ПРОГРАМА 

 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на провође-
њу Програма, изузев за кориштење ва-
њских услуга за потребе израде базе 
података регистра корисника. 
 

Радници Министарства који ће 
бити укључени у имплементацију пр-
ојекта су: 
 

- Супервизор Програма: 
           Сијерчић Расим, дипл.инг. 
- Службеник за мониторинг  

и извјештавање:  
               Бешлија Eрмина, дипл.инг.    

- Намјештеник надлежан  
за администрацију:  
                               Исламагић Русмир 

 

Поред лица из претходног ста-
ва на Програму ће бити ангажована ли-
ца на пословима комисија које се фор-
мирају у складу са Програмом. Члано-
ви комисије за провођење активности 
на оцјењивању апликација не могу би-
ти чланови комисије за контролу реал-
изације уговорених обавеза по овом Пр-
ограму. Комисије по овом Програму се 
не плаћају. 
      

Број: 03-14-1037-1/14      П Р E М И Ј E Р 
23.07.2014.године             Eмир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, својом одлуком број:03-14-1037  
/14, дана 23.07.2014. године, усвојила је 
Програм новчаних подстицаја у пољо-
привреди за 2014. годину. 
 

522 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Програма утрошка средстава „Пр-
ограм подршке развоју подузетништва 
и обрта” за 2014.годину број:04-14-492 

/14 од 19.03.2014. године, („Службене  
новине Босанско–подрињског кантона  
Горажде” број: 5/14),  Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 
својој 87. редовној сједници, одржаној  
дана  23.07.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању приједлога пројеката  

по достављеним захтјевима који  
ће се финансирати по “Програму 
подршке развоју подузетништва  

и обрта” за 2014. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Oдлуком одобравају пр-
иједлози пројеката по достављеним 
захтјевима за финансирање по „Прог-
раму подршке развоју подузетништва 
и обрта” за 2014. годину, у укупном из-
носу од 7.400,00  КМ.    

Новчана средства су планирана 
у Буџету Министарства за привреду за 
2014. годину, на економском коду 614 
500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај 
развоја, подузетништва и обрта. 
 

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

 
 
 

Ред-
ни 

број 
Назив корисника Назив пројекта 

Износ 
КМ 

Банка и 
број жирорачуна 

     

1. Обртничка комора 
Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
ИД број: 4245069590001 

“Подршка реализацији 
програма рада Обртничке 

коморе БПК за 
2014.годину” 

3.000,00 
Унион банк д.д. Сарајево 

1020070000036055 

2. Опште удружење “Стари 
занати” обртника 
општине Горажде 

ИД број: 4245027160007 

“Обиљежавање државних 
празника” 

 
3.000,00 

ПБС филијала Горажде 
1011400000231992 

3. Опште удружење “Стари 
занати” обртника 
општине Горажде 

ИД број: 4245027160007 

“Подршка реализације 
програма рада удружења 

за 2014. годину” 

 
1.400,00 

ПБС филијала Горажде 
1011400000231992 

  
Укупно: 

 
7.400,00 
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Члан 3. 
 

Са претходно наведеним кори-
сницима Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће закључити уговоре којима ће се 
детаљније регулисати уговорене обав-
езе у вези са додијељеним средствима, 
прецизирати начин утрошка према 
пројектима, начин контроле утрошка 
средстава, начин праћења и извјешта-
вања, као и мјере у случају да се не из-
врше уговорене обавезе. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско– 
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
614 500 ПОД 003 - Субвенције за под-
стицај развоја, подузетништва и обрта.      
  

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1036/14               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
23.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу чланова 75. став 2, 
119. став 2, 140. став 1. и 146. став 2. Зак-
она о просторном уређењу и грађењу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-подр- 
ињског кантона Горажде”, брoj: 7/13 - 
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пречишћени текст и 16/13), члана 9. 
Уредбе о дефинисању грађевина и за-
хвата за које предуслове за одобравање 
планиране промјене у простору утврђ-
ује Министарство за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, брoj: 6/10 и 8/14), 
те 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 87. редовној сједници, одржа-
ној дана 23.07.2014. године, д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању Комисије  

за другостепено рјешавање 
 у поступку одобравања грађења  
из надлежности Министарства 

 за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овим се Рјешењем именује Ко-

мисија за другостепено рјешавање у 
поступку одобравања грађења из над-
лежности Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (у даљем тексту: Комисија), у са-
ставу: 

 

1. Един Кадрић, предсједник, 
2. Емир Ходовић,  члан, 
3. Џевада Милавица, члан, 
4. Фахрудин Форто,  члан. 
  

Члан 2. 
 
 Задатак Комисије из члана 1.  
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овог Рјешења је рјешавање по жалбама 
изјављеним против првостепених рје-
шења Министарства за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Министарство), а 
која се односе на поступак: 
 

- издавања урбанистичке сагласнос-
ти; 

- издавања одобрења за грађење; 
- издавања употребне дозволе, одно-

сно увјерења о завршетку објекта, 
- издавања одобрења за уклањање 

грађевине. 
 

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

- рјешавати по жалби Министарства, 
уколико је Министарство као инве-
ститор покренуло поступак о одоб-
равању планиране промјене у про-
стору пред надлежном општинск-
ом службом као првостепеним орг-
аном, па првостепено рјешење бу-
де негативно, односно не буде  до-
несено у законском року (ћутање 
управе); 

- умјесто Министарства издавати рј-
ешења о одобравању планиране пр-
омјене у простору, уколико је Ми-
нистарство надлежно за издавање 
истих, а истовремено се појављује 
као инвеститор. 

 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

 Оперативно-техничке послове 
за именовану Комисију обављаће Ми- 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
нистарство. 
 

Члан 5. 
 

 Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња ставља се ван снаге Рјешење о име-
новању Комисије за другостепено рје-
шавање у поступку одобравања грађе-
ња из надлежности Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-23-1835 
/13 од 15.11.2013. године. 
 

Члан 6. 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће бити об-
јављено у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-де”. 
 

Број:03–23-1039 /14             П Р Е М И Ј Е Р 
 23.07.2014. 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 87. редовној сједници, од-
ржаној дана 23.07.2014.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
БПК Горажде  за Пројекат 

обиљежавања Дана шехида   
у БПК- Горажде 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно- 
ст Организацији породица шехида и  



01.август/коловоз 2014. 
 
 
палих бораца БПК Горажде на  Проје-
кат обиљежавања Дана шехида у БПК  
Горажде,  у износу од 1.000,00 КМ.   
                                                           

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
т-ним 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 БПК Горажде, на број 
жирорачуна: 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:03-14-1032/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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- 
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ограм утрошка средстава 614300 – Те-
кући трансфери непрофитним орган-
изацијама, Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 87. редов-
ној сједници, одржаној дана 23.07.2014. 
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  

јуни 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 ју-
ни 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 Пр-
ојекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” 
Горажде, на број жирорачуна: 1990540 
005249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 
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Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1033/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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 87. редовној сједници, 
одржаној дана 23.07.2014.г., 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  

јуни 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  јуни 2014.године, и то: 
 

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

- Организација ПШ 
иПББПК Горажде        2.000,00 

- Савез добитника  
највећих ратних  
признања БПК Горажде        1.200,00 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
- 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 – Трансфер удружења грађ-
ана. 
 

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

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство финансија БПК 
Горажде, а средства уплатити на жиро 
рачуне организација: 

 

- СРВИ “Синови Дрине” Горажде: 
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ БПК  
Горажде:      1011400000324239 - ПБС 

- Савез ДНРП ”Златни Љиљани”:  
       1990540005884792 - ШПАРКАСЕ   

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ: 
          1610300004930021 - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине” 
       1990540006546332 - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ  
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

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



01.август/коловоз 2014. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јавиу “Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1034/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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 непрофитним орган-
изацијама, Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 87. редо-
вној сједници, одржаној дана 23.07.2014. 
године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат Савеза РВИ „Синови 

Дрине” Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 5.000,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова Пројекта спортс-
ке игре РВИ БиХ, који ће се одржати у 
Унско–санском кантону –Бихаћ у  дане 
15, 16. и 17.08.2014. године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 - Теку- 
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ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – (Пројекти борачких попу-
лација). 
 

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 жирорачун број:19905400052 
49733, отворен код ШПАРКАСЕ банке 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез РВИ „Синови Дрине” Го-
ражде је дужан у року 15 дана након 
утрошка одобрених новчаних средста-
ва  доставити Министарству за борач-
ка питања извјештај о проведеним акт-
ивностима и утрошку новчаних сред-
става. 
 

Члан 5. 
 

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:03-14-1035/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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 87. редовној сје- 
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дници, одржаној дана 23.07.2014. годи-
не, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита 
студентима са подручја Босанско – 

подрињског кантона Горажде  
за студијску 2013/2014. годину  
за мјесец јануар 2014. године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у укупном износу од 33.927,00 КМ на 
име исплате студентских кредита сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2013/2014.годину за мјесец јануар 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 да се обј-
ави у “Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”. 
           

Број:03-14-1029/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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 87. редовној 
сједници, одржаној дана 23.07.2014. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита 
студентима са подручја Босанско – 

подрињског кантона Горажде  
за студијску 2013/2014. годину 

за мјесец фебруар 2014. године 
 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у укупном износу од 33.467,00 КМ на 
име исплате студентских кредита  сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2013/2014. годину за мјесец фебруар 
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- 
 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
бли Кантона, а  накнадно ће да се обј-
ави у “Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1030/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014. 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 
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 ка-
нтона Горажде, на својој 87. редовној 
сједници, одржаној дана 23.07.2014. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско - 
подрињског кантона Горажде на име 

редовне транше за  мјесеце април, 
мај и јуни 2014. године 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства  
у укупном износу од 15.600,00 КМ Спо-
ртском савезу Босанско–подрињског ка-
нтона  Горажде за мјесеце април, мај и 
јуни 2014. године и то: 
 

1. 600,00 КМ на име техничког функц- 
ионисања Спортског савеза Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
мјесеце април, мај и јуни 2014. год. 

2. 15.000,00 КМ на име кориштења спо- 
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ртских објеката за клубове и савезе - 
припреме и такмичење за мјесеце 
април, мај и јуни 2014. године. 

  
Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, младе, науку, ку-
лтуру 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-
ких средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за II (други) квартал 2014. године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средс-
тава 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  
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објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама  Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1028/14               П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014. 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 87. редовној 
сједници, одржаној дана 23.07.2014. 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 За-
вода здравственог осигурања Босанс-
ко-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  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
      

Број:03-05-1024/14               П Р Е М И Ј Е Р                                                             
23.07.2014.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 87. редовној 
сједници, одржаној дана 23.07.2014. 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 
 



01.август/коловоз 2014. 
 

 
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:03-05-1024-1/14            П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
23.07.2014.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 64. Закона 
о здравственој заштити („Службене но-
вине Федерације БиХ”, број: 46/10) и 
члановима 18. и 19. Статута ЈЗУ Кан-
тонална болница Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 1/14), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 87. редовној сједници, одржаној дана  
23.07.2014. 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- 
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сједник и чланови Управног одбора 
ЈЗУ Кантонална болница Горажде, ка-
ко слиједи: 
 

1. Др.Фахрудин Балијагић-предсједник, 

2. 2. Прим.др. Медиха Дељо- члан, 
3. 3. Нијаз Зорлак     - члан, 
4. 4. Мирсада Адровић    - члан, 
5. 5. Сенада Аганспахић    - 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:03–05-1026/14      П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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 64. Закона 
о здравственој заштити („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 46/10) 
и члановима 18. и 19. Статута ЈЗУ Кан-
тонална болница Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 1/14), те чланом 4. За-
кона о министарским, владиним и др-
угим именовањима Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 34/03 и 65/13), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 87. редовној сједници, 
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и : 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

и чланова Управног одбора ЈЗУ 
Кантонална болница Горажде 
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Члан 1. 
 

 Именују се предсједник и члан-
ови Управног одбора ЈЗУ Кантонална 
болница Горажде,  како слиједи: 
 

1. Муратспахић Недим- предсједник,      
2. Мујакић Зијо  - члан, 
3. Крајишник Емир  - члан, 
4. Џино Нермина  - члан, 
5. Селимовић Енвер  - члан. 
             

Члан 2. 
 

Именовање из члана 1. Рјешења  
је привременог карактера и врши се 
на период до 90 (деведесет) дана, одно-
сно до коначног именовања 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:03-05-1026-1/14       П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 87. редовној сједници, 
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и: 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
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-
сједник и чланови Управног одбора  ЈУ 
„Служба за запошљавање Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” како слиј-
еди: 
 

1. Оковић Медиха, предсједник, 
2. Башић Емина, члан 
3. Хаџић Сенија, члан, 
4. Рашчић Алмина, члан, 
5. Шошо Белма, 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:03-05-1040/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 87. редовној сједници, 
одржаној дана 23.07.2014.г., д о н о с и: 



01.август/коловоз 2014. 
 
 

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

Босанско – подрињског кантона 
Горажде 

 
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. Зуко Намира, предсједник 
2. Кракоња Един, члан 
3. Ходо Елдина, члан 
4. Хаџић Сенија, члан 
5. Башић Емина, 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:03-05-1040-1/14            П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.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-
ка средстава Владе Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде са економског ко-
да 614200 - Текући трансфери поједин-
цима, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 87. редовној 
сједници, одржаној дана 23.07.2014.го-
дине, д о н о с и: 

Број 11 – страна 1533 
 
 

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 који се налазе у тешкој социјално-
економској ситуацији, како слиједи:  
 

1. Агановић Расема   
   у износу од   200,00 КМ. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1613000019832869, отворен код 
Раифаизен банке филијала Горажде. 
 

2. Хреља Шаћир  
     у износу од   200,00 КМ 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1990540061695779, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
 

3. Богданић Јасмина   
         у износу од   200,00 КМ 

 Средства уплатити на рачун 
број: 137 620 60035101 90, отворен код 
Моја банка Горажде. 
 

4. Кукобат Мирослава  
          у износу од  200,00 КМ 

 Средства уплатити на рачун 
број:199-054-00620670-95, 21-66632-6206-
70, отворен код ШПАРКАСЕ банке 
Горажде. 
    

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1061/14              П Р Е М И Ј Е Р 
23.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

538 
 

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 35. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2014. годину, 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:16/13), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 88. редовној сједници, 
одржаној дана 25.07.2014.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

мултифункционалног факс-уређаја 
за потребе Министарства за 

привреду (Служба за водопривреду) 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши набавку информатичке опреме, 
мултифункционалног факс-уређаја,  
према Понуди уговореног добављача, 
фирме „Дринекс” д.о.о. Горажде, број: 
0807-14-1, од 08.07.2014. године, у изно-
су од 403,00 КМ. 
 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

Члан 2. 
  
 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:03-14-1074/14              П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
25.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

539 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у скалду са чланом 13. Правил-
ника о утврђивању услова и критерија 
за продају станова у стамбено-послов-
ном објекту „Ламела Х2 - зграда за мл-
аде” у Горажду број:03-23-578/14 од 22. 
04.2014. године и Поглављем IV јавног 
позива за подношење захтјева за купо-
вину стана у објекту „Ламела Х2 – Згр-
ада за младе” у Горажду, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 88. редовној сједници, одржаној  
дана  25.07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању цијене једног м2   

стана у  стамбено-пословном објекту 
“Ламела Х2 – зграда за младе”  

у Горажду 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком утврђује  куп-
опродајна цијена једног м2 стана у  ста-
мбено- пословном објекту “Ламела Х2-
зграда за младе” у Горажду у износу 
од 900,00 КМ. 
  



01.август/коловоз 2014. 
 

 
Члан 2. 

 

 У цијену из члана 1. ове Одлуке 
урачунати су сви припадајући  трошк-
ови и порези (ПДВ). 
 

Члан 3. 
 

 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:03–14-1073/14      П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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 Планом утрошка 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде са “Подрачуна за заштиту око-
лине у Босанско-подрињском кантону 
Горажде” број: 09-23-312-5/14 од 26.06. 
2014.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 88. ред-
овној сједници, одржаној дана 25.07.2014. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на додјелу 

средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде 

са “Подрачуна за заштиту околине 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде” 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком Општини Фоча 
у Федерацији БиХ додјељују се средст-
ва у износу од 5.000 КМ на име израде 
„Планова прилагођавања за санацију 
постојећих депонија чврстог отпада”. 
 

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 економског кода 
614 100 – Трансфери другим нивоима 
власти са “Подрачуна за заштиту око-
лине у Босанско-подрињском кантону 
Горажде” на жирорачун Општине Фо-
ча у Федерацији БиХ број: 10114000022 
0255, отворен код ПБС филијала Гора-
жде. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не, а за финансијску реализацију заду-
жује се Министарство за финансије.  
 

Члан 4. 
 

 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-
винама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”. 
 

Број:03–14-1072/14              П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р.                                                  
     Г о р а ж д е  
                     

541 
 

На основу члана 24. Закона о  



Број 11 – страна 1536 
 
 
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 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 транс-
фер за спорт за 2014. годину број: 10-14 
-592-2/14 од 20.02.2014. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 88. редовној сједници, одр-
жаној дана 25.07.2014.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име интервентне помоћи  
за учешће спортиста на 

Међуопштинским омладинским 
спортским играма (МОСИ)  

„Нови Пазар 2014.” 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 23.000,00 КМ на име инте-
рвентне помоћи за учешће спортиста 
на Међуопштинским омладинским сп-
ортским играма (МОСИ) „Нови Пазар 
2014.” Које се одржавају у Новом Паза-
ру - Република Србија од 6. до 10. авгу-
ста 2014. године. 
    

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
ужују се Одбојкашки клуб „Горажде” 
Горажде, вођа спортиста и Министар-
ство за финансије, а средства дозначи-
ти из Буџета Министарства за образо-
вање, младе, науку,  културу и спорт 
са економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт.  

Новчана средства дозначити на 
жирорачун Одбојкашког клуба „Гора-
жде” Горажде број: 1990540005846283, 
отворен код Шпаркасе банке филијала 
Горажде, ИД број: 4245039840003, са  
назнаком за одлазак спортиста на Ме-
ђуопштинске омладинске спортске иг-
ре (МОСИ) Нови Пазар 2014. 
    

Члан 3. 
 
 Корисници средстава су дужни 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извијештај о утрошку 
буџетских средстава за додатне прогр-
аме носиоца спортских дјелатности на 
нивоу Босанско - подрињског кантона 
Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
ДП-2, који је саставни дио Критерија 
за финансирање спорта из јавних 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. 
 

Вишак неутрошених средстава 
вођа спортиста дужан је уплатити на 
жирорачун из члана 2. став 2. ове Одл-
уке, с тим да се уплаћена висина сред-
става умањи приликом дозначавања  



01.август/коловоз 2014. 
 
 
наредне редовне транше, која је утврђ-
ена Уговором о додјели финансијских 
средстава за финансирање спорта из 
јавних средстава којима се подстиче 
обављање спортских дјелатности на 
нивоу Босанско-подрињског кантона 
Горажде број: 59/14 и број: 10-14-870-
1/14 од 24.04.2013. године између Мин-
истарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт и Одбојкашког клуба 
„Горажде” Горажде. 
   

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:03-14-1071/14              П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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 88. редовној сј-
едници, одржаној дана 25.07.2014. год-
ине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

 у иностранство - Нови Пазар, 
Република Србија 

 
I 
 

 Овом се Одлуком одобрава слу-
жбено путовање у иностранство – Но- 
ви Пазар, Република Србија на 51. Ме- 
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ђуопштинске омладинске спортске иг-
ре „Нови Пазар 2014.” у периоду од 06. 
до 10. августа 2014. године за сљедеће 
представнике: 
 

- Суад Дошло, предсједавајући Ску-
пштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде ради вршења посло-
ва координатора свих активности у 
вези са одласком, боравком и повр-
атком спортиста из све три општи-
не у саставу Босанско - подрињског 
кантона Горажде. 

 

- Елмедин Ваљевчић, виши  стручни 
сарадник за спорт у Министарству 
за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде ради вршења по-
слова вође спортиста у вези са одл-
аском, боравком и повратком спор-
тиста из све три општине у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 

 

- Самир Хаџимусић, службеник  Уп-
раве полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско-подри-
њског кантона  Горажде  ради врш-
ења послова обавезне пратње спо-
ртиста из све три општине у саста-
ву Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 
II 

 
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:03-49-1070/14               П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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 3. став 3. Уговора о додје-
ли финансијских средстава за финан-
сирање спорта из јавних средстава кој-
има се подстиче обављање спортских 
дјелатности на нивоу Босанско-подри-
њског кантона Горажде број: 59/14 и 
број:10-14-888-1/14 од 25.04.2014.године, 
а у складу са актом Фудбалског клуба 
„Горажде” број:118/14 од 12.06.2014.го-
дине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на својој 88. редовној сје-
дници, одржаној дана 25.07.2014. годи-
не, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о прихватању приједлога 

Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт 

Босанско - подрињског кантона 
Горажде о увећању финансијских 

средстава 
 
I 

  
 Овом се Одлуком прихвата пр-
иједлог Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде о уве-
ћању финансијских средстава Фудбал-
ском клубу „Горажде” утврђених чла-
ном 1. став 2. Уговора о додјели фина-
нсијских средстава за финансирање 
спорта из јавних средстава којима се 
подстиче обављање спортских  дјелат-
ности на нивоу Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 59/14 и број: 10-
14-888-1/14 од 25.04.2014.године за изн- 
ос од  20.000,00 КМ, из разлога присту- 

01.август/коловоз 2014. 
 

 
пања Фудбалског клуба „Горажде” у 
виши ранг такмичења, односно Прву 
лигу Федерације Босне и Херцеговине. 
 

II 
 

Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско - подрињског кантона 
Горажде да у складу са важећим закон-
ским прописима покрене процедуру 
закључивања анекса уговора о додјели 
финансијских средстава за финансир-
ање спорта из јавних средстава којим 
се подстиче обављање спортских дјела-
тности на нивоу Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 59/14 и број: 10-
14-888-1/14 од 24.04.2014.године, те ис-
тим дефинише начин реализације уве-
ћања финансисјких средстава утврђе-
них чланом I ове Одлуке. 
 

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:03-14-1068/14              П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

544 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 002) – Текући трансфер за култу-
ру за 2014. годину број: 10-14-591-2/14  



01.август/коловоз 2014. 
 
 
од 20.02.2014. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 88. редовној сједници, одржаној дана 
25.07.2014. године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

ЈУ Центар за културу Горажде  
на име подршке у организацији  

XVII Интернационалног „Фестивала 
пријатељства” Горажде 2014. 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 5.000,00 КМ ЈУ Центар за 
културу Горажде на име подршке у 
организацији XVII Интернационалног 
„Фестивала пријатељства” Горажде 2014. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке 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 002) – Текући трансфер 
за културу  за 2014.годину. 
 

Новчана средства дозначити на 
жирорачун број: 1325002010194149, отв-
орен код НЛБ Тузланске банке фили-
јала Горажде, ИД број: 4245029610000. 
    

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става извијести и документује наведе-
ни утрошак.  
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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:03-14-1067/14               П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 002) – Текући трансфер за култу-
ру за 2014.годину број: 10-14-591-2/14 

од 20.02.2014.године, Влада Босанско-
по-дрињског кантона Горажде, на сво-
јој 88. редовној сједници, одржаној да-
на 25.07.2014. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за организацију манифестација 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 6.000,00 КМ опш-
тинама из састава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за организацију 
манифестација у дјелу који се односи 
на организацију садржаја из области 
културе и то: 
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ОПШТИНА 
ПАЛЕ (ФБиХ) 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ПРАЧАНСКО ЉЕТО 

2014.” 
3.000,00 КМ 

Жирорачун ОПШТИНЕ ПАЛЕ (ФБиХ) број: 1020070000 
001426 отворен код Унион банке филијала Горажде, ИД 
број: 4245018920007. 

 
ОПШТИНА 

ФОЧА 
(ФБиХ) 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
„УСТИКОЉАНСКО 

ЉЕТО 2014.” 
3.000,00 КМ 

Жирорачун ОПШТИНЕ ФОЧА (ФБиХ) број: 1011400000 
220255 отворен код ПБС д.д. Сарајево филијала Горажде, 
ИД број: 4245026510004. 

 
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 002) – Текући трансфер 
за културу  за 2014.годину. 
    

III 
 
 Корисници средстава дужни су 
да Министарство за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става извијесте и документују наведе-
ни утрошак.  
 

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:03-14-1066/14               П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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  

01.август/коловоз 2014. 
 

 
Горажде („Службене новине Босанско-
–подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 124. Закона о раду (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
43/99, 32/2000 и 29/03), Влада Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, на 
приједлог Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–под-
ртињског кантона Горажде, на својој 
88. редовној сједници, одржаној дана 
25.07.2014.године, д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
о начину формирања, саставу,  

начину рада и другим питањима 
која се односе на рад 

мировних вијећа на подручју 
Босанско – подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом Уредбом уређује се начин 
формирања, састав, начин рада и дру-
га питања која се односе на рад миро-
вних вијећа формираних за подручје 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: мировно вијеће). 
 

Мировно вијеће се формира у 
циљу мирног рјешавања колективних 
радних спорова. 
 

Члан 2. 
 
 У случају спора који се односи 
на повреду права из радних односа, 
гранских колективних уговора (колек-
тивни радни спор) закључених за под-
ручје Босанско – подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Кантон), пр-
оводи се поступак мирења, у складу са 
овом Уредбом. 



01.август/коловоз 2014. 
 
  

Мирење из става 1.  овог члана 
проводи мировно вијеће. 
 

БРОЈ И САСТАВ ЧЛАНОВА 
МИРОВНОГ ВИЈЕЋА 

 
Члан 3. 

 
 Мировно вијеће се састоји од 
три члана. 
 

Чланови мировног вијећа су: 
представник послодаваца, представн-
ик синдиката и представник којег иза-
беру стране у спору.  
 

НАЧИН ФОРМИРАЊА  
МИРОВНОГ ВИЈЕЋА 

 
Члан 4. 

 
 Представника послодаваца у 
мировно вијеће именује послодавац, а 
представника синдиката бирају члано-
ви синдиката. 
 
 Представника којег заједнички 
изаберу стране у спору бира се са лис-
те коју утврђује министар Министарс-
тва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског кантона              
Горажде (у даљем тексту: министар). 
 
 Министар формира листу кан-
дидата за члана вијећа (представника 
којег бирају стране у спору) за подруч-
је Босанско–подрињског кантона Гора-
жде на период од двије године. 
  

Мировно вијеће је формирано у 
моменту када стране у спору заједни-
чки изаберу представника са листе из 
предходног става, о чему састављају за-
писник који потписују сва три члана. 
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Члан 5. 
 
 Мировно вијеће доноси прави-
ла о поступку пред тим вијећем. 
 
 Правилима из става 1. овог чла-
на ближе се уређује дјелокруг рада, 
права и дужности чланова, начин ра-
да, поступак одлучивања на сједница-
ма мировног вијећа и друга питања ве-
зана за рад. 
 
 Административне послове за 
мировно вијеће врши Министарство  
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Министарство). 
 
 Трошкови рада за члана миров-
ног вијећа са листе коју утврђује мини-
стар, исплаћиваће се из средстава Ми-
нистарства, уз сагласност Владе Канто-
на. 
 

Члан 6. 
 
 Мировно вијеће ће водити рач-
уна да се његов рад оконча на највише 
три сједнице, односно у року од пет 
дана од дана формирања мировног 
вијећа. 
 

 Мировно вијеће је дужно у року 
из става 1. овог члана понудити прије-
длог рјешења странама у спору. 
 

Члан 7. 
 
 Стране у спору могу прихвати-
ти или одбити приједлог мировног ви-
јећа. 
 

 Прихваћени приједлог мировн-
ог вијећа има правну снагу и дејство  
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колективног уговора даном потписив-
ања од стране представника послода-
ваца и представника синдиката. 
 
 О исходу и резултатима мире-
ња стране у спору обавјештавају Мин-
истарство у року од три дана од завр-
шетка мирења. 
 

Члан 8. 
 
 Ова Уредба ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде” и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.  
                              

Број:03-34-1064/14              П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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 88. редовној 
сједници, одржаној дана 25.07.2014.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава по Одлуци 

Уставног суда Босне и Херцеговине 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде одобра-
ва исплату новчаног износа од 2.700,00 
КМ Бајру Мргуди, а по Одлуци Устав-
ног суда БиХ, број:АП-734/10  од 12.06. 
2013.године. 
 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, економски 
код 614 800 - Извршење судских прес-
уда и рјешења о извршењу. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 3389002557931235, отворен код 
Уникредит банке пословница Сарај-
ево. 
 

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:03-14-1079/14               П Р Е М И Ј Е Р 
25.07.2014.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 наставку своје 88. 
редовне сједнице, одржаном дана 31. 
07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса за попуну упражњених 
радних  мјеста у  основним школама 

са подручја Босанско- подринског 
канотна Горажде 
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I 
 

Овом се Одлуком даје сагласност основним школама са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде за расписивање конкурса за попуну упражњених 
радних мјеста и то: 
 

ЈУОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде 
 

а) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Наставник разредне наставе                           1 извршилац                  пуна норма 
2. Наставник разредне наставе 
(водитељ у продуженом боравку)                      1 извршилац                  пуна норма 
3. Наставник енглеског језика    1 извршилац                       12 часова 
4. Наставник исламске вјеронауке    1 извршилац                  пуна норма 
5. Наставник исламске вјеронауке     1 извршилац                         6 часова  
6. Наставник турског језика                              1 извршилац                         5 часова  
7. Наставник информатике      1 извршилац                             2 часа  
8. Наставник биологије                 1 извршилац                             3 часа  
 
б) Одређено радно вријеме до 31.08.2015.године 
 

1. Хигијеничар                                                      1 извршилац   пуно радно вријеме 
 
ЈУОШ “Прача” Прача 
 

Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Наставник техничке културе    1  извршилац,             5 часова  
2. Наставник музичке културе     1 извршилац,     4 часа  
3. Наставник информатике    1 извршилац,     4 часа  
4. Наставник њемачког језика   1 извршилац,             7 часова  
5. Наставник физике    1 извршилац,     2 часа  
6. Наставник културе живљења   1 извршилац,                 2 часа  
7. Наставник исламске вјеронауке   1 извршилац,           13 часова  
8. Наставник грађанског образовања              1 извршилац,                               1 час 
9. Наставник разредне наставе   1 извршилац,           пуна норма 
10. Наставник разредне наставе   1 извршилац,           пуна норма 
    (до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.) 
 
ЈУОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи 
 

а) Одређено радно вријеме до 31.12.2014.године 
 

1. Наставник разредне наставе    1 извршилац,           пуна норма 
    (до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.) 
2. Наставник босанског језика  
    и књижевности (подручна школа Садба)   1 извршилац          16 часова  
   (до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.) 
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3. Наставник босанског језика  
    и књижевности (подручна школа Берич)     1 извршилац            8 часова 
    (до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.) 
 
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Наставник енглеског језика        1 извршилац            пуна норма 
    (до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 30.06.2015.год.) 
2. Наставник енглеског језика        1 извршилац                   11 часова 
3. Наставник њемачког језика        1 извршилац                       2 часа  
4. Наставник математике                     1 извршилац                 12 часова  
5. Наставник биологије                     1 извршилац                     5 часова  
6. Наставник техничке културе        1 извршилац                   7 часова  
7. Наставник исламске вјеронауке                    1 извршилац                       2 часа  
8. Социјални радник                                                          1 извршилац          80% од пуног 
                                                                                                                              радног  времена 
 
ЈУОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Наставник босанског језика  
    и књижевности           1 извршилац            8 часова 
2. Наставник енглеског језика          1 извршилац          17 часова  
3. Наставник њемачког језика         1 извршилац                 12 часова           
4. Наставник математике          1 извршилац         1 пуна норма 
5. Наставник математике          1 извршилац                   8 часова  
6. Наставник техничке културе         1 извршилац                   5 часова  
7. Наставник исламске вјеронауке         1 извршилац                   6 часова  
8. Наставник разредне наставе          2 извршиоца             пуна норма 
    (1 извршилац у подручној школи  Брзача  
     и 1 извршилац у подручној школи   Крабориш) 
9. Социјални радник            1 извршилац         80% од пуног     
    радног времена (40% ОШ „Хасан Турчало Брзи” и 40 % ОШ „Устиколина”) 
 
ЈУОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде 
 
а) Неодређено радно вријеме 
  

1. Наставник културе живљења            1 извршилац                  7 часова  
 
б) Одређено радно вријеме до 31.12.2014.године 
 

1. Наставник босанског језика  
    и књижевности                                                            1 извршилац          12 часова  
   (до повратка запосленице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.12.2014.год.) 
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ц) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1.  Наставник математике            1 извршилац          пуна норма 
   (до повратка наставника са функције директора, а најдуже до 30.06.2015.године) 
2.  Наставник математике            1 извршилац                12 часова 
3. Наставник енглеског језика           1 извршилац                  7 часова  
4. Наставник њемачког језика           1 извршилац                  5 часова  
5. Наставник биологије                    1 извршилац                11 часова 
6.  Наставник хемије                         1 извршилац           пуна норма 
7. Наставник тјелесног и здравственог одгоја                1 извршилац                  4 часова 
8. Наставник исламске вјеронауке           1 извршилац                19 часова 
9. Наставник разредне наставе 
(водитељ у продуженом боравку)                                   1 извршилац                 ½ норме 
 
ЈУОШ “Устиколина” Устиколина 
 
а) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Наставник босанског језика  
     и књижевности              1 извршилац                16 часова  
2. Педагог              1 извршилац           пуна норма 

3. Наставник њемачког језика                              1 извршилац            7 часова  
4. Наставник биологије                            1 извршилац                  7 часова  
   (до повратка наставника са функције директора, а најдуже до 30.06.2015.године) 
5. Наставник хемије                           1 извршилац         4  часа  
   (до повратка наставника са функције директора, а најдуже до 30.06.2015.године) 
6. Наставник енглеског језика           1 извршилац                18 часова 
7. Наставник техничке културе                             1 извршилац                 5 часова  
8. Наставник исламске вјеронауке           1 извршилац                18 часова  
9. Наставник информатике                                   1 извршилац           4 часа  
10. Наставник културе живљења           1 извршилац                      2 часа  
11. Наставник тјелесног                                            1 извршилац            8 часова 
      и здравственог одгоја 
12. Наставник разредне наставе                       1 извршилац            пуна норма 
     (Подручна школа у Јабуци) 
 
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Хигијеничар                                                                        1 извршилац    пола радног  
    (Подручна школа у Јабуци)                                                                                     времена 
 
ЈУОМШ „Авдо Смаиловић” Горажде 
 

 
а) Одређено радно вријеме  
 

1. Наставник клавира              1  извршилац      пуна норма 
(до повратка наставнице са мјеста в.д. директора, а најдуже до 28.11.2014.године) 
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2. Наставник клавира             1  извршилац      пуна норма 
 (до повратка наставнице по истеку посланичког мандата, а најдуже до 01.12.2014.г.) 
 
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015.године 
 

1. Наставник гитаре             2 извршиоца      пуна норма 
2. Наставник гитаре             1 извршилац           12 часова 
3. Наставник хармонике            2 извршиоца      пуна норма 
4. Наставник хармонике            1 извршилац             6 часова  
5. Наставник виолине            1 извршилац     пуна норма 
6. Наставник солфеђа            1 извршилац           ½ норме 

7. Наставник припремне наставе                                      1 извршилац                        1 час 
8. Наставник групног музицирања (хор и оркестар)   1 извршилац                     4 часа 
 

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

Број:03-34-1090/14                               П Р Е М И Ј Е Р 
31.07.2014.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 наставку своје 88. редовне сједнице, 
одржаном дана 31. 07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање конкурса за попуну упражњених радних  

мјеста 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласност школама са подручја Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за расписивање конкурса за попуну упражњених радних 
мјеста, и то:  
  
ЈУСТШ “ХАСИБ ХАЏОВИЋ” ГОРАЖДЕ 
 
Неодређено радно вријеме  
 

1. Наставник математике                      1 извршилац          1 пуна норма      
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2. Социјални радник (1 извршилац који ће радити у ЈУСТШ „Хасиб Хаџовић”  
    Горажде, ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде  и  ЈУМСШ „Енвер Поздеровић”  
    Горажде)   
3. Хигијеничар                                                                      1 извршилац    
 

Одређено радно вријеме до 30.6.2015. године 
 

1. Наставник математике           1 извршилац        1 пуна  норма      
2. Наставник машинске групе предмета         1 извршилац        1 пуна  норма   
3. Наставник машинске групе предмета         1 извршилац                 13 часова 
4. Наставник стручнотеоретске наставе за стручно  
    звање техничар ПТТ-саобраћаја          1 извршилац        1 пуна  норма    
5. Наставник електротехничке групе предмета  
    - смијер  телекомуникације               1 извршилац        1 пуна  норма     
6. Наставник за лабораторијски рад  
    - смијер телекомуникације                                             1 извршилац                  9 часова  
7. Наставник биотехнолошке групе предмета         1 извршилац        1 пуна  норма      
8. Наставник енглеског језика          1 извршилац                 18 часова  
9. Наставник њемачког језика                      1 извршилац                 18 часова  
10. Наставник стручнотеоретске наставе  
      за звање санитарно-еколошки техничар   
     - проф. биологије                           1 извршилац               10  часова  
11. Наставник  стручнотеоретске наставе  
      за звање санитарно- еколошки техничар                  1 извршилац                    2  часа  
12. Наставник хемијске групе предмета          1 извршилац               14  часова            
13. Наставник хисторије            1 извршилац                      4 часа       
14. Наставник геодезије             1 извршилац                      2 часа       
15. Наставник медицинске групе предмета         1 извршилац                      2 часа       
16. Наставник фармацеутске групе предмета               1 извршилац                      4 часа       
17. Наставник економске групе предмета           1 извршилац                  8 часова   
18. Наставник електротехничке групе предмета  
       смијер енергетика                                                 1 извршилац       1 пуна  норма   
19.  Наставник електротехничке групе предмета          
       смијер  енергетика                                                   1 извршилац                      4 часа  
20. Наставник електротехничке групе предмета         
      смијер  електроника и аутоматика                           1 извршилац                16 часова  
21. Наставник хемијске групе предмета – технолог     1 извршилац                17 часова   
22. Наставник стручнотеоретске наставе за звање       
      грађевински техничар                         1 извршилац                      2 часа   
23. Наставник стручнотеоретске наставе за звање       
      архитектонски техничар                              1 извршилац                16 часова   
 

Одређено радно вријеме до 31.8.2015. године 
 

1.  Наставник практичне наставе за звање  
     машински техничар – ЦНЦ                              1 извршилац       1 пуна норма   
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Одређено радно вријеме до повратка са функције, а најдуже до 30.6.2015.године 
 

1. Педагог, педагог-психолог, психолог                       1 извршилац                       
2. Наставник тјелесног и здравственог одгоја              1 извршилац         16  часова  
 
ЈУССШ “ЏЕМАЛ БИЈЕДИЋ” ГОРАЖДЕ 
 
Неодређено пуно радно вријеме  
 
1. Наставник практичне наставе грађевинске струке 1 извршилац      пуна норма 
2. Хигијеничар      1 извршилац     
      
Неодређено непуно радно вријеме  
 

1. Наставник практичне наставе хемијске струке               1 извршилац           7 часова 
  
Одређено пуно радно вријеме до  30.06.2015. године  
 

1. Наставник економске  групе предмета                        1 извршилац    пуна норма 
2. Наставник  практичне наставе текстилне струке   1 извршилац    пуна норма 
 
Одређено непуно радно вријеме до   30.06.2015. године  
 

1. Наставник енглеског језика       1 извршилац              2 часа 
2. Наставник њемачког језика       1 извршилац          6 часова 
3. Наставник  хисторије                                                                1 извршилац       10 часова 
4. Наставник информатике                                                         1 извршилац             4 часа 
5. Наставник хемијске групе предмета                                   1 извршилац       17 часова 
6. Наставник  вјеронауке         1 извршилац         6 часова 
7. Наставник  биологије         1 извршилац       4 часа 
8. Наставник права          1 извршилац             4 часа 
9. Наставник  естетике         1 извршилац    2 часа 
10. Наставник  економске групе предмета                           1 извршилац             4 часа 
11. Наставник стручнотеоретске наставе 
      грађевинске струке                                              1 извршилац      14 часова 
12. Наставник стручнотеоретске наставе електро струке     1 извршилац       7 часова 
13. Наставник  стручнотеоретске наставе  
      медицинске струке                                                                  1 извршилац           4 часа 
14. Наставник стручнотеоретске наставе  
      угоститељске струке                                                                  1 извршилац       6 часова 
15. Наставник практичне наставе грађевинске  струке       1 извршилац           4 часа 
16. Наставник практичне наставе  занимање кухар       1 извршилац           4 часа 
17. Наставник  практичне наставе занимање посластичар   1 извршилац           4 часа 
18. Наставник практичне наставе електро струке       1 извршилац     12 часова 
19. Наставник практичне наставе за козметичаре       1 извршилац       7 часова 
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ЈУМСШ “ЕНВЕР ПОЗДЕРОВИЋ” ГОРАЖДЕ 
 
а) Неодређено непуно радно вријеме 
 

1. Наставник економске групе предмета   1 извршилац           12 часова 
 
б) Одређено радно вријеме до 30.06.2015. године 
 

1. Наставник математике     1 извршилац      пуна норма 
2. Наставник њемачког језика    1 извршилац           14 часова  
3. Наставник енглеског језика    1 извршилац            8 часова  
4. Наставник математике     1 извршилац                 2 часа 
5. Наставник психологије     1 извршилац                 4 часа  
6. Наставник филозофије са логиком   1 извршилац           12 часова 

7. Наставник права      1 извршилац                 4 часа 
8. Наставник ликовне културе    1 извршилац                4 часа  
9. Наставник музичке културе    1 извршилац                 2 часа 
 
Одређено радно вријеме до повратка запосленице са породиљског одсуства 
 

1. Наставник хемије      1 извршилац      пуна норма 
 
Одређено радно вријеме до повратка са функције, а најдуже до 30.6.2015.године 
 

1. Наставник пољопривредне групе предмета  1 извршилац      пуна норма 
 

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

Број:03-34-1089/14                                                                                                           П Р Е М И Ј Е Р 
31.07.2014.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), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих  државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор- 

 
 

ажде“, број: 11/07) и члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плате намјештеника у кан-
тоналним органима државне службе 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:11/07), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на наставку своје 88. редовне сј-
еднице, одржаном дана 31.07.2014. 
године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  

 и накнаде за топли оброк  
за мјесец ЈУЛИ 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 мјесец ЈУ-

ЛИ 2014.године, у износу од 360,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за исх-
рану у току рада (топли оброк), за мје-

сец ЈУЛИ 2014. године, у износу од  
8,00 КМ по једном радном дану. 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде утврђује 
да ће се и за мјесец јули 2014.године од 
топлог оброка сваког упосленика Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде одбијати по 1 КМ дневно и иста 
ће се издвојити на посебан намјенски 
рачун који је отворила Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 Јавним предузећима и устано-
вама чији је оснивач Кантон препору-
чује се да донесу исту одлуку. 
 

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 ка-
нтона Горажде“. 
 

Број:03–14-1091/14              П Р Е М И Ј Е Р 
31.07.2014.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу чланова 18. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/03), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на наставку своје 
88. редовне сједнице, одржаном  дана 
31.07.2014.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о овлаштењу министрици  

Нели Чарапић 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком овлашћује ми-
нистрица Нела Чарапић да због одсут-
ности премијера обавља послове из на-
длежности премијера Босанско-подри-
њског кантона Горажде у периоду од 
04. до 11.08.2014.године. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-05-1093/14                П Р Е М И Ј Е Р 
31.07.2014.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 88. редовној 
сједници, одржаној дана 31.07.2014. го-
дине, д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о допуни рјешења о именовању 

Кантоналног одбора за развој (КОР) 
 

I 
 

Иза члана I. Рјешења о имено-
вању Кантоналног одбора за развој 
(КОР) додаје се нови члан II. који гла-
си:  
 

„Чланови КОР-а Диздаревић 
Мелиха, Кадрић Един, Хаџиомеровић 
Мелида и Карахметовић Мерко имен-
ују се за предсједнике погрупа и то на 
начин: 
 

1. Диздаревић Мелиха, предсједник 
подгрупе за финансије 

2. Кадрић Един, предсједник подгру-
пе за околину и уређење простора 

3. Хаџиомеровић Мелида, предсједн-
ик подгрупе за економски развој и 
привреду 

4. Карахметовић Мерко, предсједник 
подгрупе за социјалу укљученост и 
миграције 

 
Поменута лица су поред Рјеше-

њем утврђених задатака дужна орган-
изовати, управљати и руководити ра-
дом подгрупа. 
 

Руководиоци органа и Влада 
Босанско-подрињког кантона ће пру-
жити потребну подршку у активнос-
тима подгрупа. 

 
Досадашњи чланови II, III, IV, V 

постају чланови III, IV, V, VI. 
 

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења и објавит ће се у „Слу- 
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жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде “. 
 

Број:03-05-1099/14               П Р Е М И Ј Е Р  
31.07.2014. године        Емир Фрашто,с.р.                           
Г о р а ж д е 

 

553                                                                                                                       
 

 На основу члана 7. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим име-
новањима Федерације БиХ („Службе-
не новине Федерације БиХ”, број:34/03), 
министар Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 

 
К Р И Т Е Р И Ј Е 

о допуни Критерија за именовање 
чланова Управног и Надзорног 
одбора Службе за запошљавање  

БПК Горажде 
 

I 
 
 У Критеријима за именовање 
чланова Управног и Надзорног одбора 
Службе за запошљавање БПК Горажде, 
број:05-05-26/13 од 14.01.2013. године, 
иза члана IV додаје се нови члан V који 
гласи: 
 

„Одредбе ових критерија не од-
носе се на именовања на краћи време-
нски период одређен законом.” 
 

II 
 
 Досадашњи члан V постаје чл-
ан VI. 
 

III 
 
 Ове допуне Критерија ступају 
на снагу даном доношења, а накнадно  
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ће да се објавe у „Службеним новина-
ма Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”. 
 
Број:05-05-345/14            М И Н И С Т А Р 
23.07.2014.године       Адмир Поздеровић.с.р. 

     Г о р а ж д е 
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На основу члана 32. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број:5/04, 6/09 и 14/13), 
министрица за образовање, младе, на-
уку, културу и  спорт Босанско-подри-
њског кантона Горажде прописује:  
 
 

Школски календар за школску 
2014/15. годину 

 
Настава у свим основним школ-

ама са подручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде почиње у понедјељ-
ак, 1. септембра 2014. године, а заврша-
ва се 12. јуна 2015. године. За ученике 
завршних разреда настава се завршава 
29.маја 2015.године. 

Настава се организује у два по-
лугодишта. 
 

Прво полугодиште почиње у 
понедјељак, 1. септембра 2014. године 
и траје до 31. децембра 2014. године.  

Наставни процес у првом полу-
годишту ће се одвијати у 18 радних се-
дмица.  
 

Нерадни дани – празници у 
првом полугодишту су:  
 

18.септембар-Дан ослобођења Горажда 
25. новембар – Дан државности БиХ  
1. и 2. јануар – Нова година 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

Зимски распуст траје од 05. јан-
уара 2015. године до 30. јануара 2015. 
године.  
  

Друго полугодиште почиње 
02. фебруара 2015. године и траје за за-
вршне разреде до 29. маја 2015. године, 
а за остале разреде до 12. јуна 2015. го-
дине. За прве разреде друго полугоди-
ште траје до 05. јуна 2015. године. 

Укупан број  радних седмица  у 
другом полугодишту за завршне раз-
реде је 17, за прве разреде је 18, а за ос-
тале  разреде 19 радних седмица.  
 

Нерадни дани – празници у 
другом полугодишту су:  
 

01. мај – Међународни празник рада  
 

Разлику између потребних  нас-
тавних и радних дана према годишњ-
ем плану и програму свака школа ће 
користити у сљедеће сврхе: обиљежа-
вање дана школе, културне и спортске 
манифестације, јесенски и прољетни 
крос, излете, екскурзије и др. Наведе-
ни  дани сматрају се радним данима.    
 

За државне празнике и остале 
празнике чији је датум обиљежава-
ња субота или недјеља, нерадне дане 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће одредити својом одлуком.  
 

Број:10-38-2156 /14              МИНИСТРИЦА 
16.07.2014.године                 Азра Куљух,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 43. Закона о 
средњем одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 10/11), министр- 
ица за образовање, младе, науку, кул- 



01.август/коловоз 2014. 
 
 
туру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде прописује: 
 
 

Школски календар за школску 
2014/15. годину 

 

Настава у свим средњим школ-
ама са подручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде почиње у понедјељ-
ак, 1. септембра 2014. године, а заврша-
ва се 12. јуна 2015.године, а за ученике 
завршних разреда 8. маја 2015. године. 

Настава се организује у два по-
лугодишта. 
 

Прво полугодиште почиње у 
понедјељак, 1. септембра 2014. године 
и траје до 31.децембра 2014. године.  

Наставни процес у првом полу-
годишту ће се одвијати у 18 радних се-
дмица.  
 

Нерадни дани – празници у 
првом полугодишту су:  
 

18.септембар-Дан ослобођења Горажда 

25. новембар – Дан државности БиХ  
1. и 2. јануар – Нова година 
 

Зимски распуст траје од 05. јан-
уара 2015. године до 30. јануара 2015. 
године 
 

Друго полугодиште почиње 
02. фебруара 2015. године и траје за за-
вршне разреде до 8. маја 2015. године, 
а за остале разреде до 12. јуна 2015. го-
дине.  

Укупан број  радних седмица  у 
другом полугодишту за завршне разр-
еде је 14, а за остале разреде 18 радних 
седмица.   
 

Нерадни дани – празници у 
другом полугодишту су:  
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01.  мај – Међународни празник рада  
 

Разлику између потребних нас-
тавних и радних дана према годишњ-
ем плану и програму свака  школа ће 
користити у сљедеће сврхе: обиљежа-
вање дана школе, културне и спортске 
манифестације, јесенски и прољетни 
крос, излете, екскурзије и др. Наведе-
ни дани сматрају се радним данима.   
  

За државне празнике  и остале 
празнике чији је датум обиљежава-
ња субота или недјеља, нерадне дане 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће одредити својом одлуком.  
 

Број:10-38-2156 /14              МИНИСТРИЦА 
15.07.2014.године                 Азра Куљух,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона о ми-
нистарствима и другим тијелима  kан-
тоналне управе („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 9/13 и 13/13) те на основу члана 
71. Закона о основном одгоју и образо-
вању („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број 5/04, 
6/09 и 14/13), министрица за образов-
ање, младе, науку, културу и спорт Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и: 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА  
ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 

 
I 

 

У Наставном плану и програму  
за основну музичку школу („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 



Број 11 – страна 1554                                                                          01.август/коловоз 2014. 
 
 
Горажде“, бр.14/11) члан I се мијења и гласи: 
 

ПЛАН ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА 

Редни 
број 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА 
Припремно   I       II         III         IV         V         VI 
 одјељење 

1. 
2. 
3. 
 

4. 

Главни предмет (инструмент) 
Солфеђо са теоријом музике 
Групно музицирање (камерни састав, 
хор и оркестар) 
Припремна настава 

                         2        2          2           2           2           2 
                         1        1          1           1           1           1 
                         -         -          2           2            2           2   
 
      1  

УКУПНО ЧАСОВА СЕДМИЧНО:       1                 3         3          5           5           5           5 

УКУПНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ:      35             105     105      175       175       175       165 

 
II 

 
Наставни план и програм о измјенама и допунама Наставног плана и про-

грама за основну музичку школу ступа на снагу даном доношења и биће објављен 
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-2200/14                                                                                                           МИНИСТРИЦА 
22.07.2014.године                                                                                                             Азра Куљух,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 12, а у вези са 
чланом 4. Правилника о полагању стр-
учног испита одгајатеља, наставника и 
стручних сарадника („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број:8/13), те на основу Одлуке 
Владе Кантона број: 03-14-896/14 од 25. 
06.2014.године, министрица за образо-
вање, младе, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и:  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању  накнаде за рад 

 у Комисији за полагање стручног  
и поправног  испита за одгајатеље, 

наставнике и стручне сараднике 
 

Члан 1. 
 

            Предсједнику, који је уједно и 
испитивач административног дијела 
испита, члану, који је уједно и испи-
тивач методичар, и члану, који је ујед-
но и записничар комисије за полагање 
стручног испита за одгајатеље, настав-
нике и стручне сараднике припада на-
кнада за рад у комисији и то: 
 

- предсједнику (испитивач админис-
тративног дијела испита) 28 КМ по 
једном испитаном кандидату 

- члану (испитивачу методичког ди-
јела испита) 28 КМ по једном испи-
таном кандидату 

- члану, који је уједно и записничар  
комисије, 21 КМ по једном испита-
ном кандидату. 



01.август/коловоз 2014. 
 
 

Члан 2. 
 

Предсједнику и члановима ко-
мисије за полагање поправног струч-
ног испита за одгајатеље, наставнике и 
стручне сараднике припада накнада 
за рад у  комисији  и то: 
 

- предсједнику (испитивач админис-
тративног дијела испита) 14 КМ по 
једном испитаном кандидату 

- члану (испитивачу методичког диј-
ела испита) 14 КМ по једном испит-
аном кандидату и 

- члану, који је уједно и записничар  
комисије  10,50 КМ по једном исп-
итаном кандидату 

  
Члан 3. 

 
             Разлика између износа уплаће-
не накнаде за полагање стручног и по-
правног испита и исплаћеног износа 
за рад у комисији је приход Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 4. 
 
             Даном доношења овог Рјешења 
престаје да важи Рјешење о одређива-
њу трошкова за полагање стручног ис-
пита број:10-14-3238-5/13 од 16.10.2013. 
године.  
 

Члан 5. 
 

       Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а објавит ће се у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-14- 2094/14              МИНИСТРИЦА   
11.07.2014.године                Азра Куљух,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и чланова 80. 
и 83. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XVI редовној сједници, одржаној 
дана 31.07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
санације штета на подручју општине 

Пале и ангажовања радне снаге по 
закљученом уговору са Федералним 

заводом за запошљавање  
у 2014. години 

 

I - У В О Д 
  

У надлежности Општине Пале 
је праћење стања, управљање, грађење 
и заштита мреже локалних путева, као 
и санација штета изазваних природн-
ом несрећом поплаве и клизишта, која 
је ово подручје захватила у периоду 
16.05.2014.године до 02.06.2014. године.  
Општина је путем Комисије за процје-
ну штета извршила попис и процјену 
штета, која износи 1.273.975,13 КМ.  
Извјештај о процијењеној штети је уп-
ућен Кантоналној Комисији за процје-
ну штета на усвајање и даље поступа-
ње у складу са Законом о заштити и 
спашавању ФБИХ. Такођер су упућени 
захтјеви за једнократне помоћи других 
нивоа власти у БИХ, као и други захтј-
еви помоћи у санирању посљедица пр-
иродне несреће. Позитиван одговор на 
упућени захтјев дао је Федерални зав-
од за запошљавање, који је одобрио  
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финансирање трошкова ангажовања 
100 лица која се воде на евиденцији 
Службе за запошљавање Пале. На осн-
ову одобреног ангажовања и прикуп-
љених  информација општинских слу-
жби за управу, затим мјесних заједни-
ца, ЈКП предузећа Прача и институц-
ија са подручја Општине Пале, прист-
упило се изради   овог Програма.  
 

II - ПОДАЦИ О ШТЕТАМА 
 

Након извјештаја Комисије за 
процјену штета у сарадњи са Цивилн-
ом заштитиом Општине Пале  конста-
товане су  сљедеће штете: 
 

1. Уништено корито ријеке у дуж-
ини  око 1200 метара 

2. Око 9,5 хектара пољопривредно 
обрадиво земљиште и друго зе-
мљиште оштећено или униште-
но 

3. Поплављени усјеви са житариц-
ама, кромпиром, луком и друг-

им културама површине 4,4 хе-
ктара 

4. Оштећено 11 локалних путева  
5. Отворена су три клизишта тер-

ена на локацијама Турковићи, 
Брдарићи и Комрани 

6. Поплављена већа количина ст-
очне хране (силажа, сијено, ку-
куруз, сточно брашно, сточна 
репа  

7. Уништен грађевински материј-
ал - пијесак, шљунак, блок циг-
ле, цеменат, креч, грађа  

8. Мост у Луњама оштећен 100%  
(оштећени ослонци кула моста, 
унишетен коловоз, оштећена 
заштитна ограда) 

9. Уништене доводне цијеви и ра-
стеретне коморе водовода за 
Прачу 

10. Забиљежене штете на депонији 
отпада, клизање терена, прист-
упни путеви, ограда и контејне-
ри за прикупљање отпада 

  

III - ТЕЖИШТЕ АКТИВНОСТИ 

  
1. Санација штета насталих на локалним путевима како слиједи: 

 

Ред. 
бр. 

Назив локалног пута 
Оштећено- 
уништено 

Назив 
природне или 
друге несреће 

Врста радова 

1. Д. Баре - Горња Чемерница Оштећен Поплаве Ископ канала. 
Планирање 
материјала из 
ископа по 
коловозу, 
посебно 
мјестима 
оштећења и 
вјештачким 
јарцима. 
Расјецање 
шибља у појасу  

2. Д. Баре - Д. Чемерница Оштећен Поплаве 

3. Турковићи – Ревидо Оштећен Поплаве 

4. Турковићи - Препоришта Оштећен Поплаве 

5. Турковићи - Бројнићи Оштећен Поплаве 

6. Хреновица - Петовићи Оштећен Поплаве 

7. Хреновица - Луње Оштећен Поплаве 

8. Хреновица - Нехаје Оштећен Поплаве 

9. Хреновица -  Каљани Уништен Поплаве 

10. Прача - Брдарићи са 
поддионицама за Мењак и 
Шехидско гробље 

Оштећен Поплаве 
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11. Датељи - Комрани  Оштећен Поплаве локалних 
путева и 
уклањање 
истог, ископ 
помоћних 
канала за 
одводњу 
површинских 
вода са 
коловоза те 
други послови 
на уређењу 
путева у 
складу са 
налогом 
задужених 
лица испред 
Општине Пале 
ФБиХ. 

12. Путеви који се увезују са 
локалним путем Прача – 
Датељи - Чемерничко врело 

Оштећен Поплаве 

13. Хреновица - Винча Оштећен Поплаве 

14. Хреновица - Прешпица Оштећен Поплаве 

15. Трафостаница - Кисељак Оштећен Поплаве 

16. Хреновица - Стране Оштећен Поплаве 

17. Турковићи - Резервоар Оштећен Поплаве 

18. Махала - Ковачевићи Оштећен Поплаве 

19. Овлагије - Храстовац Оштећен Поплаве 

 
 

2. Санација штета насталих на водоводној мрежи 
 

Ред. 
бр. 

Назив 
Оштећено- 
уништено 

Назив 
природне или 
друге несреће 

Врста радова 

1. Цјевовод Велики Чаир-
Драгосин са растеретном 
комором 

Уништено Поплаве Расјецање и 
чишћење 
трасе 
цјевовода, 
Ископ канала, 
полагање 
цјевовода, 
затрпавање 
канала. 

 
 

3. Санација штете настале у водотоцима 
 

Ред. 
бр. 

Врста 
Оштећено- 
уништено 

Површина 
у м2 

Назив 
природне или 
друге несреће 

Врста радова 

1. Водоток ријеке Праче Оштаћено 7000 Поплаве Сјеча шибља и 
другог расти-
ња, чишћење 
водотока од 
наноса, отпада 
и сл. 
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2. Водотоци притока 
ријеке Праче 

Оштаћено 3000 Поплаве и 
клизиишта 

Сјеча шибља и 
другог расти-
ња, чишћење 
водотока од 
отпада наноса, 
и сл. 
Пошумљавање 
површина под 
клизиштем 
меким 
лисичарима. 

 
4. Помћ у организацији послова јавних предузећа и институција 

 

Ред. 
бр. 

Врста Ангажовано 
Број 

људи 

Назив 
природне 
или друге 

несреће 

Врста радова 

1. ЈКП Прача д.о.о. Оштећено 5 Поплаве и 
клизишта 

Помоћни посло-
ви који се односе 
на директно ан-
гажовање ЈКП 
Прача на посло-
вима  санација 
штета  

2. ЈУ Дом здравља Прача Оштећено 3 Поплаве и 
клизиишта 

Помоћни посло-
ви који се односе 
на индиректно 
ангажовање До-
ма Здравља Пра-
ча на пословима  
Санације штета 

3. ЈПКИЦ Прача Оштећено 3 Поплаве и 
клизиишта 

Помоћни посло-
ви који се односе 
на индиректно 
ангажовање ЈП 
КИЦ Прача на 
пословима  са-
нације штета 

 

 
IV - БРОЈ АНГАЖОВАНИХ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ 
  

Уговором о суфинансирању уч-
ешћа у јавним радовима обавезан је 
пословдавац - Општина Пале, да изв-
рши ангажовање лица са евиденције 
Службе за запошљавање Пале и то 6 

лица са ВСС/ВШС спремом, 61 лице са 
ССС/КВ спремом и 33 лица са НСС 
/НКВ спремом. Задатак ангажованих 
лица је извршење послова и обавеза у 
складу са закљученим уговормом. Оп-
штина Пале и Служба за запошљавање  
Пале ће у складу са Уговором изврши-
ти позивање лица и закључити угово- 
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ре о раду.   

Након извршеног позивања ли-
ца закључени су уговори о раду са ук-
упно 55 лица од тога,  са НСС/НКВ 27 
лица, са ССС/КВ 28 лица, док са ВС 
није било закључења уговора. По анга-
жовању лица, а прије 01.08.2014. годи-
не Општина ће оформити тим коорд-
инатора за провођење пројекта. Коор-
динаторе сачињавају помоћници опш-
тинског начелника и директори јавн-
их предузећа и Дома здравља. Задатак 
координатора је издавање директних 
задатака руководиоцима радних гру-
па, обезбјеђење алата за рад, као и сви 
други организациони послови пројек-
та. Руководиоци радних група су упос-
леници Службе за цивилну заштиту и 
то четири ватрогасца те виши рефере-
нт и секретари мјесних заједница. Зад-
атак руководилаца радних група је да 
разумију добијене задатке од стране 
координатора, одведу ангажована ли-
ца на мјесто радова, распореде ангажо-
вана лица на послове, прате рад и усм-
јеравају активности, старају се о задуж-
еном алату и врше друге послове по 
налогу координатора пројекта. 
 Ангажована лица у јавним пре-
дузећима и установама врше послове у 
складу са задужењима која добију од 
директора јавних предузећа и Дома зд-
равља. 
  

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

За реализацију овог Програма 
као и интервентну санацију штета од 
поплава и клизишта задужују се помо-
ћници општинског начелника, дирек-
тори ЈКП Прача и КИЦ Прача те дир-
ектор Дома здравља Прача. Координа-
цију свих активности око пројекта во-
ди општински начелник .  
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 Овај Програм ступа на снагу да-
ном објављивања на wеб страници Оп-
штине Пале, а накнадно ће се објавити 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 

Број:02-02-1-54/14     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р. 
      П р а ч а 
 

559 
 

На основу члана 14. став 4. Зак-
она експропријацији (“Службене нов-
ине Федерације Босне и Херцеговине”, 
бр. 70/07), члана 24. Статута Општине 
Пале (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, бр. 19/07, 
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” бр. 4/08), Опш-
тинско вијеће Општине Пале, на својој 
XVI редовној сједници, одржаној дана 
31.07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању јавног интереса  

за регулацију корита ријеке Праче 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком утврђује јавни 
интерес за регулацију корита ријеке 
Праче у МЗ Хреновица од профила  П2 
до профила П57 и МЗ Прача од про-
фила П5 до профила П73, укупне дуж-
ине 6.528,50 м,  општина Пале.  
 

Члан 2. 
 

            У сврху регулације корита рије-
ке Праче може се, у корист Општине 
Пале, приступити експропријацији сљ-
едећег земљишта које се налази у КО 

ПРАЧА ДОЊА и означеног као: 
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к.ч. бр:  79 у површини од 393 м2,                  
к.ч. бр:  82 у површини од 20 м2, 
к.ч. бр:  83 у површини од 18 м2, 
к.ч. бр:  84 у површини од 55 м2 
к.ч. бр:  85/3 у површини од 217 м2, 
к.ч. бр:  86/1 у површини од 49 м2,              
к.ч. бр:  86/2 у површини од 41 м2,  
к.ч. бр:  86/3 у површини од 22 м2, 
к.ч. бр:  87 у површини од 186 м2,  
к.ч. бр:  91 у површини од 13 м2, 
к.ч. бр:  94 у површини од 64 м2,  
к.ч. бр:  95 у површини од 48 м2, 
к.ч. бр:  144 у површини од 392 м2,  
к.ч. бр:  145/1 у површини од 311 м2, 
к.ч. бр:  145/2 у површини од 40 м2, 
к.ч. бр:  147 у површини од 199 м2,   
к.ч. бр:  178/1 у површини од 17 м2, 
к.ч. бр:  178/2 у површини од 408 м2, 
к.ч. бр:  184 у површини од 150 м2,   
к.ч. бр:  185 у површини од 288 м2,        
к.ч. бр:  186 у површини од 199 м2,   
к.ч. бр:  262 у површини од 58 м2,   
к.ч. бр:  263 у површини од 3 м2, 
к.ч. бр:  264 у површини од 30 м2,   
к.ч. бр:  265 у површини од 60 м2, 
к.ч. бр:  266/1 у површини од 11 м2, 
к.ч. бр:  277 у површини од 5 м2, 
к.ч. бр:  278 у површини од 31 м2, 
к.ч. бр:  281 у површини од 434 м2, 
к.ч. бр:  282 у површини од 42 м2, 
к.ч. бр:  358 у површини од 45 м2, 
к.ч. бр:  359 у површини од 57 м2, 
к.ч. бр:  360 у површини од 53 м2, 
к.ч. бр:  362/1 у површини од 71 м2, 
к.ч. бр:  363 у површини од 284 м2,  
к.ч. бр:  365 у површини од 205 м2,  
к.ч. бр:  368 у површини од 62 м2, 
к.ч. бр:  369 у површини од 35 м2,  
к.ч. бр:  374 у површини од 7 м2,  
к.ч. бр:  376 у површини од 39 м2,  
к.ч. бр:  377 у површини од 79 м2, 
к.ч. бр:  378 у површини од 240 м2,  
к.ч. бр:  383/1 у површини од 204 м2,  
к.ч. бр:  384 у површини од 93 м2,  
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к.ч. бр:  386 у површини од 388 м2, 
к.ч. бр:  387 у површини од 271 м2, 
к.ч. бр:  388 у површини од 476 м2, 
к.ч. бр:  394 у површини од 106 м2, 
к.ч. бр:  402/1 у површини од 11 м2, 
к.ч. бр:  402/2 у површини од 216 м2, 
к.ч. бр:  402/3 у површини од 11 м2, 
к.ч. бр:  402/4 у површини од 151 м2, 
к.ч. бр:  402/9 у површини од 11 м2,  
к.ч. бр:  402/12 у површини од 109 м2, 
к.ч. бр:  424 у површини од 177 м2, 
к.ч. бр:  427/1 у површини од 32 м2,  
к.ч. бр:  437/4 у површини од 53 м2,  
к.ч. бр:  438 у површини од 58 м2,  
к.ч. бр:  441 у површини од 110 м2, 
к.ч. бр:  442 у површини од 49 м2, 
к.ч. бр:  446/3 у површини од 31 м2,  
к.ч. бр:  447 у површини од 310 м2,  
к.ч. бр:  448 у површини од 27 м2, 
к.ч. бр:  449 у површини од 165 м2,  
к.ч. бр:  450 у површини од 217 м2, 
к.ч. бр:  451 у површини од 397 м2, 
к.ч. бр:  461 у површини од 215 м2, 
к.ч. бр:  462 у површини од 444 м2,   
к.ч. бр:  465/1 у површини од 299 м2, 
к.ч. бр:  465/6 у површини од 141 м2, 
к.ч. бр:  466/1 у површини од 124 м2, 
к.ч. бр:  466/3 у површини од 91 м2, 
к.ч. бр:  466/4 у површини од 198 м2, 
к.ч. бр:  465/5 у површини од 119 м2, 
к.ч. бр:  466/6 у површини од 229 м2, 
к.ч. бр:  810/4 у површини од 726 м2, 
к.ч. бр:  810/5 у површини од 382 м2, 
к.ч. бр:  810/7 у површини од 20 м2, 
к.ч. бр:  810/8 у површини од 19 м2, 
к.ч. бр:  811 у површини од 296 м2, 
к.ч. бр:  812 у површини од 341 м2,   
к.ч. бр:  814 у површини од 99 м2,    
к.ч. бр:  815 у површини од 68 м2, 
к.ч. бр:  816 у површини од 139 м2, 
к.ч. бр:  818/1 у површини од 1.306 м2, 
к.ч. бр:  818/3 у површини од 1.674 м2, 
к.ч. бр:  818/6 у површини од 777 м2, 
к.ч. бр:  819 у површини од 1.074 м2, 
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к.ч. бр:  821 у површини од 940 м2, 
к.ч. бр:  823 у површини од 1.323 м2,  
к.ч. бр:  824/1 у површини од 176 м2, 
к.ч. бр:  824/2 у површини од 198 м2, 
к.ч. бр:  824/3 у површини од 281 м2, 
к.ч. бр:  825/1 у површини од 98 м2, 
к.ч. бр:  825/3 у површини од 134 м2, 
к.ч. бр:  825/4 у површини од 129 м2, 
к.ч. бр:  826 у површини од 88 м2, 
к.ч. бр:  828/1 у површини од 969 м2, 
к.ч. бр:  828/2 у површини од 26 м2 и 
к.ч. бр:  841 у површини од 508 м2. 
 

Члан 3. 
 
 У сврху регулације корита рије-
ке Праче може се, у корист Општине 
Пале, приступити експропријацији сљ-
едећег земљишта које се налази у КО 

ХРЕНОВИЦА означеног као: 
 

к.ч. бр:  1640 у површини од 435 м2,  
к.ч. бр:  1661 у површини од 158 м2, 
к.ч. бр:  1664 у површини од 1.221 м2, 
к.ч. бр:  1665 у површини од 1.556 м2, 
к.ч. бр:  1712 у површини од 10 м2,   
к.ч. бр:  1713/3  у површини од 532 м2,   
к.ч. бр:  1719/1 у површини од 1.812 м2, 
к.ч. бр:  1720 у површини од 178 м2, 
к.ч. бр:  1721/1 у површини од 87 м2, 
к.ч. бр:  1721/2 у површини од 93 м2, 
к.ч. бр:  1722 у површини од 216 м2, 
к.ч. бр:  1723 у површини од 961 м2, 
к.ч. бр:  1724/2 у површини од 20 м2, 
к.ч. бр:  1727/1 у површини од 192 м2,   
к.ч. бр:  1728/1 у површини од 1.044 м2, 
к.ч. бр:  1728/2 у површини од 70 м2, 
к.ч. бр:  1729 у површини од 552 м2, 
к.ч. бр:  1730/1 у површини од 139 м2, 
к.ч. бр:  1731/1 у површини од 349 м2,   
к.ч. бр:  1731/2 у површини од 294 м2, 
к.ч. бр:  1732/1 у површини од 558 м2. 
к.ч. бр:  1735/1 у површини од 20 м2, 
к.ч. бр:  1738 у површини од 10 м2,    
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к.ч. бр:  2090 у површини од 999  м2, 
к.ч. бр:  2092 у површини од 165 м2,   
к.ч. бр:  2093 у површини од 1.307 м2, 
к.ч. бр:  2104 у површини од 303 м2, 
к.ч. бр:  2105 у површини од 1.657 м2, 
к.ч. бр:  2122 у површини од 733 м2, 
к.ч. бр:  2125 у површини од 2.331 м2, 
к.ч. бр:  2128 у површини од 8 м2, 
к.ч. бр:  2129 у површини од 531 м2, 
к.ч. бр:  2133 у површини од 411 м2, 
к.ч. бр:  2134 у површини од 304 м2, 
к.ч. бр:  2143/2 у површини од 236 м2, 
к.ч. бр:  2144/2 у површини од 492 м2, 
к.ч. бр:  2160/6 у површини од 613 м2,   
к.ч. бр:  2162/4 у површини од 60 м2, 
к.ч. бр:  2162/5 у површини од 67 м2, 
к.ч. бр:  2181 у површини од 82 м2, 
 

Члан 4. 
 
 У сврху регулације корита рије-
ке Праче може се, у корист Општине 
Пале, приступити експропријацији сљ-
едећег земљишта које се налази у КО 

ТУРКОВИЋИ означеног као: 
 

к.ч. бр:  900 у површини од 1.613 м2, 
к.ч. бр:  901 у површини од 276 м2,   
к.ч. бр:  902 у површини од 1.528 м2, 
к.ч. бр:  904 у површини од 111 м2,   
к.ч. бр:  904 у површини од 111 м2,   
к.ч. бр:  929/1 у површини од 6 м2, 
к.ч. бр:  929/7 у површини од 200 м2, 
к.ч. бр:  929/8 у површини од 153 м2, 
к.ч. бр:  929/9 у површини од 4.401 м2, 
к.ч. бр:  929/11 у површини од 908 м2, 
к.ч. бр:  929/12 у површини од 198 м2, 
к.ч. бр:  930/1 у површини од 263 м2, 
к.ч. бр:  930/5 у површини од 1.297 м2, 
к.ч. бр:  930/6 у површини од 350 м2, 
к.ч. бр:  930/7 у површини од 11 м2, 
к.ч. бр:  930/11 у површини од 37 м2, 
к.ч. бр:  931/7 у површини од 789 м2,  
к.ч. бр:  931/8 у површини од 446 м2, 
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к.ч. бр:  932/1 у површини од 49 м2, 
к.ч. бр:  933/4 у површини од 10 м2, 
к.ч. бр:  933/7 у површини од 6 м2, 
к.ч. бр:  933/8 у површини од 210 м2, 
к.ч. бр:  933/9 у површини од 119 м2, 
к.ч. бр:  933/10 у површини од 22 м2, 
к.ч. бр:  966 у површини од 897 м2, 
к.ч. бр:  1083/1 у површини од 873 м2,  
к.ч. бр:  1084 у површини од 1.674 м2, 
к.ч. бр:  1094 у површини од 202 м2, 
к.ч. бр:  1096 у површини од 1.134 м2, 
к.ч. бр:  1097 у површини од 6.717 м2, 
к.ч. бр:  1098 у површини од 481 м2,   
к.ч. бр:  1099 у површини од 223 м2. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-55/14    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р. 
         П р а ч а 
 

560 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XVI редовној сједници, одржаној 
дана 31.07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог 

одбора поводом културно-спортске 
манифестације  

“Прачанско љето 2014.” 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

Члан 1. 
 
          Поводом културно-спортске ма-
нифестације “Прачанско љето 2014.”,  

именује се Организациони одбор у сљ-
едећем саставу: 
 

- Рамиз Агановић         –  предсједник 
- Мунир Радача        -  допредсједник 
- Шефко Мутапчић                  –  члан 
- Нихад Чоло                              -   члан 
- Сулејман Омеровић               -   члан 
- Јашаревић Мирсада               -   члан 
- Адис   Имшировић                 -   члан 
 

Члан 2. 
 
     Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестација и 
предрачун потребних новчаних сред-
става. 
 

Члан 3. 
 
     По завршеку манифестације са-
чинити финансијски извјештај о утро-
шку новчаних средстава и доставити 
га општинском начелнику. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-56/14   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р.  
        П р а ч а 
 

561 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”,  



01.август/коловоз 2014. 
 
 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и  члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (,,Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), а поводом обиљежавања Дана 
отпора мјесне заједнице Прача, Општ-
инско вијеће Пале, на својој XVI редов-
ној сједници, одржаној дана 31.07.2014. 
године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о именовању Организационог 
одбора поводом Дана отпора мјесне 

заједнице Прача 
 

Члан 1. 
 

 Поводом Дана отпора мјесне 
заједнице Прача 2014. године, 15. авг-
уста, одржаће се свечана манифестац-
ија, поводом чега се именује Организа-
циони одбор у сљедећем саставу: 
 

  1.   Чоло Јусуф,                -  предсједник 
  2.   Друговац Неџад,                     -  члан 
  3.   Прљача Јусуф,                         -  члан 
  4.   Ћутук Мемсуд,                         -  члан 
  5.   Друговац Џевад,                     -  члан 
  6.   Брдарић Мехо,                        -  члан 
  7.   Жиго Амер,                              -  члан 
  8.   Машић Елмир,                        -  члан 
  9.   Брдарић Кемал,                       -  члан 
10.   Чоло Нихад,                             -  члан 
11.   Друговац Хуснија,                  -  члан 
12.   Рухотина Суад,                        -  члан 
13.   Прљача Сафија,                      -  члан 
 

Члан 2. 
 

 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних финансијских 
средстава те по завршетку манифеста- 
ције сачинити извјештај и доставити га 
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општинском начелнику. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити  објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-57/14   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р. 
      П р а ч а 

 

562 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XVI редовној сједници, одржаној 
дана 31.07.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог 
одбора, поводом 27. септембра,  

Дана Општине Пале и Дана 
ослобођења МЗ Хреновица 

 
Члан 1. 

 
 Поводом 27. септембра, имен-
ује се Организациони одбор у сљедећ-
ем саставу: 
 

1. Комарица Ибрахим,–  предсједник 
2. Сиповић Едиб,                         –  члан 
3. Чоло Јусуф,                              –  члан 
4. Ћутук Мемсуд,                        –  члан 
5. Агановић Рамиз,                     –  члан 
6. Омеровић Сулејман,               – члан 
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7. Црнчало Фуад,                         -  члан 
8. Нихад Чоло,                               - члан 
9. Машић Елмир,                         -  члан 
10. Имшировић Адис,                   - члан 
11. Салиспахић Селма                   - члан 
12. Хаџимуратовић Мирела         - члан 
 

Члан 2. 
 

 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних финансијских 
средстава, а по завршетку манифеста-
ције сачинити извјештај и доставити га 
општинском начелнику. 
 

Члан 3. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:02-02-1-58/14   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р. 
       П р а ч а 
 

563 
 

На основу члана 131. Закона о 
просторном уређењу и грађењу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде (“Сл-

ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, бр. 7/13), члана 24. 
Статута Општине Пале (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, бр. 19/07, 11/08 и 6/13) и 
члана 81. Пословника Општинског виј-
ећа Општине Пале-Прача (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” бр. 4/08), Општинско вијеће 
Пале, на својој XVI редовној сједници, 
одржаној дана 31.07.2014.г.,  д о н о с и: 
 
 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни  Одлуке  

о начину формирања  Комисије  
за вршење техничког преглада, 

начину вршења техничког прегледа 
објеката и утврђивању  трошкова 

техничког прегледа 
 

Члан 1. 
 
            У Одлуци о начину формирања  
Комисије за вршење техничког прегле-
да, начину вршења техничког прегле-
да објеката и утврђивању трошкова те-
хничког прегледа (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, бр. 3/12), у члану 6. који гласи: 

 „У бруто трошковима техничк-
ог прегледа садржани су:                                                 
 

1. Трошкови рада органа управе изн-
осе 10% од извршене уплате, 
    

2. Бруто накнада за рад Комисије са 
свим порезима износе 90% од 
извршене уплате,“ 

 

врше се сљедеће измјене и допуне тако 
да се у тачки 1. проценат  10%  замјењ-
ује процентом 30%, а у тачки 2. проце-
нат  90% се замјењује роцентом 70%. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Број:02-02-1-59/14    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р. 
       П р а ч а 
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564 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XVI редовној сједници, одржаној 
дана 31.07.2014. године, д о н о с и: 
                                                                                                        
 

З А К Љ У Ч А К 
којим се тражи да Завод  

за здравствено осигурање Босанско-
подрињског кантона Горажде  
да уврсти у финансијски план  

за 2015. Годину средства потребна  
за стављање у функцију апарата  

за снимање зуба 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће тражи од Завода за здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде да у финансијски план за 
2015. годину уврсти износ од 9.194,00 
КМ, како би се могао ставити у функц-
ију апарат за снимање зуба у ЈУ Дом 
здравља „ПРАЧА”.  
 

Члан 2. 
 

 Овај Закључак ступа на снагу  
 
 

даном објаве на wеб страници Општи- 
не Пале, а накнадно ће бити  објављен 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-60/14   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
31.07.2014.године  Комарица Ибрахим,с.р.     
         П р а ч а    

 
И С П Р А В К Е 

 
По извршеном сравнаванју са 

изворним текстом утврђено је да се у 
Одлуци о измјенама и допунама Одлу-
ке о списку есенцијалних лијекова не-
опходних за осигурање здравствене за-
штите у оквиру стандарда обавезног 
здравственог осигурања у Босанско-
подрињском кантону Горажде број:03-
37-928/14 од 08.07.2014.године („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 10/14 од 08.07. 
2014. године) поткрала ниже наведена 
грешка, па се даје 
 

И С П Р А В К А 
 

На страници 1303 Службених 
новина Босанско-подрињског кантона 
Горажде број:10/14, као прилог Одлу-
ци број: 03.37.928/14 од 08.07.2014.год-
ине, објављена је табела Измјена и до-
пуна у Б ЛИСТИ у којој је пропуштено 
унијети податке под редним бројем 12, 
па иста гласи: 

Red- 
ni 

broj 

ATC 
Klasifi- 
kacija 

Nezaštičeno 
(generičko) 
Ime (INN) 

Šif- 
ra. 

Farmaceutski 
oblik 
lijeka 

Jačina 
lijeka 

Original. 
pakovanje 

lijeka 

Medicinska 
indikacija 

Režim 
propisi- 

vanja 

Učešće 
zavoda 

10 C07AB02 metoprolol 12a tablete 50mg 28 tableta  Rp 100% 

12 C09CA01 Losartan 14a tablete 50mg 28 tableta Hipertenzija Rp 100% 

13 C09DA01 Losartan, 
Hidrohlorotiazid 

15a film tablete 100 + 
25mg 

28 tableta Hipertenzija Rp 50% 

 

Број:08-37-215-26/14                                                                                               М И Н И С Т Р И Ц А 
01.08.2014.године                                                                                                      Нела Чарапић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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